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Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til 
tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. 
Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til 
eller påtar seg ikke noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, 
bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse 
produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste 
Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som 
er tilgjengelig.
Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller 
kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester 
er det en egen avgift.
Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert 
ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.
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u en ny konto for en tjeneste ved 
 konto eller tjenesteikonet ved 
telisten. Hvis du har opprettet 
dus eller endret en konto eller 
 nettleser på en kompatibel PC, 
ester. Trykk blatasten for å velge 

es de valgte bildene og 
modus. Du kan åpne og vise filene, 
l tekst i dem eller legge til nye filer.

ngsprosessen og lagre oppføringen 
lbake > Lagre som utkast. Hvis 
egynt, velger du Avbryt > Lagre 

en og laste opp filene på Internett, 
på web, eller trykker på ringetasten.

-tjenesten
 bilder og videoklipp i Internett-
tkast og sendte oppføringer 

 & videoer > Valg > Åpne 
pretter en ny konto i frakoblet 
o eller tjenesteinnstillinger via 
bel PC, velger du Valg > Hent 
jenestelisten i enheten. Velg en 
Deling online
Du kan dele bilder og videoklipp i kompatible albumer på 
nettet, weblogger eller andre kompatible tjenester for deling 
på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer 
som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet 
i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold 
til tjenesteleverandøren.

Komme i gang
Du må abonnere på tjenesten hos en tjenesteleverandør som 
støtter deling av bilder på nettet. Du kan vanligvis abonnere 
på tjenesten på Web-siden til tjenesteleverandøren. Kontakt 
tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan 
du abonnerer på tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om 
kompatible tjenesteleverandører, se www.nokia.com/support.

Når du åpner tjenesten for første gang i programmet 
Internett-deling, blir du bedt om å opprette en ny konto og 
angi brukernavn og passord for denne. Du kan senere gå inn 
på kontoinnstillingene ved å velge Åpne Internett-tjen. > 
Valg > Innstillinger. 

Laste opp filer
I Galleri, velger du Bilder & videoer, filene du vil laste opp, og 
Valg > Send > Legg inn på web. Du har også tilgang til 
nettjenester fra hovedkameraet.

I Velg tjeneste oppretter d
å velge Valg > Legg til ny
å velge Opprett ny i tjenes
en ny konto i frakoblet mo
tjenesteinnstillinger via en
velger du Valg > Hent tjen
en tjeneste.

Når du velger tjenesten, vis
videoklippene i redigerings
omorganisere dem, legge ti

Hvis du vil avbryte opplasti
som et utkast, velger du Ti
opplastingen allerede har b
som utkast.
Hvis du vil koble til tjenest
velger du Valg > Legg inn 

Åpne Internett
Hvis du vil vise opplastede
tjenesten samt oppføringsu
i enheten, velger du Bilder
Internett-tjen.. Hvis du op
modus eller endrer en kont
en nettleser på en kompati
tjenester for å oppdatere t
tjeneste i listen.
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å velge tjenesteleverandøren du vil 
 tjenesteleverandøren for en 
å lage en ny konto for den nye 
is du sletter en konto i Mine kontoer, 
m er knyttet til kontoen, fra enheten, 
entene for tjenesten.

for å skrive inn brukernavnet og 
r kontoen da du registrerte deg for 

for å velge størrelsen som bildene 
en med

nger
for å velge størrelsen som bildet skal 
l enheten. Denne innstillingen 
en for opplasting.

for å velge skriftstørrelse for teksten 

—Hvis du vil endre tilgangspunktet 
Internett-tjenesten, velger du ønsket 
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Åpne i nettleser—for å koble til den valgte tjenesten og vise 
de opplastede albumene og albumutkastene i nettleseren. 
Visningen kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Utkast—for å vise og redigere oppføringsutkast og laste dem 
opp til Internett

Siste innlegg—for å vise de 20 siste oppføringene som har blitt 
opprettet med enheten

Nytt innlegg—for å opprette en ny oppføring

De tilgjengelige valgene kan variere i henhold til 
tjenesteleverandøren.

Innstillinger for Internett-deling
Hvis du vil redigere innstillingene, velger du Åpne Internett-
tjen. > Valg > Innstillinger i Internett-deling. Rull til 
innstillingene du vil ha, og trykk blatasten.

Mine kontoer
I Mine kontoer kan du opprette nye kontoer eller redigere 
eksisterende kontoer. Hvis du vil opprette en ny konto, 
velger du Valg > Legg til ny konto. Hvis du vil redigere en 
eksisterende konto, velger du en konto og Valg > Rediger. 
Velg blant følgende:

Kontonavn—for å angi ønsket navn på kontoen

Tjenesteleverandør—for 
bruke. Du kan ikke endre
eksisterende konto. Du m
tjenesteleverandøren. Hv
slettes også tjenestene so
inkludert de sendte elem

Brukernavn og Passord—
passordet du opprettet fo
Internett-tjenesten

Bildestr. for innlegging—
skal lastes opp til tjenest

Programinnstilli
Bildestørrelse i display—
vises med, på displayet ti
påvirker ikke bildestørrels

Tekststørrelse i display—
du vil skrive

Avansert
Standard tilgangspunkt
som brukes til å koble til 
tilgangspunkt.
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Tjenesteleverandører
Tjenestelever.—for å vise eller redigere innstillinger for 
tjenesteleverandør, legge til en ny tjenesteleverandør eller vise 
detaljene for en tjenesteleverandør. Hvis du endrer 
tjenesteleverandøren, forsvinner all kontoinformasjon for den 
tidligere tjenesteleverandøren. Du kan ikke endre 
innstillingene for forhåndsdefinerte tjenesteleverandører.
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