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Partajare online
Puteţi partaja imagini şi videoclipuri în albume
online compatibile, jurnale Web compatibile sau
prin alte servicii de partajare online compatibile pe
Web. Aveţi posibilitatea să încărcaţi conţinut, să
memoraţi mesaje neterminate ca schiţe pentru a le
continua ulterior şi să vizualizaţi conţinutul
albumelor. Tipurile de conţinut acceptate depind de
furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare
Trebuie să vă abonaţi la serviciu cu un furnizor de
servicii de partajare de imagini online. De obicei vă
puteţi abona la un serviciu prin intermediul paginii
Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii despre
abonarea la serviciu, contactaţi furnizorul de
servicii. Pentru mai multe informaţii despre
furnizorii de servicii compatibili, accesaţi
www.nokia.com/support.
Când deschideţi serviciul pentru prima dată în
aplicaţia Partajare online, vi se solicită să creaţi un
nou cont şi să definiţi numele de utilizator şi parola
pentru acest cont. Pentru a accesa setările contului
mai târziu, selectaţi Opţiuni > Setări.

Încărcarea fişierelor media
În Fotografii, selectaţi Captate, fişierele pe care
doriţi să le încărcaţi şi Opţiuni > Expediere >
Publicare pe Web. De asemenea, aveţi
posibilitatea să accesaţi serviciile online din
aparatul foto-video principal.
Pentru a crea un nou cont pentru un serviciu,
selectaţi Partajare online, un serviciu şi Opţiuni >
Adăugare cont nou.
Când selectaţi un serviciu, aveţi posibilitatea să
deschideţi şi să vizualizaţi imaginile şi
videoclipurile, să le reorganizaţi, să le adăugaţi text
sau să adăugaţi noi fişiere la serviciu.
Pentru a vă conecta la serviciu şi a încărca fişierele
pe Web, selectaţi Opţiuni > Publicare pe Web sau
apăsaţi tasta de apelare.
Pentru a anula procesul de încărcare pe Web şi a
memora publicaţia ca schiţă, selectaţi Înapoi sau
Anulare > Memorare ca schiţă.

4

http://www.nokia.com/support


Deschiderea serviciului
online
Pentru a vizualiza imaginile şi videoclipurile
încărcate la serviciul online şi intrările schiţă şi cele
trimise pe aparat, selectaţi Captate > Opţiuni >
Deschid. serv. online. În cazul în care creaţi un cont
nou offline sau modificaţi setările contului sau
serviciului prin intermediul unui browser Web pe un
PC compatibil, pentru a actualiza lista serviciilor în
aparat, selectaţi Opţiuni > Preluare servicii şi un
serviciu.
După ce deschideţi un serviciu, selectaţi din
următoarele:
● Deschid. în browser Wen  — pentru a vă

conecta la serviciul selectat şi pentru a vizualiza
albumele încărcate şi pe cele schiţă într-un
browser Web. Vizualizarea diferă în funcţie de
furnizorul de servicii.

● Schiţe  — pentru a vizualiza şi a edita intrările
schiţă şi pentru a le încărca pe Web

● Publicări recente  — pentru a vizualiza ultimele
20 de intrări cu ajutorul aparatului

● Mesaj nou  — pentru a crea o intrare nouă
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de furnizorul
de servicii.

Setări Partajare online
Pentru a edita setările pentru conturi sau pentru
Partajare online, în Partajare online, selectaţi
Deschid. serv. online > Opţiuni > Setări,
parcurgeţi până la setările pe care doriţi să le editaţi
şi apăsaţi tasta de parcurgere.

Conturile mele
Î aplicaţia Conturile mele aveţi posibilitatea să
creaţi noi conturi sau să editaţi conturi existente.
Pentru a crea un nou cont, selectaţi Opţiuni >
Adăugare cont nou.
Pentru a edita un cont existent, selectaţi contul şi
Opţiuni > Editare.
Selectaţi una din următoarele opţiuni:
● Nume cont  — pentru a introduce numele

contului
● Furnizor de servicii  —  pentru a selecta

furnizorul de servicii. Nu puteţi să schimbaţi
furnizorul de servicii pentru un cont existent;
trebuie să creaţi un nou cont pentru noul furnizor
de servicii. Dacă ştergeţi un cont din Conturile
mele, serviciile care au legătură cu contul sunt,
de asemenea, şterse de pe aparat, inclusiv
articolele trimise pentru serviciu.
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● Nume utilizator  — pentru a introduce numele
de utilizator pe care l-aţi creat pentru cont când
v-aţi înregistrat la serviciul online

● Parolă  — pentru a introduce parola pe care aţi
creat-o pentru cont când v-aţi înregistrat la
serviciul online

● Dim. imagine publicată  —  pentru a selecta
dimensiunea cu care se încarcă imaginile la
serviciu

Setările aplicaţiei Partajare
online
Selectaţi Partajare online, un serviciu, Opţiuni >
Setări > Setări aplicaţie şi din următoarele
opţiuni:
● Dimens. imagine afişată  — pentru a selecta

dimensiunea la care se afişează imaginea pe
afişajul aparatului. Această setare nu afectează
dimensiunea imaginii la încărcare.

● Dimensiune text afişat  — pentru a selecta
dimensiunea fontului pentru text.

Setări avansate pentru Partajare
online
Pentru a schimba punctul de acces utilizat pentru a
vă conecta la serviciul online, selectaţi Partajare
online, un serviciu şi Opţiuni > Setări >
Avansate > Punct de acces implicit.

Furnizori de servicii
Pentru a vizualiza sau a edita setările pentru
furnizorul de servicii, a adăuga un nou furnizor de
serviciu sau pentru a vizualiza detaliile unui
furnizor de servicii, selectaţi Furnizori servicii.
Dacă schimbaţi furnizorul de servicii, toate
informaţiile despre cont ale furnizorului de serviciu
anterior se vor pierde. Este imposibil să modificaţi
setările furnizorilor de servicii predefiniţi.

6


	Partajare online 3.1
	Cuprins
	Partajare online
	Pregătirea pentru utilizare
	Încărcarea fişierelor media
	Deschiderea serviciului online
	Setări Partajare online
	Conturile mele
	Setările aplicaţiei Partajare online
	Setări avansate pentru Partajare online
	Furnizori de servicii





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


