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Zdieåanie online

Zdieåa» mô¾ete snímky a videoklipy v kompatibilných 
online albumoch, webových denníkoch alebo iných slu¾bách 
zdieåania online na webe. Mô¾ete prená¹a» obsah, uklada» 
nedokonèené správy ako koncepty a pokraèova» v písaní neskôr 
a prezera» obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia 
od poskytovateåa slu¾ieb.

Na úvod
Aplikáciu si musíte aktivova», resp. predplati» u poskytovateåa 
slu¾ieb zdieåania snímok online. Túto slu¾bu si zvyèajne 
mô¾ete aktivova», resp. predplati» na webovej stránke 
poskytovateåa slu¾ieb. Podrobné informácie o aktivovaní, resp. 
predplatení tejto slu¾by si vy¾iadajte od poskytovateåa slu¾ieb. 
Ïal¹ie informácie o kompatibilných poskytovateåoch slu¾ieb 
nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Po prvom otvorení slu¾by v aplikácii Zdieåanie online sa zobrazí 
výzva na vytvorenie nového konta a definovanie mena 
pou¾ívateåa a hesla. Ak chcete získa» nastavenia konta neskôr, 
vyberte polo¾ku Otvori» slu¾bu online > Voåby > Nastavenia. 

Prená¹anie súborov
V aplikácii Galéria vyberte polo¾ku Snímky a videá, súbory, 
ktoré chcete prenies» a polo¾ku Voåby > Posla» > Uverejni» 

na webe. Prístup k slu¾bám online mô¾ete získa» aj z menu 
hlavného fotoaparátu.

Ak chcete v menu Zvoli» slu¾bu vytvori» pre slu¾bu nové konto, 
vyberte polo¾ku Voåby > Prida» nové konto alebo ikonu 
slu¾by Vytvori» nové v zozname slu¾ieb. Ak ste nové konto 
vytvorili offline alebo ste zmenili nastavenia konta alebo 
slu¾by cez webový prehliadaè v kompatibilnom poèítaèi, 
výberom polo¾ky Voåby > Naèíta» slu¾by aktualizujte zoznam 
slu¾ieb v zariadení. Slu¾bu vyberte stlaèením posúvacieho 
tlaèidla.

Keï vyberiete slu¾bu, vybraté snímky a videoklipy sa zobrazia 
v re¾ime úprav. Mô¾ete otvára», prezera» a organizova» súbory, 
pridáva» k nim text alebo nové súbory.

Ak chcete zru¹i» webový prenos a ulo¾i» vytvorenú správu ako 
koncept, vyberte polo¾ku Spä» > Ulo¾i» ako koncept. Ak u¾ 
preberanie zaèalo, vyberte polo¾ku Zru¹ > Ulo¾i» ako koncept.

Ak sa chcete pripoji» k slu¾be a prenies» súbory na web, vyberte 
polo¾ku Voåby > Uverejni» na webe alebo stlaète tlaèidlo 
Vola».

Otvorenie slu¾by online
Ak si chcete prezrie» prenesené snímky a videoklipy v slu¾be 
online a koncepty a odoslané polo¾ky v zariadení, vyberte 
polo¾ku Snímky a videá > Voåby > Otvori» slu¾bu online. 
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Ak ste nové konto vytvorili offline alebo ste zmenili nastavenia 
konta alebo slu¾by cez webový prehliadaè v kompatibilnom 
poèítaèi, výberom polo¾ky Voåby > Naèíta» slu¾by aktualizujte 
zoznam slu¾ieb v zariadení. Vyberte zo zoznamu po¾adovanú 
slu¾bu.

Po otvorení slu¾by mô¾ete vybra» niektorú z nasledujúcich 
mo¾ností:

Otvori» web. prehliadaè—ak sa chcete pripoji» k vybratej 
slu¾be a prezrie» si prenesené albumy a koncepty albumov 
vo webovom prehliadaèi. Zobrazenie závisí od poskytovateåa 
slu¾ieb.

Koncepty—ak si chcete prezrie» a upravi» polo¾ky konceptu 
a prenies» ich na web.

Posledné uverejnenia—ak si chcete prezrie» posledných 
20 polo¾iek vytvorených v zariadení.

Nový príspevok—ak chcete vytvori» novú polo¾ku.

Dostupnos» mo¾ností závisí od poskytovateåa slu¾ieb.

Nastavenia aplikácie Zdieåanie 
online
Ak chcete upravi» nastavenia, v aplikácii Zdieåa» online, 
vyberte polo¾ku Otvori» slu¾bu online > Voåby > Nastavenia. 
Prejdite na po¾adované nastavenia a stlaète posúvacie 
tlaèidlo.

Moje kontá
V menu Moje kontá mô¾ete vytvára» nové alebo upravova» 
existujúce kontá. Ak chcete vytvori» nové konto, vyberte 
polo¾ku Voåby > Prida» nové konto. Ak chcete upravi» 
existujúce konto, vyberte príslu¹né konto a polo¾ku Voåby > 
Upravi». Vyberte si z nasledujúcich mo¾ností:

Názov konta—ak chcete zada» po¾adovaný názov konta.

Poskytovateå slu¾ieb—ak chcete vybra» poskytovateåa 
slu¾ieb, ktorého slu¾by chcete vyu¾íva». Nemô¾ete zmeni» 
poskytovateåa slu¾ieb existujúceho konta. Pre nového 
poskytovateåa slu¾ieb musíte vytvori» nové konto. Ak vyma¾ete 
konto v menu Moje kontá, zároveò sa zo zariadenia vyma¾ú aj 
slu¾by týkajúce sa konta vrátane odoslaných polo¾iek slu¾by.

Meno pou¾ívateåa a Heslo—ak chcete zada» meno 
pou¾ívateåa a heslo, ktoré ste vytvorili ku kontu pri registrácii 
v slu¾be online.

Veåkos» uverejò. snímky—ak chcete vybra» veåkos» snímok 
prená¹aných do slu¾by.

Nastavenia aplikácie
Veåkos» snímky—ak chcete vybra» veåkos» snímky zobrazenej 
na displeji zariadenia. Toto nastavenie neovplyvòuje veåkos» 
snímky pri prenose.

Veåkos» textu—ak chcete vybra» veåkos» písma písaného textu.
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Roz¹írené nastavenia

Predvolené miesto príst.—ak chcete zmeni» miesto prístupu 
pripojenia k slu¾be online, vyberte po¾adované miesto 
prístupu.

Poskytovatelia slu¾ieb
Poskytovatelia slu¾ieb—ak si chcete pozrie» alebo upravi» 
nastavenia poskytovateåa slu¾ieb, prida» nového alebo si 
pozrie» detaily poskytovateåa slu¾ieb. Ak zmeníte 
poskytovateåa slu¾ieb, v¹etky informácie o konte o 
predchádzajúcom poskytovateåovi slu¾ieb sa stratia. Nemô¾ete 
meni» nastavenia vopred definovaných poskytovateåov slu¾ieb.
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