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Aplikace slou¾í ke sdílení obrázkù a videoklipù v 
kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo 
jiných slu¾bách online sdílení na webu. Mù¾ete odesílat obsah, 
ukládat nedokonèené pøíspìvky jako koncepty a pracovat na 
nich pozdìji èi zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu 
mohou záviset na provozovateli slu¾by.

Zaèínáme
Pro práci s aplikací musíte mít objednánu slu¾bu u 
provozovatele slu¾by online sdílení obrázkù. Slu¾bu lze obvykle 
objednat na webové stránce provozovatele slu¾by. Pokyny 
k objednání získáte u provozovatele slu¾by. Dal¹í informace 
o provozovatelích kompatibilních slu¾eb najdete na adrese 
www.nokia.com/support.

Pøi prvním spu¹tìní slu¾by v aplikaci Online share budete 
po¾ádáni vytvoøení nového úètu a o zadání u¾ivatelského 
jména a hesla. Chcete-li nastavení pozdìji prohlí¾et nebo 
zmìnit, zvolte mo¾nost Otevøít online slu¾bu > Volby > 
Nastavení. 

Odesílání souborù
V aplikaci Galerie zvolte mo¾nost Obrázky a video, vyberte 
soubory, které chcete odeslat, a zvolte mo¾nost Volby > 

Odeslat > Odeslat na web. K online slu¾bám mù¾ete 
pøistupovat také z hlavního fotoaparátu.

Chcete-li vytvoøit nový úèet pro slu¾bu, zvolte v aplikaci 
Vybrat slu¾bu mo¾nost Volby > Pøidat nový úèet nebo v 
seznamu slu¾eb vyberte ikonu slu¾by s textem Vytvoøit nový. 
Pokud jste vytvoøili nový úèet offline nebo upravili úèet nebo 
nastavení slu¾eb z webového prohlí¾eèe v kompatibilním 
poèítaèi, mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji aktualizovat 
mo¾ností Volby > Naèíst slu¾by. Slu¾bu vyberete stisknutím 
navigaèního tlaèítka.

Kdy¾ vyberete slu¾bu, budou obrázky a videozáznamy 
zobrazeny ve stavu úprav. Soubory mù¾ete otevírat a 
zobrazovat, mìnit jejich uspoøádání, pøidávat text, pøípadnì 
pøidávat nové soubory.

Chcete-li zru¹it odesílání na web a ulo¾it vytvoøený pøíspìvek 
jako koncept, zvolte mo¾nost Zpìt > Ulo¾it jako koncept. 
Pokud ji¾ bylo odesílání zahájeno, zvolte mo¾nost Zru¹it > 
Ulo¾it jako koncept.

Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì a odeslat soubory na web, zvolte 
mo¾nost Volby > Odeslat na web nebo stisknìte tlaèítko 
Volat.
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Otevøení online slu¾by
Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory v online 
slu¾bì a koncepty a odeslané polo¾ky v pøístroji, zvolte 
mo¾nost Obrázky a video > Volby > Otevøít online slu¾bu. 
Pokud vytvoøíte nový úèet offline nebo upravíte úèet nebo 
nastavení slu¾eb z webového prohlí¾eèe v kompatibilním 
poèítaèi, mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji aktualizovat 
mo¾ností Volby > Naèíst slu¾by. Vyberte slu¾bu ze seznamu.

Po otevøení slu¾by mù¾ete zvolit následující mo¾nosti:

Otevøít v prohlí¾eèi—Pøipojení k vybrané slu¾bì a zobrazení 
odeslaných alb a konceptù ve webovém prohlí¾eèi. Zobrazení 
se mù¾e li¹it podle provozovatele slu¾by.

Koncepty—Zobrazení a úpravy konceptù a odesílání na web.

Nedávné pøíspìvky—Zobrazení posledních 20 polo¾ek 
vytvoøených tímto pøístrojem.

Nový pøíspìvek—Vytvoøení nové polo¾ky.

Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it podle provozovatele slu¾by.

Nastavení aplikace Online share
Chcete-li upravit nastavení, zvolte v aplikaci Online share 
mo¾nost Otevøít online slu¾bu > Volby > Nastavení. 
Vyhledejte po¾adované nastavení a stisknìte navigaèní 
tlaèítko.

Moje úèty
V èásti Moje úèty mù¾ete vytváøet nové úèty a upravovat 
existující. Chcete-li vytvoøit nový úèet, zvolte mo¾nost Volby > 
Pøidat nový úèet. Chcete-li upravit existující úèet, vyberte 
úèet a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. Vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

Název úètu—Zadání po¾adovaného názvu úètu.

Provozovatel slu¾by—Volba provozovatele slu¾by, kterého 
chcete pou¾ít. Provozovatele slu¾by existujícího úètu nelze 
zmìnit, pro nového provozovatele slu¾by musíte vytvoøit 
nový úèet. Pokud v èásti Moje úèty odstraníte úèet, budou 
z pøístroje odstranìny i slu¾by související s tímto úètem 
vèetnì polo¾ek odeslaných na tento úèet.

U¾ivatelské jméno a Heslo—Zadání u¾ivatelského jména 
a hesla k úètu vytvoøeného pøi registraci k online slu¾bì.

Velikost obr. pro odeslání—Volba velikosti obrázkù 
odesílaných na server slu¾by.

Nastavení aplikace
Velikost zobr. obrázku—Volba velikosti obrázkù 
zobrazovaných na displeji pøístroje. Toto nastavení neovlivòuje 
velikost obrázkù pro odesílání.

Velikost zobr. textu—Volba velikosti písma psaného textu.
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Výchozí pøístupový bod—Chcete-li zmìnit výchozí pøístupový 
bod pou¾ívaný pro pøipojení k online slu¾bì, vyberte v seznamu 
po¾adovaný pøístupový bod.

Provozovatelé slu¾eb
Provozovatelé slu¾eb—Zobrazení nebo úprava nastavení 
provozovatele slu¾by, pøidání nového provozovatele nebo 
zobrazení podrobností o provozovateli slu¾by. Pokud 
provozovatele slu¾by zmìníte, v¹echny informace o úètech 
bývalého provozovatele budou ztraceny. Nastavení pøedem 
definovaného provozovatele slu¾by nelze mìnit.
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