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NU SE OFERÃ GARANÞII
Este posibil ca aplicaþiile oferite de terþe pãrþi ºi furnizate împreunã cu aparatul 
Dvs. sã fi fost create de ºi sã aparþinã unor persoane sau entitãþi neafiliate la sau 
care nu au nici o legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de 
proprietate intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare, 
Nokia nu îºi asumã nici o responsabilitate privind suportul acestor aplicaþii la 
utilizatorul final, privind funcþionarea acestor aplicaþii sau privind informaþiile 
prezentate în aceste aplicaþii sau materiale. Nokia nu oferã nici o garanþie pentru 
aplicaþiile oferite de terþe pãrþi. UTILIZÂND APLICAÞIILE CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ 
ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FÃRÃ NICI UN FEL DE GARANÞIE EXPLICITÃ 
SAU IMPLICITÃ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILÃ. DE ASEMENEA, 
CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ, NICI NOKIA ªI NICI AFILIAÞII  SÃI NU OFERÃ NICIUN FEL 
DE DECLARAÞII SAU GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FÃRÃ A SE 
LIMITA LA GARANÞII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU 
APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANÞII PRIVIND FAPTUL CÃ 
APLICAÞIILE NU VOR ÎNCÃLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MÃRCI COMERCIALE 
SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERÞE PÃRÞI.
© 2007 Nokia. All rights reserved. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ºi N76 sunt mãrci comerciale sau mãrci 
comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme 
menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.
Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de 
a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã 
notificare prealabilã.
ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN NICIO SITUAÞIE, NOKIA 
SAU PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ÎªI ASUMÃ 
RÃSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE INFORMAÞII SAU DE VENITURI 
SAU PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU 
INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.
Este posibil ca pe aparat sã fie preinstalate marcaje ºi legãturi site-uri Internet ale 
unor terþe pãrþi. De asemenea, aveþi posibilitatea sã accesaþi site-urile altor terþe 
pãrþi cu ajutorul aparatului. Site-urile terþelor pãrþi nu sunt afiliate la Nokia ºi 
Nokia nu sprijinã ºi nu îºi asumã rãspunderea pentru acestea. Când accesaþi aceste 
site-uri, trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul.
CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPÞIA 
CAZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICI UN FEL DE GARANÞII, 
EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE 
IMPLICITE DE VANDABILITATE ªI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN 

LEGÃTURÃ CU ACURATEÞEA, CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL ACESTUI 
DOCUMENT. NOKIA ÎªI REZERVÃ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU 
DE A-L RETRAGE ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICARE PREALABILÃ.
Disponibilitatea anumitor produse ºi a aplicaþiilor ºi serviciilor pentru acestea poate 
varia în funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi 
informaþii asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.
Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM ºi/sau de reþea, de serviciul 
MMS sau de compatibilitatea aparatelor ºi formatelor de conþinut acceptate. 
Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaþi ghidul 
utilizatorului.
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Partajare online

Vã puteþi partaja imaginile ºi videoclipurile prin albume 
online, jurnale blog sau prin alte servicii de partajare online 
compatibile pe Web. Aveþi posibilitatea sã încãrcaþi 
conþinut, sã memoraþi mesaje neterminate ca schiþe 
pentru a le continua ulterior ºi sã vizualizaþi conþinutul 
albumelor. Tipurile de conþinut acceptate depind de 
furnizorul de servicii.

Pregãtirea pentru utilizare
Trebuie sã vã abonaþi la serviciu prin intermediul unui 
furnizor de servicii de partajare online de imagini. De obicei 
vã puteþi abona la un serviciu prin intermediul paginii Web 
a furnizorului de serviciu. Pentru detalii privind 
abonamentul la serviciu, contactaþi furnizorul. Pentru 
informaþii suplimentare despre furnizorii de servicii 
compatibili, vizitaþi pagina www.nseries.com/support.

Când accesaþi serviciul pentru prima oarã, în aplicaþia 
Partajare online vi se va cere sã creaþi un cont nou ºi sã 
definiþi numele de utilizator ºi o parolã pentru acesta. 
Pentru a accesa ulterior setãrile contului, selectaþi 
Deschid. serv. online > Opþiuni > Setãri. Consultaþi 
‘Setãrile de partajare online’, la pag. 4.

Încãrcarea fiºierelor
Apãsaþi  ºi selectaþi Galerie > Imagini ºi video, 
fiºierele pe care doriþi sã le încãrcaþi ºi Opþiuni > 
Expediere > Încãrcare pe Web. Aveþi posibilitatea sã 
accesaþi serviciile online ºi prin aparatul foto-video 
principal.

