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Onlinedeling
Du kan dele billeder og videoklip i kompatible
onlinealbummer og weblogs eller via andre
tjenester til onlinedeling på internettet. Du kan
overføre indhold, gemme ufuldstændige poster
som kladder og fortsætte senere samt få vist
albummernes indhold. De understøttede
indholdstyper kan variere afhængigt af
tjenesteudbyderen.

Kom godt i gang
Du skal abonnere på tjenesten hos en
onlineudbyder af billeddelingstjenester. Du kan
normalt abonnere på tjenesten på
tjenesteudbyderens websted. Du kan få flere
oplysninger om, hvordan du abonnerer på
tjenesten, ved at kontakte din tjenesteudbyder. Du
finder flere oplysninger om kompatible
tjenesteudbydere på www.nokia.com/support/
sharingandblogging.
Første gang du åbner tjenesten i programmet
Onlinedeling, bliver du bedt om at gå online og
hente listen over tjenesteudbydere. Du aktiverer
tjenesten ved at vælge den ønskede
tjenesteudbyder. Du kan få adgang til

kontoindstillingerne senere ved at vælge Valg >
Indstillinger > Mine konti.

Overførsel af mediefiler
Vælg Taget og de filer, du vil overføre, i Billeder, og
vælg derefter Valg > Send > Anbring på
internettet. Du kan også få adgang til
onlinetjenester fra det primære kamera.
Hvis du vil oprette en ny konto til en tjeneste, skal
du vælge Onlinedeling, en tjeneste og Valg >
Tilføj ny konto.
Når du vælger en tjeneste til overførsel af
mediefiler, kan du tage et nyt billede eller optage
et nyt videoklip, vælge blandt eksisterende billeder
og videoklip samt tilføje en titel, koder og en
billedtekst til dem.
Hvis du vil oprette forbindelse til tjenesten og
overføre filerne til internettet, skal du vælge Valg >
Anbring på internettet eller trykke på
opkaldstasten.
Hvis du vil annullere overførslen til internettet og
gemme det oprettede indlæg som en kladde, skal4
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du vælge Tilbage eller Annuller > Gem som
kladde.

Åbne onlinetjeneste
Vælg Billeder > Onlinedeling for at få vist
overførte billeder og videoklip i onlinetjenesten
samt kladder og sendte poster på enheden. Hvis du
opretter en ny konto offline eller ændrer
indstillingerne for en konto eller tjeneste via en
internetbrowser på en kompatibel pc, skal du vælge
tjenesten og Valg > Opdater tjeneste for at
opdatere tjenesten på enheden.
Når du har åbnet en tjeneste, skal du vælge Valg og
vælge en af følgende valgmuligheder:
● Gå til -webs.  — for at åbne browseren og

oprette forbindelse til den valgte konto.
● Udbakke  — for at åbne udbakken for den valgte

konto.
● Seneste anbringelser  — få vist de 20 seneste

poster, der er oprettet via enheden
● Nyt indlæg  — oprette en ny post
De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Indstillinger for
Onlinedeling
Hvis du vil redigere indstillingerne for dine konti i
Onlinedeling, skal du vælge Onlinedeling >
Valg > Indstillinger.

Mine konti
I Mine konti kan du oprette nye konti eller redigere
eksisterende konti.
Du kan oprette en ny konto ved at vælge Valg >
Tilføj ny konto.
Du kan redigere en eksisterende konto ved at vælge
en konto og Valg > Rediger.
Vælg mellem følgende:
● Kontonavn  — angive et navn til kontoen
● Brugernavn  — angive det brugernavn, du

oprettede til kontoen, da du registrerede dig til
onlinetjenesten

● Adgangskode  — angive den adgangskode, du
oprettede til kontoen, da du registrerede dig til
onlinetjenesten

● Billedanbringelsesstr.  —  vælge den størrelse,
som billederne overføres til tjenesten i
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Tjenesteudbydere
● Tjenesteudbyder  —  for at få vist oplysningerne

om en tjenesteudbyder. Du kan ikke ændre
tjenesteudbyderen af en eksisterende konto. Du
skal oprette en ny konto til den nye
tjenesteudbyder. Hvis du sletter en konto i Mine
konti, bliver de tjenester, der er relateret til
kontoen, også slettet fra enheden, herunder
tjenestens sendte elementer.

Programindstillinger
Vælg Onlinedeling, en tjeneste, Valg >
Indstillinger > Programindstillinger, og vælg
mellem følgende muligheder:
● Billedvisningsstørrelse  — for at vælge den

størrelse, som billederne vises i på enhedens
skærm. Denne indstilling påvirker ikke størrelsen
af det overførte billede.

● Tekstvisningsstørrelse  — for at vælge
skriftstørrelse til teksten.

Avanceret
Vælg Onlinedeling, en tjeneste, Valg >
Indstillinger > Avanceret, og vælg mellem
følgende muligheder:
● Standardadgangspunkt  — for at ændre det

adgangspunkt, der bruges til at oprette
forbindelse til onlinetjenesten.

● Overførselsinterval  — for at vælge intervallet
for hentning i baggrunden eller for at slå
hentning i baggrunden fra.

● Overførsel ved roaming  — for at vælge, om
hentning i baggrunden er tilladt ved roaming.

● Udgiv alle billeddata  — for at vælge, om
billeddata skal udgives.
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