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Zdieľanie online
Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v
kompatibilných online albumoch, webových
denníkoch alebo iných kompatibilných službách
zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah,
ukladať nedokončené správy ako koncepty
a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah
albumov. Podporované typy obsahu závisia od
poskytovateľa služieb.

Začíname
Aplikáciu si musíte aktivovať, resp. predplatiť u
poskytovateľa služieb zdieľania snímok online.
Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, resp.
predplatiť na webovej stránke poskytovateľa
služieb. Podrobné informácie o aktivovaní, resp.
predplatení tejto služby si vyžiadajte od
poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o
kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na
stránke www.nokia.com/support.
Pri prvom otvorení služby v aplikácii Zdieľanie
online sa zobrazí výzva na vytvorenie nového konta
a definovanie mena používateľa a hesla. Ak chcete
získať prístup k nastaveniam konta neskôr, vyberte
položku Voľby > Nastavenia.

Prenos mediálnych súborov
V menu Fotografie vyberte položku Nasnímané,
súbory, ktoré chcete preniesť a položku Voľby >
Poslať > Uverejniť na webe. Prístup k službám
online môžete získať aj z menu hlavného
fotoaparátu.
Ak chcete pre službu vytvoriť nové konto, vyberte
položku Zdieľať online, službu a položku Voľby >
Pridať nové konto.
Po výbere služby môžete vybrané snímky a
videoklipy danej služby otvárať a prezerať,
organizovať, pridávať do nich text alebo nové
súbory.
Ak sa chcete pripojiť k službe a preniesť súbory na
web, vyberte položku Voľby > Uverejniť na
webe alebo stlačte tlačidlo Volať.
Ak chcete zrušiť proces prenášania na web a uložiť
vytvorený príspevok ako koncept, vyberte položku
Späť alebo Zruš > Uložiť ako koncept.
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Otvorenie služby online
Ak si chcete pozrieť prenesené snímky a videoklipy
v službe online a koncepty a odoslané položky v
prístroji, vyberte položku Nasnímané > Voľby >
Otvoriť službu online. Ak ste nové konto vytvorili
v režime offline alebo ste zmenili nastavenia konta
alebo služby cez webový prehliadač v
kompatibilnom počítači, výberom položky Voľby >
Načítať služby aktualizujte zoznam služieb v
prístroji.
Po otvorení služby vyberte jednu z uvedených
možností:
● Otvoriť web. prehliadač  — ak sa chcete

pripojiť k vybranej službe a prezrieť si prenesené
albumy a koncepty albumov vo webovom
prehliadači. Zobrazenie sa môže líšiť v závislosti
od poskytovateľa služieb.

● Koncepty  — ak si chcete pozrieť a upraviť
koncepty a preniesť ich na web.

● Posledné uverejnenia  — ak si chcete prezrieť
posledných 20 položiek vytvorených
prostredníctvom vášho prístroja.

● Nový príspevok  — ak chcete vytvoriť novú
položku.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb.

Nastavenia aplikácie
Zdieľanie online
Ak chcete upraviť nastavenia kont alebo zdieľania
online, v aplikácii Zdieľanie online vyberte položku
Otvoriť službu online > Voľby > Nastavenia,
prejdite na nastavenia, ktoré chcete upraviť, a
stlačte navigačné tlačidlo.

Moje kontá
V menu Moje kontá môžete vytvárať nové alebo
upravovať existujúce kontá.
Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku
Voľby > Pridať nové konto.
Ak chcete upraviť existujúce konto, vyberte
príslušné konto a položku Voľby > Upraviť.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
● Názov konta  — ak chcete zadať názov konta.
● Poskytovateľ služieb  —  ak chcete vybrať

poskytovateľa služieb. Poskytovateľa služieb
existujúceho konta nemožno zmeniť. Pre nového
poskytovateľa služieb musíte vytvoriť nové
konto. Ak vymažete konto v menu Moje kontá,
služby priradené tomuto kontu sa z prístroja
vymažú, vrátane položiek odoslaných službe.
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● Meno používateľa  — ak chcete zadať meno
používateľa, ktoré ste vytvorili ku kontu pri
registrácii v službe online.

● Heslo  — ak chcete zadať heslo, ktoré ste
vytvorili ku kontu pri registrácii v službe online.

● Veľkosť uverejn. snímky  —  ak chcete vybrať
veľkosť snímok prenášaných do služby.

Nastavenia aplikácie Zdieľanie
online
Vyberte položku Zdieľať online, službu, položku
Voľby > Nastavenia > Nastavenia aplikácie a
jednu z uvedených možností:
● Veľkosť snímky  — ak chcete vybrať veľkosť, v

ktorej sa snímka zobrazí na displeji prístroja.
Toto nastavenie neovplyvňuje veľkosť snímky pri
prenose.

● Veľkosť textu  — ak chcete vybrať veľkosť
písma textu.

Rozšírené nastavenia aplikácie
Zdieľanie online
Ak chcete zmeniť miesto prístupu pripojenia k
službe online, vyberte položku Zdieľať online,
službu a položku Voľby > Nastavenia >
Rozšírené nastavenia > Predvolené miesto
príst..

Poskytovatelia služieb
Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia
poskytovateľa služieb, pridať nového
poskytovateľa služieb alebo si pozrieť detaily
poskytovateľa služieb, vyberte položku
Poskytovatelia služieb. Ak zmeníte poskytovateľa
služieb, všetky informácie o konte o
predchádzajúcom poskytovateľovi služieb sa
stratia. Nemôžete zmeniť nastavenia vopred
definovaných poskytovateľov služieb.
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