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kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma telefonist olla 
juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste 
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nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite 
turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.
Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. 
Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-
funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud 
teenuste kohta kehtivad eritasud.
Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, 
muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Võrgu kaudu jagamine
Pilte ja videoklippe saate teistega jagada ühilduvate 
veebialbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate 
ühilduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate sisu üles laadida, 
lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende 
koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. 
Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Alustamine
Tellige vastav teenus mõnelt veebis piltide ühiskasutusteenust 
osutavalt teenusepakkujalt. Saate selle teenuse tavaliselt 
tellida teenusepakkuja veebilehelt. Üksikasjalikumat teavet 
teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt. 
Ühilduvate teenusepakkujate kohta saate lisateavet 
veebisaidilt www.nokia.com/support.

Rakenduse Võrgusjagamine esmakordsel avamisel palutakse 
teil luua uus konto ning määrata konto kasutajanimi ja parool. 
Valikute hilisemaks vaatamiseks või muutmiseks valige 
Ava võrguteenus > Valikud > Seaded. 

Failide üleslaadimine
Rakenduses Galerii valige Pildid ja video, seejärel valige 
üleslaaditavad failid ja siis Valikud > Saada > Veebi 
postitamine. Ühiskasutusteenusesse pääsete ka põhikaamera 
menüü kaudu.

Teenuse kasutamiseks uue konto loomiseks valige kuval 
Teenuse valimine Valikud > Lisa uus konto või 
teenusteloendist ikoon Loo uus. Kui olete veebis loonud uue 
konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas 
arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme teenusteloendi 
uuendamiseks Valikud > Too teenused. Teenuse valimiseks 
vajutage juhtnuppu.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod 
töötlusolekus. Faile saate avada ja vaadata, ümber korraldada, 
lisada või neile teksti lisada.

Veebi üleslaadimise tühistamiseks ja loodud postituse 
salvestamiseks mustandina valige Tagasi > Salvesta 
mustandina. Kui üleslaadimine on juba alanud, valige 
Tühista > Salvesta mustandina.

Teenusega ühenduse loomiseks ja failide üleslaadimiseks veebi 
valige Valikud > Postita veebi või vajutage helistamisklahvi.

Võrguteenuse avamine
Üleslaaditud piltide ja videote vaatamiseks võrguteenuses või 
mustandite ja saadetud postituste vaatamiseks oma seadmes 
valige Pildid ja video > Valikud > Ava võrguteenus. Kui 
soovite luua ühenduseta töötades uue konto või muuta mõne 
konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri 
kaudu, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks Valikud > 
Too teenused. Valige loendist soovitud teenus.
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Teenuse avamisel saate valida ühe järgmistest valikutest.

Ava veebibrauseris – saate luua ühenduse valitud teenusega 
ja vaadata veebibrauseris veebi üles laaditud ning mustandina 
salvestatud albumeid. See vaade sõltub teenusepakkujast.

Mustandid – saate mustandpostitusi vaadata ja muuta ning 
veebi üles laadida.

Viimased postitused – saate vaadata 20 viimast seadme 
kaudu loodud postitust või kannet.

Uus postitus – saate luua uue postituse.

Saadaolevate võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.

Võrgusjagamise seaded
Seadete muutmiseks rakenduses Võrgusjagamine valige Ava 
võrguteenus > Valikud > Seaded. Liikuge soovitud seadele ja 
vajutage juhtnuppu.

Minu kontod
Aknas Minu kontod saate luua uusi ja muuta olemasolevaid 
kontosid. Uue konto loomiseks valige Valikud > Lisa uus 
konto. Olemasoleva konto muutmiseks valige soovitud konto 
ja siis Valikud > Muuda. Valige järgmiste valikute seast.

Konto nimi – saate sisestada soovitud konto nime.

Teenusepakkuja – saate valida soovitud teenusepakkuja. 
Olemasoleva konto teenusepakkujat ei saa muuta. Uue 
teenusepakkuja puhul peate looma uue konto. Mõne kaustas 

Minu kontod leiduva konto kustutamisel kustutatakse 
seadmest ka selle kontoga seotud teenused (sh teenuse kaudu 
saadetud üksused).

Kasutajanimi ja Parool – saate sisestada võrguteenuse 
kasutajaks registreerumisel selle konto jaoks loodud 
kasutajanime ja parooli.

Postitatava pildi suurus – saate valida teenusesse 
üleslaadimisel kasutatava pildisuuruse.

Rakenduse seaded
Kuvatava pildi suurus – saate valida seadme ekraanil 
kuvatava pildi suuruse. See seade ei mõjuta üleslaaditavate 
piltide suurust.

Kuvatava teksti suurus – saate valida kirjutamisel kasutatava 
fondi suuruse.

Täpsemad
Vaikepöörduspunkt – võrguteenusega ühenduse loomiseks 
kasutatava pöörduspunkti muutmiseks valige soovitud 
pöörduspunkt.

Teenusepakkujad
Teen.pakkujad – saate vaadata ja muuta teenusepakkuja 
seadeid, lisada uusi teenusepakkujaid ning vaadata 
teenusepakkujate andmeid. Teenusepakkuja vahetamise korral 
läheb kogu eelmist teenusepakkujat käsitlev kontoteave 
kaotsi. Eelmääratletud teenusepakkujate seadeid ei saa muuta.


