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Voit tallentaa kuvia ja videoleikkeitä yhteensopiviin online-
albumeihin, blogeihin tai muihin Webissä oleviin palveluihin, 
joista muut käyttäjät voivat katsella niitä. Voit lähettää 
sisältöä, tallentaa keskeneräisiä merkintöjä luonnoksina ja 
jatkaa niiden muokkaamista myöhemmin sekä tarkastella 
albumien sisältöä. Tuetut sisältötyypit saattavat vaihdella 
palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen
Palvelu on tilattava kuvien online-jakoa tarjoavalta 
palveluntarjoajalta. Palvelun voi tavallisesti tilata 
palveluntarjoajan Web-sivuilta. Lisätietoja palvelun 
tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja 
yhteensopivista palveluntarjoajista saat osoitteesta 
www.nokia.com/support.

Kun avaat palvelun ensimmäistä kertaa Online-jako-
sovelluksessa, saat kehotuksen luoda uuden tilin ja määrittää 
sille käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voit tarkastella asetuksia 
myöhemmin valitsemalla Avaa online-palvelu > Valinnat > 
Asetukset. 

Kuvien lähettäminen
Valitse Galleria-sovelluksessa Kuvat ja videot, tiedostot, 
jotka haluat lähettää Webiin, ja sitten Valinnat > Lähetä > 

Lähetä Webiin. Voit siirtyä käyttämään online-palveluja myös 
pääkamerasta.

Voit luoda uuden tilin palveluun valitsemalla Valitse palvelu 
-kohdassa Valinnat > Lisää uusi tili tai palveluluettelon 
palvelukuvakkeen, jossa lukee Luo uusi. Jos olet lisännyt 
uuden tilin offline-tilassa tai muokannut tilin tai palvelun 
asetuksia yhteensopivan tietokoneen Web-selaimella, voit 
päivittää laitteen palveluluettelon valitsemalla Valinnat > 
Hae palvelut. Voit valita palvelun painamalla 
selausnäppäintä.

Kun valitset palvelun, valitut kuvat ja videot näkyvät 
muokkaustilassa. Voit avata ja katsella tiedostoja, järjestää 
ne uudelleen, lisätä niihin tekstiä tai lisätä uusia tiedostoja.

Voit peruuttaa Webiin lähetyksen ja tallentaa merkinnän 
luonnoksena valitsemalla Takaisin > Tallenna luonnoksena. 
Jos lähetys on jo alkanut, valitse Peruuta > Tallenna 
luonnoksena.

Voit muodostaa yhteyden palveluun ja lähettää tiedostoja 
Webiin valitsemalla Valinnat > Lähetä Webiin tai painamalla 
soittonäppäintä.

Online-palvelun avaaminen
Jos haluat tarkastella lähetettyjä kuvia ja videoita online-
palvelussa sekä laitteeseesi tallennettuja luonnoksia ja 
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lähetettyjä merkintöjä, valitse Kuvat ja videot > Valinnat > 
Avaa online-palvelu. Jos olet lisännyt uuden tilin offline-tilassa 
tai muokannut tilin tai palvelun asetuksia yhteensopivan 
tietokoneen Web-selaimella, voit päivittää laitteen 
palveluluettelon valitsemalla Valinnat > Hae palvelut. 
Valitse palvelu luettelosta.

Kun olet avannut palvelun, voit valita jonkin seuraavista 
vaihtoehdoista:

Avaa Web-selaimessa – Voit muodostaa yhteyden 
valitsemaasi palveluun ja tarkastella lähetettyjen ja 
keskeneräisten merkintöjen kansioita Web-selaimessa. 
Näkymä saattaa vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Luonnokset – Voit tarkastella ja muokata luonnoksiin 
tallennettuja merkintöjä ja lähettää ne Webiin.

Viime lähetykset – Voit tarkastella 20:tä laitteella 
viimeksi luotua merkintää.

Uusi merkintä – Voit luoda uuden merkinnän.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella 
palveluntarjoajan mukaan.

Online-jaon asetukset
Voit muokata asetuksia valitsemalla Online-jako-
sovelluksessa Avaa online-palvelu > Valinnat > Asetukset. 
Selaa haluamasi asetuksen kohdalle ja paina selausnäppäintä.

Omat tilit
Omat tilit -valikossa voit lisätä uusia tilejä tai muokata 
aiemmin luotuja tilejä. Voit luoda uuden tilin valitsemalla 
Valinnat > Lisää uusi tili. Voit muokata aiemmin luotua 
tiliä valitsemalla muokattavan tilin ja sen jälkeen Valinnat > 
Muokkaa. Valitse jokin seuraavista:

Tilin nimi – Voit antaa tilille haluamasi nimen.

Palveluntarjoaja – Voit valita palveluntarjoajan, jota haluat 
käyttää. Aiemmin luodun tilin palveluntarjoajaa ei voi vaihtaa, 
vaan uutta palveluntarjoajaa varten on luotava uusi tili. Jos 
poistat tilin Omat tilit -valikossa, myös tiliin liittyvät palvelut 
poistuvat laitteesta, mukaan lukien palveluun lähetetyt 
kohteet.

Käyttäjänimi ja Salasana – Voit kirjoittaa käyttäjänimen 
ja salasanan, jotka loit tiliä varten online-palveluun 
rekisteröityessäsi.

Lähetett. kuvan koko – Voit määrittää palveluun 
lähetettävien kuvien koon.

Sovelluksen asetukset
Kuvan koko näytössä – Voit valita, minkä kokoisena kuva 
näkyy laitteen näytössä. Tämä asetus ei vaikuta lähetettävän 
kuvan kokoon.

Tekstin koko näytössä – Voit valita kirjoitettavan tekstin 
fonttikoon.
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Lisäasetukset

Oletusyhteysosoite – Voit vaihtaa yhteysosoitteen, jota 
laite käyttää muodostaessaan yhteyden online-palveluun.

Palveluntarjoajat
Palveluntarjoajat – Voit tarkastella tai muokata 
palveluntarjoajan asetuksia, lisätä uuden palveluntarjoajan 
tai tarkastella palveluntarjoajan tietoja. Jos vaihdat 
palveluntarjoajaa, kaikki edellisen palveluntarjoajan tilitiedot 
häviävät. Valmiiksi määritettyjen palveluntarjoajien asetuksia 
ei voi muuttaa.
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