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Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž
přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou
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Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích
získáte od svého prodejce Nokia.
Některé funkce závisejí na kartě SIM či síti, službě MMS nebo kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou
zpoplatněny zvláštním poplatkem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.
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Share online
Služba slouží ke sdílení snímků a videoklipů
v kompatibilních online albech, blogovacích
serverech nebo jiných kompatibilních službách
online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah,
ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty
a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb.
Podporované typy obsahu mohou záviset na
provozovateli služby.

Začínáme
Pro práci s aplikací musíte mít objednánu službu
u provozovatele služby online sdílení obrázků.
Službu lze obvykle objednat na webové stránce
provozovatele služby. Pokyny k registraci získáte
u provozovatele služby. Další informace
o provozovatelích kompatibilních služeb najdete na
adrese www.nokia.com/support/
sharingandblogging.
Při prvním spuštění služby v aplikaci Share online
budete požádáni o připojení a stažení seznamu
provozovatelů služeb. Chcete-li službu aktivovat,
vyberte požadovaného provozovatele služeb.
Chcete-li nastavení později prohlížet nebo změnit,
zvolte možnost Volby > Nastavení > Moje účty.

Odesílání multimediálních
souborů
V aplikaci Fotografie zvolte možnost Pořízené,
vyberte soubory k odeslání a zvolte možnost
Volby > Odeslat > Odeslat na web. K online
službám můžete přistupovat také z hlavního
fotoaparátu.
Chcete-li vytvořit nový účet služby, zvolte možnost
Share online, vyberte službu a zvolte možnost
Volby > Přidat nový účet.
Když vyberete službu pro odesílání mediálních
souborů, můžete pořizovat nové snímky nebo
videoklipy, vybírat existující snímky a videoklipy,
přidávat k nim názvy a značky a popisovat je.
Pro připojení je službě a odeslání souborů na web
zvolte možnost Volby > Odeslat na web nebo
stiskněte tlačítko Volat.
Pro zrušení procesu odesílání na web a uložení
vytvářeného příspěvku jako konceptu zvolte
možnost Zpět nebo Zrušit > Uložit jako
koncept.
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Otevření online služby
Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videoklipy
v online službě a koncepty a odeslané položky
v přístroji, zvolte možnost Fotografie > Share
online. Pokud vytvoříte nový účet offline nebo
upravíte účet nebo nastavení služeb z webového
prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete službu
v přístroji aktualizovat tak, že ji vyberete a zvolíte
možnost Volby > Aktualizovat službu.
Po otevření služby zvolte možnost Volby a vyberte
některou z následujících možností:
● Přejít na  — Otevření prohlížeče a zahájení

připojení k vybranému účtu.
● K odeslání  — Otevření složky K odeslání pro

vybraný účet.
● Nedávné příspěvky  — Zobrazení posledních

20 položek vytvořených tímto přístrojem.
● Nový příspěvek  — Vytvoření nové položky.
Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení aplikace Share
online
Chcete-li upravit nastavení účtů v aplikaci Share
online, zvolte možnost Share online > Volby >
Nastavení.

Mé účty
V části Mé účty můžete vytvářet nové účty nebo
upravovat existující účty.
Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost
Volby > Přidat nový účet.
Chcete-li upravit existující účet, vyberte účet a
zvolte možnost Volby > Upravit.
Vyberte některou z těchto možností:
● Název účtu  — Zadání názvu účtu.
● Uživatelské jméno  — Zadání uživatelského

jména k účtu vytvořeného při registraci k online
službě.

● Heslo  — Zadání hesla k účtu vytvořeného při
registraci k online službě.

● Velikost obr. pro odeslání  —  Volba velikosti
obrázků odesílaných na server služby.

Provozovatelé služeb
● Provozovatel služby  —  Zobrazení údajů o

provozovateli služeb. Provozovatele služby
existujícího účtu nelze změnit, pro nového
provozovatele služby musíte vytvořit nový účet.
Pokud v oblasti Mé účty odstraníte účet, budou
z přístroje odstraněny i služby související s tímto
účtem včetně odeslaných položek služby.
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Nastavení aplikace
Zvolte možnost Share online, vyberte službu,
zvolte možnost Volby > Nastavení > Nastavení
aplikace a vyberte některou z těchto možností:
● Velikost zobr. obrázku  — Volba velikosti

obrázků zobrazovaných na displeji přístroje.
Toto nastavení neovlivňuje velikost obrázků pro
odesílání.

● Velikost zobr. textu  — Volba velikosti písma
textu.

Pokročilé
Zvolte možnost Share online, vyberte službu,
zvolte možnost Volby > Nastavení > Pokročilé
a vyberte některou z těchto možností:
● Výchozí přístupový bod  — Změna výchozího

přístupového bodu používaného pro připojení
k online službě.

● Interval stahování  — Nastavení intervalu
stahování na pozadí nebo vypnutí stahování na
pozadí.

● Stahování v roamingu  — Povolení nebo
zakázání stahování na pozadí v roamingu.

● Publik. všechna obr. data  — Povolení nebo
zakázání zveřejňování obrazových dat.
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