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ów
djêcia i wideo, wska¿ pliki, które 
 wybierz Opcje > Wy¶lij > Prze¶lij 
³ug online mo¿na uzyskaæ tak¿e 
aficznego.

w us³udze, w menu Wybór us³ugi 
we konto lub ikonê us³ugi 
 li¶cie us³ug. Je¶li utworzysz 
e lub zmodyfikujesz ustawienia 
iu przegl±darki internetowej 
erze, w celu zaktualizowania 
ybierz Opcje > Pobierz us³ugi. 
j klawisz przewijania.

e zdjêcia i pliki wideo zostan± 
ji. Mo¿na otwieraæ i ogl±daæ pliki, 
o nich tekst, a tak¿e dodawaæ 

o internetu i zapisaæ utworzone 
cz±, wybierz Wróæ > Zapisz jako 

 ju¿ siê rozpoczê³o, wybierz 
bocz±.

 wys³aæ pliki do internetu, 
o internetu lub naci¶nij.
Udostêpnianie online
W³asne zdjêcia i pliki wideo mo¿na udostêpniaæ w albumach 
online, blogach internetowych lub innych us³ugach 
udostêpniania online oferowanych w internecie. Mo¿na 
wysy³aæ materia³y, zapisywaæ niedokoñczone og³oszenia jako 
wersje robocze i dopracowywaæ je pó¼niej, a tak¿e wy¶wietlaæ 
zawarto¶æ albumów. Dopuszczalne typy materia³ów mog± siê 
ró¿niæ zale¿nie od us³ugodawcy.

Szybki start
Do udostêpniania zdjêæ potrzebna jest subskrypcja 
odpowiedniej us³ugi online. Us³ugê mo¿na zazwyczaj 
subskrybowaæ na stronie internetowej us³ugodawcy. 
Szczegó³owe informacje na temat subskrybowania us³ugi 
uzyskasz od us³ugodawcy. Wiêcej informacji na temat 
us³ugodawców ¶wiadcz±cych kompatybilne us³ugi mo¿na 
uzyskaæ pod adresem www.nokia.com/support.

Po pierwszym otwarciu us³ugi w aplikacji Udostêpnianie 
online wy¶wietla siê monit o utworzenie nowego konta oraz 
okre¶lenie nazwy jego u¿ytkownika i has³a. Aby przejrzeæ 
ustawienia konta pó¼niej, wybierz Otwórz us³. online > 
Opcje > Ustawienia. 

Wysy³anie plik
W menu Galeria wybierz Z
chcesz wys³aæ, a nastêpnie
do internetu. Dostêp do us
z g³ównego aparatu fotogr

Aby utworzyæ nowe konto 
wybierz Opcje > Dodaj no
z tekstem Utwórz nowe na
nowe konto w trybie offlin
konta albo us³ugi przy u¿yc
na kompatybilnym komput
listy us³ug w urz±dzeniu w
Aby wybraæ us³ugê, naci¶ni

Po wybraniu us³ugi wybran
wy¶wietlone w stanie edyc
porz±dkowaæ je, dodawaæ d
nowe pliki.

Aby anulowaæ wysy³anie d
og³oszenie jako wersjê robo
k. robocz±. Je¶li wysy³anie
Anuluj > Zapisz jako k. ro

Aby po³±czyæ siê z us³ug± i
wybierz Opcje > Prze¶lij d
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o¿na tworzyæ nowe konta lub 
by utworzyæ nowe konto, wybierz 
to. Aby edytowaæ istniej±ce konto, 
pnie Opcje > Edytuj. Okre¶l 

owadziæ ¿±dan± nazwê konta.

raæ us³ugodawcê, z którego chcesz 
ieniæ us³ugodawcy dla istniej±cego 
godawcy nale¿y utworzyæ nowe 
oje konta usuniesz konto, 
niête równie¿ us³ugi zwi±zane 
menty wys³ane do us³ug.

s³o — aby wprowadziæ nazwê 
onta utworzone podczas rejestracji 

 aby wybraæ rozmiar zdjêæ stosowany 
ugi.

acji
by wybraæ rozmiar zdjêæ stosowany 
wy¶wietlaczu urz±dzenia. 
a na rozmiar wysy³anego zdjêcia.

 aby wybraæ rozmiar czcionki 
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Aby obejrzeæ wys³ane zdjêcia i pliki wideo znajduj±ce siê 
w us³udze online oraz robocze i wys³ane wpisy w urz±dzeniu, 
wybierz Zdjêcia i wideo > Opcje > Otwórz us³. online. 
Je¶li utworzysz nowe konto w trybie offline lub zmodyfikujesz 
ustawienia konta albo us³ugi przy u¿yciu przegl±darki 
internetowej na kompatybilnym komputerze, w celu 
zaktualizowania listy us³ug w urz±dzeniu wybierz Opcje > 
Pobierz us³ugi. Wybierz us³ugê z listy.

Po otwarciu us³ugi wybierz:

Otwórz w przegl±darce — aby po³±czyæ siê z wybran± us³ug± 
i wy¶wietliæ wys³ane i robocze albumy w przegl±darce 
internetowej. Widok mo¿e zale¿eæ od us³ugodawcy.

Kopie robocze — aby wy¶wietliæ i edytowaæ wpisy robocze 
oraz wys³aæ je do internetu.

Ostatnio wys³ane — aby wy¶wietliæ 20 najnowszych wpisów 
utworzonych za pomoc± urz±dzenia.

Nowe og³oszenie — aby utworzyæ nowy wpis.

Dostêpne opcje mog± zale¿eæ od us³ugodawcy.

Ustawienia udostêpniania online
Aby edytowaæ ustawienia, w aplikacji Udost. online wybierz 
Otwórz us³. online > Opcje > Ustawienia. Przewiñ do 
odpowiedniego ustawienia i naci¶nij klawisz przewijania.

Moje konta
W folderze Moje konta m
edytowaæ ju¿ istniej±ce. A
Opcje > Dodaj nowe kon
wybierz to konto, a nastê
odpowiednie opcje:

Nazwa konta — aby wpr

Us³ugodawca — aby wyb
korzystaæ. Nie mo¿na zm
konta — dla nowego us³u
konto. Je¶li w folderze M
z urz±dzenia zostan± usu
z tym kontem, w tym ele

Nazwa u¿ytkownika i Ha
u¿ytkownika i has³o do k
w us³udze online.

Rozmiar wysy³. zdjêcia —
przy ich wysy³aniu do us³

Ustawienia aplik
Rozm. wy¶w. zdjêcia — a
przy ich przegl±daniu na 
To ustawienie nie wp³yw

Rozmiar wy¶w. tekstu —
wpisywanego tekstu.
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Zaawansowane
Domy¶lny punkt dostêpu — aby zmieniæ punkt dostêpu 
stosowany przy ³±czeniu siê z us³ug± online, wybierz ¿±dany 
punkt dostêpu.

Us³ugodawcy
Us³ugodawcy — aby wy¶wietliæ lub zmieniæ ustawienia 
us³ugodawców, dodaæ nowego us³ugodawcê lub wy¶wietliæ 
szczegó³y okre¶lonego us³ugodawcy. Zmiana us³ugodawcy 
spowoduje utratê wszystkich informacji na temat konta 
u poprzedniego us³ugodawcy. Nie mo¿na zmieniæ ustawieñ 
wstêpnie zdefiniowanych us³ugodawców.


