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Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.
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Обмін в Інтернеті
Можна обмінюватися своїми зображеннями та
відеокліпами за допомогою сумісних онлайн-
альбомів, веб-журналів чи інших сумісних
онлайн-послуг обміну в Інтернеті. Можна
завантажувати вміст, зберігати незавершені
повідомлення у якості чернеток і продовжувати
пізніше, а також переглядати вміст альбомів.
Типи підтримуваного вмісту можуть відрізнятися
залежно від постачальника послуг.

Початок роботи
Спершу потрібно передплатити цю послугу в
постачальника послуг онлайн-обміну
зображеннями. Послугу зазвичай можна
передплатити на веб-сторінці постачальника
послуги. Зверніться до свого постачальника
послуг за докладною інформацією щодо
передплати послуги. Більш детальну
інформацію про сумісних постачальників послуг
можна отримати на веб-сторінці
www.nokia.com/support.
На початку першого сеансу роботи з послугою в
програмі "Обмін в Інтернеті" буде
запропоновано створити новий обліковий запис

і визначити для нього ім'я користувача та
пароль. Щоб настроїти установки облікового
запису пізніше, виберіть Опції > Установки.

Завантаження
мультимедійних файлів до
мережі
У пункті "Фотографії" виберіть Знімки, файли,
які потрібно завантажити до мережі, та Опції >
Надіслати > Передати до мережі. Також
можна переглянути онлайн-послуги з головної
камери.
Щоб створити новий обліковий запис для
послуги, виберіть Обмін в Інтерн., послугу та
Опції > Додати обліков. запис.
Якщо вибрати послугу, можна відкрити й
переглянути вибрані зображення та відеокліпи,
реорганізувати їх, додати до них текст або
додати нові файли до послуги.
Щоб підключитися до послуги та завантажити
файли в Інтернет, виберіть Опції > Передати
до мережі або натисніть клавішу дзвінка.4
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Щоб скасувати процес завантаження до
Інтернету та зберегти створене надсилання як
чернетку, виберіть Назад або Скасувати >
Зберегти чернетку.

Вхід до онлайн-послуги
Щоб переглянути завантажені в мережу
зображення та відеокліпи за допомогою
онлайн-послуги, а також чернетки т надіслані
об'єкти у пристрої, виберіть Знімки > Опції >
Відкрити службу в Інт.. Якщо новий обліковий
запис створити в автономному режимі або
змінити обліковий запис чи установки послуги
через веб-браузер на сумісному ПК, список служб
у пристрої необхідно оновити, вибравши Опції >
Отримати служби та послугу.
Відкривши службу, виберіть із наведеного
нижче:
● Відкр. в веб-оглядачу  — щоб підключитися

до вибраної послуги і за допомогою веб-
браузера переглянути завантажені альбоми
та альбоми-чернетки. Вікно послуги залежить
від постачальника послуг.

● Чернетки  — щоб переглянути й
відредагувати записи-чернетки та
завантажити їх до Інтернету

● Недавні передачі  — щоб переглянути 20
останніх записів, створених за допомогою
пристрою

● Новий запис  — щоб створити новий запис
Доступні опції можуть бути різними залежно від
постачальника послуг.

Установки обміну в
Інтернеті
Щоб редагувати установки облікових записів
або програми "Обмін в Інтернеті", виберіть в цій
програмі Відкрити службу в Інт. > Опції >
Установки, перейдіть до установок, які потрібно
редагувати, та натисніть клавішу прокрутки.

Мої облікові записи
У пункті "Мої облікові записи" можна створювати
нові облікові записи або редагувати вже існуючі.
Щоб створити новий обліковий запис, виберіть
Опції > Додати обліков. запис.
Щоб відредагувати існуючий обліковий запис,
виберіть його та Опції > Редагувати.
Виберіть з наступного:
● Назва облік. запису  — щоб ввести назву
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● Постачальник послуг  —  щоб вибрати
постачальника послуг. Для існуючого запису
неможливо змінити постачальника послуг —
натомість потрібно створити новий обліковий
запис для нового постачальника послуг. Якщо
видалити обліковий запис з папки "Мої
облікові записи", то будуть видалені послуги,
пов'язані з цим обліковим записом, а також
об'єкти, надіслані для послуги.

● Ім'я користувача  — щоб ввести ім'я
користувача, яке було створено для
облікового запису під час реєстрації в онлайн-
послузі

● Пароль  — щоб ввести пароль, який було
створено для облікового запису під час
реєстрації в онлайн-послузі

● Розмір передав. зобр.  —  щоб вибрати
розмір зображень для завантаження до
послуги

Установки програми обміну в
Інтернеті
Виберіть Обмін в Інтерн., послугу, Опції >
Установки > Установки додатку та виберіть з
наведеного нижче:
● Розмір зобр., що відоб.  — щоб вибрати

розмір зображення, яке відображається на
дисплеї пристрою. Ця установка не впливає на
розмір зображення, що завантажується.

● Розм. тексту, що відоб.  — щоб вибрати
розмір шрифту для тексту.

Додаткові установки для
обміну в Інтернеті
Щоб змінити точку доступу, що
використовується для підключення до онлайн-
послуги, виберіть Обмін в Інтерн., послугу та
Опції > Установки > Додатково > Станд.
точка доступу.

Постачальники послуг
Щоб переглянути або відредагувати установки
постачальника послуг, додати нового
постачальника послуг чи переглянути докладну
інформацію про нього, виберіть
Постачальники послуг. У разі зміни
постачальника послуг інформацію про
обліковий запис для попереднього
постачальника послуг буде втрачено. Установки
попередньо встановлених постачальників
послуг змінювати не можна.
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