Se deschide Select. serviciu. Pentru a crea un cont nou 
pentru serviciu, selectaþi Opþiuni > Adãugare cont nou 
sau pictograma serviciului cu Creare din lista de servicii. 
Dacã aþi creat un cont nou în regim deconectat sau aþi 
modificat setãrile unui cont sau ale unui serviciu prin 
intermediul unui program de navigare de pe un PC 
compatibil, pentru a actualiza lista serviciilor de pe aparat, 
selectaþi Opþiuni > Preluare servicii. Pentru a selecta un 
serviciu, apãsaþi tasta de parcurgere.

Când selectaþi un serviciu, imaginile ºi videoclipurile 
selectate sunt afiºate în stare de editare. Le puteþi deschide 
ºi vizualiza, le puteþi reorganiza, puteþi adãuga texte în ele 
ºi puteþi adãuga noi fiºiere.

Pentru a vã conecta la serviciu ºi a încãrca fiºiere pe Web, 
selectaþi Opþiuni > Încãrcare sau apãsaþi .
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Pentru a anula procesul de încãrcare pe Web ºi a memora 
mesajul ca ciornã, selectaþi Înapoi > Memorare ca schiþã. 

Pentru a vizualiza încãrcãrile active, apãsaþi  ºi 
selectaþi Galerie > Imagini ºi video > Opþiuni > Deschid. 
serv. online. Lista serviciilor afiºeazã starea încãrcãrii 
pentru fiecare serviciu. Pentru a anula o încãrcare în curs, 
selectaþi serviciul activ ºi selectaþi Opþiuni > Anulare, 
Memorare ca schiþã sau ªtergere.

Deschiderea serviciului online
Pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile încãrcate în 
serviciul online, iar înregistrãrile ciornã ºi cele expediate de 
pe aparat, selectaþi Imagini ºi video > Opþiuni > Deschid. 
serv. online. Dacã aþi creat un cont nou în regim 
deconectat sau aþi modificat setãrile unui cont sau ale 
unui serviciu prin intermediul unui program de navigare de 
pe un PC compatibil, pentru a actualiza lista serviciilor de 
pe aparat, selectaþi Opþiuni > Preluare servicii. Starea 
încãrcãrii pentru fiecare serviciu se afiºeazã în listã sub 
numele serviciului. 

Selectaþi un serviciu din listã. Pentru a vã conecta la 
serviciu prin intermediul unui browser ºi a unei conexiuni 
Internet, selectaþi Opþiuni >Conectare la serviciu. Pentru 
a vizualiza articolele pe care le-aþi încãrcat recent pe 
aparat, selectaþi Opþiuni >Încãrcãri recente.

Setãrile de partajare online
Pentru a edita setãrile de partajare online, în Partajare 
online, selectaþi Deschid. serv. online > Opþiuni > Setãri.

Conturile mele
În Conturile mele, puteþi crea conturi noi ºi edita conturi 
existente. Pentru a crea un cont nou, selectaþi Opþiuni > 
Adãugare cont nou. Pentru a edita un cont existent, 
selectaþi contul ºi Opþiuni > Editare. Selectaþi una din 
urmãtoarele opþiuni:

Nume cont — pentru a introduce numele contului.

Furnizor de servicii — pentru a selecta furnizorul de 
servicii pe care doriþi sã îl utilizaþi. Furnizorul de servicii 
specificat în definiþia unui cont existent nu se poate 
schimba. Pentru noul furnizor de servicii trebuie sã creaþi 
un cont nou. Dacã ºtergeþi un cont în Conturile mele, 
se vor ºterge de pe aparat ºi serviciile legate de cont, 
inclusiv articolele expediate corespunzãtoare serviciului.

Nume utilizator ºi Parolã — pentru a introduce numele 
de utilizator ºi parola create pentru cont atunci când v-aþi 
înregistrat pentru serviciul online.

Dim. imagine încãrcatã — pentru a selecta dimensiunea 
la care se încarcã imaginile în serviciu.
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Setãri aplicaþie

Dimens. imagine afiºatã — pentru a selecta dimensiunea 
de afiºare a imaginii pe ecranul aparatului. Aceastã setare 
nu influenþeazã dimensiunea de încãrcare a imaginii.

Dimensiune text afiºat — pentru a selecta dimensiunea 
fontului utilizat pentru afiºarea textului în înregistrãrile 
ciornã sau expediate sau pentru textele adãugate sau 
editate ale noilor înregistrãri.

Avansat
Punct de acces implicit — pentru a schimba punctul de 
acces utilizat pentru conectarea la serviciul online, 
selectaþi punctul de acces dorit.
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