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Online delen
U kunt uw afbeeldingen en videoclips delen in compatibele 
online albums, weblogs of andere compatibele online diensten 
op internet. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooide post 
opslaan als concept en later doorgaan en de inhoud van de 
albums weergeven. Welke inhoudstypen worden ondersteund, 
is afhankelijk van de serviceprovider.

Aan de slag
U dient eerst een abonnement af te sluiten bij een 
serviceprovider waarbij u online afbeeldingen kunt delen. 
U kunt zich meestal op de betreffende dienst abonneren via de 
webpagina van de serviceprovider. Neem contact op met uw 
serviceprovider voor details over het abonneren op de dienst. 
Zie www.nokia.com/support voor meer informatie over 
compatibele serviceproviders.

Wanneer u de dienst voor de eerste keer in de toepassing 
Online delen opent, wordt u gevraagd om een nieuwe account 
te maken en hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord 
in te stellen. Als u de accountinstellingen later wilt bekijken, 
selecteert u Online dienst openen > Opties > Instellingen. 

Bestanden uploaden
Selecteer in Galerij de optie Afb. en video, de bestanden 
die u wilt uploaden en Opties > Zenden > Posten naar web. 
U kunt vanuit de hoofdcamera ook toegang verkrijgen tot 
online diensten.

Selecteer in Service selecteren de optie Opties > Nieuwe 
account toev. om een nieuwe account voor de dienst te 
maken of selecteer het pictogram van de dienst met Nieuwe 
in de lijst met diensten. Als u offline een nieuwe account hebt 
gemaakt of een account of de instellingen voor de dienst hebt 
gewijzigd via een webbrowser op een compatibele pc, 
selecteert u Opties > Services ophalen. Druk op de 
bladertoets om een dienst te selecteren.

Als u de dienst selecteert, worden de geselecteerde 
afbeeldingen en video’s gereed om te bewerken weergegeven. 
U kunt de bestanden openen en weergeven, opnieuw indelen, 
hieraan tekst toevoegen of nieuwe bestanden toevoegen.

Als u het uploadproces via het web wilt annuleren en de 
gemaakte post als concept wilt opslaan, selecteert u Terug > 
Opslaan als concept. Als het uploaden al is gestart, selecteert 
u Annuleer > Opslaan als concept.

Als u verbinding wilt maken met de dienst en de bestanden 
naar het web wilt uploaden, selecteert u Opties > Posten naar 
web of drukt u op de beltoets.
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Online dienst openen
Als u de geüploade afbeeldingen en video's in de online dienst, 
en concepten en verzonden items in uw apparaat wilt bekijken, 
selecteert u Afb. en video > Opties > Online dienst openen. 
Als u offline een nieuwe account hebt gemaakt of een account 
of instellingen voor de dienst via een webbrowser op een 
compatibele pc hebt gewijzigd, selecteert u Opties > Services 
ophalen om de lijst met diensten in uw apparaat bij te werken. 
Selecteer een dienst in de lijst.

Nadat u een dienst hebt geopend, selecteert u een van de 
volgende opties:

Openen in webbrowser - hiermee kunt u een verbinding 
met de geselecteerde dienst maken en de geüploade en 
conceptalbums in de webbrowser weergeven. Welke weergave 
beschikbaar is, is afhankelijk van de serviceprovider.

Concepten - hiermee kunt u conceptitems weergeven, 
bewerken en naar het web uploaden.

Recente posts - hiermee kunt u de laatste 20 items weergeven 
die u hebt gemaakt met het apparaat.

Nieuwe post - hiermee kunt u een nieuw item maken.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de 
serviceprovider.

Instellingen voor Online delen
Als u de instellingen wilt bewerken, gaat u naar On line delen 
en selecteert u Online dienst openen > Opties > Instellingen. 
Ga naar de gewenste instellingen en druk op de bladertoets.

Mijn accounts
In Mijn accounts kunt u nieuwe accounts maken of bestaande 
accounts bewerken. Als u een nieuwe account wilt maken, 
selecteert u Opties > Nieuwe account toev.. Als u een 
bestaande account wilt bewerken, selecteert u een account en 
kiest u Opties > Bewerken. Maak een keuze uit de volgende 
opties:

Accountnaam - hiermee voert u de gewenste naam voor de 
account in.

Serviceprovider - hiermee kunt u de serviceprovider 
selecteren die u wilt gebruiken. U kunt de serviceprovider niet 
wijzigen voor een bestaande account. U moet een nieuwe 
account maken voor de nieuwe serviceprovider. Als u in Mijn 
accounts een account verwijdert, worden ook de aan de 
account gekoppelde diensten van het apparaat verwijderd, 
evenals de verzonden items voor deze diensten.

Gebruikersnaam en Wachtwoord - hiermee kunt u de 
gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren voor de account 
die u tijdens de registratie bij de online dienst hebt gemaakt.

Grootte postafb. - hiermee kunt u de grootte selecteren 
waarin de afbeeldingen naar de dienst worden geüpload.
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Toepassingsinstellingen
Grootte weerg.afb. - hiermee kunt u de grootte selecteren 
waarmee de afbeelding op het scherm van uw apparaat wordt 
weergegeven. Deze instelling is niet van toepassing op de 
uploadgrootte van afbeeldingen.

Grootte weerg.tekst - hiermee kunt u de lettergrootte 
selecteren voor de tekst die u schrijft.

Geavanceerd
Standaardtoegangspunt - als u het toegangspunt wilt 
wijzigen dat wordt gebruikt voor het tot stand brengen van 
de verbinding met de online dienst, selecteert u het gewenste 
toegangspunt.

Serviceproviders
Serv.providers - hiermee kunt u instellingen voor 
serviceproviders weergeven of bewerken, een nieuwe 
serviceprovider toevoegen of details over een serviceprovider 
weergeven. Als u de serviceprovider wijzigt, gaan alle 
accountgegevens van de vorige serviceprovider verloren. 
U kunt de instellingen voor vooraf gedefinieerde 
serviceproviders niet wijzigen.
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