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Bendras naudojimas tinkle
Atvaizdus ir vaizdo įrašus galite bendrai naudoti
suderinamuose tinklo albumuose, tinklaraščiuose
ar kitose suderinamose bendro naudojimo tinkle
paslaugose. Galite įkelti turinį, išsaugoti
neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir
peržiūrėti albumų turinį. Galimi turinio tipai
priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Paruošimas
Privalote užsisakyti bendro atvaizdų naudojimo
tinkle paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą.
Paprastai paslaugą galima užsisakyti paslaugos
teikėjo tinklalapyje. Daugiau informacijos apie
paslaugos užsakymą suteiks paslaugų teikėjas.
Plačiau apie suderinamų paslaugų teikėjus žr.
www.nokia.com/support.
Programoje „Bendras naudojimas tinkle“ atidarę
paslaugą pirmąjį kartą, esate raginami kurti naują
paskyrą ir nustatyti jos vartotojo vardą bei
slaptažodį. Norėdami pasiekti paskyrą vėliau,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai.

Daugiaformačių failų
įkėlimas
Kataloge „Nuotraukos“ pasirinkite Fiksuot. atvz.,
failus, kuriuos norite įkelti, ir Funkcijos > Siųsti >
Skelbti internete. Tinklo paslaugas taip pat galite
pasiekti iš pagrindinės kameros.
Norėdami kurti naują paslaugos paskyrą,
pasirinkite Bndr.naud.tink., paslaugą ir
Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą.
Pasirinkę paslaugą galite atidaryti ir peržiūrėti
pasirinktus atvaizdus bei vaizdo įrašus, taip pat
galite juos tvarkyti, pridėti juose tekstą ir pridėti
naujus failus paslaugoje.
Norėdami prisijungti prie paslaugos ir įkelti failus į
žiniatinklį, pasirinkite Funkcijos > Skelbti
internete arba paspauskite skambinimo mygtuką.
Norėdami atšaukti įkėlimo į žiniatinklį procesą ir
išsaugoti sukurtą įrašą kaip juodraštį, pasirinkite
Atgal arba Atšaukti > Išsaugoti kaip juodraštį.
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Tinklo paslaugos atidarymas
Norėdami peržiūrėti į tinklo paslaugą įkeltus
atvaizdus ir vaizdo įrašus, taip pat prietaise
esančius juodraščius ir išsiųstus elementus,
pasirinkite Fiksuot. atvz. > Funkcijos >
Atidaryti tinklo paslaugą. Jei naują paskyrą
kuriate beryšiu režimu arba keičiate paskyros ar
paslaugos parametrus interneto naršykle
suderinamame kompiuteryje, norėdami atnaujinti
prietaiso paslaugų sąrašą, pasirinkite Funkcijos >
Priimti paslaugas ir paslaugą.
Atidarę paslaugą pasirinkite vieną iš šių funkcijų:
● Atidaryti žin. naršyklę  — , kad prisijungtumėte

prie pasirinktos paslaugos ir žiniatinklio naršykle
peržiūrėtumėte įkeltus albumus bei juodraščius.
Matomas rodinys priklauso nuo paslaugų teikėjo.

● Juodraščiai  — , kad peržiūrėtumėte,
redaguotumėte ir įkeltumėte juodraščio įrašus iš
žiniatinklio

● Vėliausios žinutės  — , kad peržiūrėtumėte 20
vėliausiai jūsų prietaisu sukurtų įrašų

● Nauja žinutė  — , kad kurtumėte naują įrašą
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo
paslaugų teikėjo.

„Bendro naudojimo tinkle“
parametrai
Norėdami redaguoti paskyros arba „Bendro
naudojimo tinkle“ parametrus, „Bendras
naudojimas tinkle“ pasirinkite Atidaryti tinklo
paslaugą > Funkcijos > Parametrai, pereikite
prie parametrų, kuriuos norite redaguoti, ir
paspauskite slinkties klavišą.

Mano paskyros
„Mano paskyrose“ galite kurti naujas paskyras arba
redaguoti esančias.
Norėdami kurti naują paskyrą, pasirinkite
Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą.
Norėdami redaguoti esančią paskyrą, pasirinkite ją
ir Funkcijos > Redaguoti.
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau
išvardytųjų:
● Paskyros pavadinimas  — , kad įvestumėte

paskyros pavadinimą
● Paslaugos teikėjas  — , kad pasirinktumėte

paslaugų teikėją. Negalite keisti esančios
paskyros paslaugų teikėjo; naujam paslaugų
teikėjui turite kurti naują paskyrą. Jei kataloge
„Mano paskyros“ pašalinate paskyrą, iš prietaiso
panaikinamos su šia paskyra susijusios 5



paslaugos, įskaitant paslaugai išsiųstus
elementus.

● Vartotojo vardas  — , kad įvestumėte paskyros
vartotojo vardą, sukurtą, kai registravotės tinklo
paslaugai

● Slaptažodis  — , kad įvestumėte paskyros
slaptažodį, sukurtą, kai registravotės tinklo
paslaugai

● Skelbiamo atvaiz. dydis  — , kad
pasirinktumėte įkeliamų į paslaugą atvaizdų
dydį

Bendro naudojimo tinkle
programos parametrai
Pasirinkite Bndr.naud.tink., paslaugą,
Funkcijos > Parametrai > Programos
parametrai ir vieną iš šių funkcijų:
● Rodyti atvaizdo dydį  — , kad pasirinktumėte

prietaiso ekrane rodomo atvaizdo dydį. Šis
parametras neturi įtakos įkeliamo atvaizdo
dydžiui.

● Rodyti teksto dydį  — , kad pasirinktumėte
teksto šrifto dydį.

Papildomi „Bendro naudojimo
tinkle“ parametrai
Norėdami keisti prieigos tašką, naudojamą
prisijungti prie tinklo paslaugos, pasirinkite

Bndr.naud.tink., paslaugą ir Funkcijos >
Parametrai > Sudėtingesnis > Numat.
prieigos taškas.

Paslaugų teikėjai
Norėdami peržiūrėti ar redaguoti paslaugų teikėjo
parametrus, pridėti naują paslaugų teikėją ar
peržiūrėti paslaugų teikėjo informaciją, pasirinkite
Paslaugų teikėjai. Jei keičiate paslaugų teikėją,
visa ankstesnio paslaugų teikėjo paskyros
informacija prarandama. Negalite keisti iš anksto
nustatytų paslaugų teikėjų parametrų.
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