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Çevrimiçi Paylaþým
Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya 
web’deki diðer uyumlu çevrimiçi paylaþým servislerindeki 
fotoðraflarýnýzý ve video kliplerinizi paylaþabilirsiniz. Karþýya 
içerik yükleyebilir, bitmemiþ gönderilerinizi taslak olarak 
kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin 
içeriðini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri 
servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Baþlangýç
Bir çevrimiçi görüntü paylaþým servis saðlayýcý tarafýndan 
sunulan servise abone olmanýz gerekir. Genellikle servis 
saðlayýcýnýn web sayfasýnda servise abone olabilirsiniz. 
Servise abone olmayla ilgili ayrýntýlar için servis saðlayýcýnýza 
baþvurun. Uyumlu servis saðlayýcýlar hakkýnda daha fazla 
bilgi için www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Çevrimiçi paylaþým uygulamasýnda servisi ilk defa açtýðýnýzda, 
yeni bir hesap oluþturmanýz ve bunun için bir kullanýcý ismi ve 
þifre belirlemeniz istenir. Hesap ayarlarýna daha sonra eriþmek 
için Çevrimiçi servisi aç > Seçenek > Ayarlar seçeneðini 
belirleyin. 

Dosyalarý karþýya yükleme
Galeri klasöründe Grnt ve video seçeneðini, yüklemek 
istediðiniz dosyalarý ve Seçenek > Gönder > Web'e gönder. 

seçeneðini belirleyin. Çevrimiçi servislere ana kameradan da 
eriþebilirsiniz.

Servis seç seçeneðinde servis için yeni bir hesap oluþturmak 
için, Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini belirleyin veya 
servis listesinde Yeni oluþtur servis simgesini seçin. Çevrimdýþý 
yeni bir hesap oluþturduysanýz veya bir hesap veya servisin 
ayarlarýný uyumlu bir PC’deki bir web tarayýcýsý yoluyla 
deðiþtirdiyseniz, cihazýnýzdaki servisler listesini 
güncelleþtirmek için Seçenek > Servisleri al seçeneðini 
belirleyin. Servis seçmek için kaydýrma tuþuna basýn.

Servisi seçtiðinizde, seçili fotoðraflar ve videolar 
düzenleme durumunda görüntülenir. Dosyalarý açabilir 
ve görüntüleyebilir, yeniden düzenleyebilir, dosyalara 
metin ekleyebilir veya yeni dosya ekleyebilirsiniz.

Web’e yükleme iþlemini iptal etmek ve oluþturulan gönderiyi 
taslak olarak kaydetmek için Geri > Taslak olarak kaydet 
seçeneðini belirleyin. Yükleme zaten baþlamýþsa, Ýptal > 
Taslak olarak kaydet seçeneðini belirleyin.

Servise baðlanmak ve dosyalarý web’e yüklemek için, 
Seçenek > Web'e gönder seçeneklerini belirleyin veya 
arama tuþuna basýn.
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Çevrimiçi servisi açma
Çevrimiçi servise yüklenen fotoðraflarý ve videolarý 
görüntülemek, cihazýnýzdaki kayýtlarý taslak olarak kaydetmek 
ve göndermek için Grnt ve video > Seçenek > Çevrimiçi 
servisi aç seçeneðini belirleyin. Çevrimdýþý yeni bir hesap 
oluþturursanýz veya bir hesap veya servisin ayarlarýný 
uyumlu bir PC’deki bir web tarayýcýsý yoluyla deðiþtirirseniz, 
cihazýnýzdaki servisler listesini güncelleþtirmek için Seçenek > 
Servisleri al seçeneðini belirleyin. Listeden bir servis seçin.

Servisi açtýktan sonra aþaðýdakiler arasýnda seçim yapýn:

Web tarayýcýsýnda aç—Seçili servise baðlanmak ve karþýya 
yüklenen ve taslak olarak kaydedilen albümleri web 
tarayýcýsýnda görüntülemek için kullanýlýr. Görünüm servis 
saðlayýcýya göre deðiþebilir.

Taslaklar—Taslak kayýtlarýný görüntülemek, düzenlemek ve 
web’e yüklemek için kullanýlýr.

Son gönderilenler—Cihazýnýz yoluyla oluþturulan son 20 kaydý 
görüntülemek için kullanýlýr.

Yeni kayýt—Yeni bir giriþ oluþturmak için kullanýlýr.

Kullanabileceðiniz seçenekler servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Çevrimiçi paylaþým ayarlarý
Çvrmç paylaþým öðesinde ayarlarý düzenlemek için 
Çevrimiçi servisi aç > Seçenek > Ayarlar seçeneðini 
belirleyin. Ýstediðiniz ayara giderek kaydýrma tuþuna basýn.

Hesaplarým
Hesaplarým klasöründe yeni hesaplar oluþturabilir veya 
mevcut hesaplarý düzenleyebilirsiniz. Yeni hesap oluþturmak 
için Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini belirleyin. Mevcut 
bir hesabý düzenlemek için bir hesap seçin ve Seçenek > 
Düzenle seçeneðini belirleyin. Aþaðýdaki seçenekler arasýndan 
seçim yapýn:

Hesap ismi—Hesap için istenilen adý girmek için kullanýlýr.

Servis saðlayýcý—Kullanmak istediðiniz servis saðlayýcýyý 
seçmek için kullanýlýr. Mevcut bir hesabýn servis saðlayýcýsýný 
deðiþtiremezsiniz; yeni servis saðlayýcý için yeni bir hesap 
oluþturmanýz gerekir. Hesaplarým klasöründeki bir hesabý 
silerseniz, servis için gönderilen öðeler de dahil olmak üzere 
hesapla ilgili servisler de cihazýnýzdan silinir.

Kullanýcý ismi ve Þifre—Çevrimiçi servise kaydolduðunuzda 
oluþturduðunuz kullanýcý ismini ve þifreyi girmek için kullanýlýr.

Grnt gönderme boyutu—Fotoðraflarýn servise yükleneceði 
boyutu seçmek için kullanýlýr.

Uygulama ayarlarý
Grnt boyutunu göster—Fotoðraflarýn cihazýnýzýn ekranýnda 
görüntüleneceði boyutu seçmek için kullanýlýr. Bu ayar, karþýya 
yüklenen görüntünün boyutunu etkilemez.

Metin boyutunu göster—Yazacaðýnýz metnin yazý tipi 
boyutunu seçmek için kullanýlýr.
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Geliþmiþ
Varsay. eriþim nokt.—Çevrimiçi servise baðlanmak için 
kullanýlan eriþim noktasýný deðiþtirmek üzere istediðiniz 
eriþim noktasýný seçin.

Servis saðlayýcýlar
Srvs saðlayýcýlar—Servis saðlayýcý ayarlarýný görüntülemek 
veya düzenlemek, yeni bir servis saðlayýcý eklemek veya bir 
servis saðlayýcýnýn ayrýntýlarýný görüntülemek için kullanýlýr. 
Servis saðlayýcýyý deðiþtirirseniz, önceki servis saðlayýcýya 
ait tüm hesap bilgileri kaybolur. Önceden tanýmlý servis 
saðlayýcýlarýn ayarlarýný deðiþtiremezsiniz.
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