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BEZ ZÁRUKY
Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být 
vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani 
jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního 
vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za 
jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace 
uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za 
aplikace tøetích stran. POU®ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, ®E APLIKACE 
JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ 
NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI 
PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, ®E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ 
SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY 
POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ 
PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO® 
ANI NA TO, ®E POU®ITÍ APLIKACÍ NENARU©Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, 
OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN.
© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované 
výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními 
názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny 
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího 
oznámení.
V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU©NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU 
SPOLEÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA 
®ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI 
ZA ZVLÁ©TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ ©KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI 
ZPÙSOBEM.
V pøístroji mohou být pøedinstalovány zálo¾ky a odkazy na internetové servery 
jiných provozovatelù. Pøístroj umo¾òuje pøístup na servery jiných provozovatelù. 
Servery jiných provozovatelù nemají ¾ádný vztah ke spoleènosti Nokia a spoleènost 
Nokia je neschvaluje ani za nì nepøijímá ¾ádnou zodpovìdnost. Pokud se 
rozhodnete pro pøístup na takové stránky, podniknìte vhodná opatøení vzhledem 
k jejich bezpeènosti a obsahu.
OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMÌ ZÁKONNÝCH 
PO®ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO 
DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY 
VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI 

A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO 
KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO 
UKONÈIT JEHO PLATNOST.
Dostupnost urèitých výrobkù a aplikací a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle 
oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého 
prodejce Nokia.
Nìkteré funkce závisejí na kartì SIM èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì 
pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny 
zvlá¹tním poplatkem.
Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte v u¾ivatelské pøíruèce.
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Aplikace slou¾í ke sdílení obrázkù a videoklipù 
v kompatibilních online albech, blogovacích serverech 
nebo jiných slu¾bách online sdílení na webu. Mù¾ete 
odesílat obsah, ukládat nedokonèené pøíspìvky jako 
koncepty a pracovat na nich pozdìji èi zobrazovat obsah 
alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na 
provozovateli slu¾by.

Zaèínáme
Pro práci s aplikací musíte mít objednánu slu¾bu 
u provozovatele slu¾by online sdílení obrázkù. Slu¾bu lze 
obvykle objednat na webové stránce provozovatele slu¾by. 
Pokyny k objednání získáte u provozovatele slu¾by. Dal¹í 
informace o provozovatelích kompatibilních slu¾eb najdete 
na adrese www.nseries.com/support.

Pøi prvním spu¹tìní slu¾by v aplikaci Share online budete 
po¾ádáni vytvoøení nového úètu a o zadání u¾ivatelského 
jména a hesla. Chcete-li nastavení pozdìji prohlí¾et nebo 
zmìnit, zvolte mo¾nost Otevøít online slu¾bu > Volby > 
Nastavení. Viz èást ‘Nastavení aplikace Online share’ 
na str. 4.

Odesílání souborù
Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Galerie > Obrázky 
a video, vyberte soubory, které chcete odeslat, a zvolte 
mo¾nost Volby > Odeslat > Aktualizovat na web. 
K online slu¾bám mù¾ete pøistupovat také z hlavního 
fotoaparátu.

Pøístroj otevøe nabídku Vybrat slu¾bu. Chcete-li vytvoøit 
nový úèet pro slu¾bu, zvolte mo¾nost Volby > Pøidat nový 
úèet nebo v seznamu slu¾eb vyberte ikonu slu¾by s textem 
Vytvoøit nový. Pokud jste vytvoøili nový úèet offline nebo 
upravili úèet nebo nastavení slu¾eb z webového prohlí¾eèe 
v kompatibilním poèítaèi, mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji 
aktualizovat mo¾ností Volby > Naèíst slu¾by. Slu¾bu 
vyberete stisknutím navigaèního tlaèítka.

Kdy¾ vyberete slu¾bu, budou obrázky a videozáznamy 
zobrazeny ve stavu úprav. Soubory mù¾ete otevírat 
a zobrazovat, mìnit jejich uspoøádání, pøidávat text, 
pøípadnì pøidávat nové soubory.

Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì a odeslat soubory na 
web, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat nebo stisknìte 
tlaèítko .
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Chcete-li zru¹it odesílání na web a ulo¾it vytvoøený 
pøíspìvek jako koncept, zvolte mo¾nost Zpìt > Ulo¾it jako 
koncept. 

Chcete-li zobrazit aktivní odesílání, stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Galerie > Obrázky a video > Volby > 
Otevøít online slu¾bu. Stav odesílání je pro jednotlivé 
slu¾by zobrazen v seznamu slu¾eb. Chcete-li zru¹it 
probíhající odesílání, vyberte aktivní slu¾bu a zvolte 
mo¾nost Volby > Zru¹it, Ulo¾it jako koncept nebo 
Odstranit.

Otevøení online slu¾by
Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory 
v online slu¾bì a koncepty a odeslané polo¾ky v pøístroji, 
zvolte mo¾nost Obrázky a video > Volby > Otevøít online 
slu¾bu. Pokud vytvoøíte nový úèet offline nebo upravíte 
úèet nebo nastavení slu¾eb z webového prohlí¾eèe 
v kompatibilním poèítaèi, mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji 
aktualizovat mo¾ností Volby > Naèíst slu¾by. Stav 
odesílání ka¾dé slu¾by je zobrazen pod názvem slu¾by. 

Vyberte slu¾bu ze seznamu. Chcete-li se ke slu¾bì pøipojit 
prohlí¾eèem pøes internetové spojení, zvolte mo¾nost 
Volby >Pøipojit ke slu¾bì. Chcete-li zobrazit nedávno 
odeslané polo¾ky, zvolte mo¾nost Volby >Nedávná 
odesílání.

Nastavení aplikace Online share
Chcete-li upravit nastavení aplikace Online share, zvolte 
v aplikaci Online share mo¾nost Otevøít online slu¾bu > 
Volby > Nastavení.

Moje úèty
V èásti Moje úèty mù¾ete vytváøet nové úèty a upravovat 
existující. Chcete-li vytvoøit nový úèet, zvolte mo¾nost 
Volby > Pøidat nový úèet. Chcete-li upravit existující úèet, 
vyberte úèet a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. Vyberte 
nìkterou z tìchto mo¾ností:

Název úètu—Zadání po¾adovaného názvu úètu.

Provozovatel slu¾by—Volba provozovatele slu¾by, kterého 
chcete pou¾ít. Provozovatele slu¾by existujícího úètu nelze 
zmìnit, pro nového provozovatele slu¾by musíte vytvoøit 
nový úèet. Pokud v èásti Moje úèty odstraníte úèet, budou 
z pøístroje odstranìny i slu¾by související s tímto úètem 
vèetnì polo¾ek odeslaných na tento úèet.

U¾ivatelské jméno a Heslo—Zadání u¾ivatelského jména 
a hesla k úètu vytvoøeného pøi registraci k online slu¾bì.

Velikost odesíl. obrázku—Volba velikosti obrázkù 
odesílaných na server slu¾by.
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Velikost zobr. obrázku—Volba velikosti obrázkù 
zobrazovaných na displeji pøístroje. Toto nastavení 
neovlivòuje velikost obrázkù pro odesílání.

Velikost zobr. textu—Volba velikosti písma pro zobrazení 
textu konceptù a odeslaných polo¾ek a pøidávaného nebo 
upravovaného textu v nové polo¾ce.

Pokroèilé
Výchozí pøístupový bod—Chcete-li zmìnit výchozí 
pøístupový bod pou¾ívaný pro pøipojení k online slu¾bì, 
vyberte v seznamu po¾adovaný pøístupový bod.
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