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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.nokia.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. 

Încãrcarea fiºierelor
În Galerie, selectaþi Imagini ºi video, fiºierele pe care doriþi 
sã le încãrcaþi ºi Opþiuni > Expediere > Publicare pe Web. 

Aveþi posibilitatea sã accesaþi serviciile online ºi prin aparatul 
foto-video principal.

În Selectare serviciu, pentru  crea un nou cont pentru serviciu, 
selectaþi Opþiuni > Adãugare cont nou sau pictograma 
serviciului cu Creare în 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 anula procesul de încãrcare pe Web ºi a memora 
mesajul ca ciornã, selectaþi Înapoi > Memorare ca schiþã. 
Dacã încãrcarea a început deja, selectaþi Anulare > 
Memorare ca schiþã.

Pentru a vã conecta la serviciu ºi a încãrca fiºiere pe Web, 
selectaþi Opþiuni > Publicare pe Web sau apãsaþi tasta de 
apelare.

Deschiderea serviciului online
Pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile încãrcate în 
serviciul online, iar înregistrãrile ciornã ºi cele expediate 
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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. Selectaþi un serviciu din listã.

Dupã ce deschideþi un serviciu, selectaþi din urmãtoarele 
opþiuni:

Deschid. în browser Wen—pentru a vã conecta la serviciul 
selectat ºi a vizualiza albumele încãrcate ºi pe cele ciornã 
într-un browser Web. Ecranul variazã în funcþie de furnizorul 
de servicii.

Schiþe—pentru a vizualiza ºi a edita înregistrãrile ciornã 
ºi a le încãrca pe Web

Publicãri recente—pentru a vizualiza ultimele 20 de 
înregistrãri create cu aparatul Dvs.

Mesaj nou—pentru a crea o înregistrare nouã

Opþiunile disponibile variazã în funcþie de furnizorul 
de servicii.

Setãrile de partajare online
Pentru a edita setãrile, în Partajare online, selectaþi Deschid. 
serv. online > Opþiuni > Setãri. Parcurgeþi la setãrile pe care 
le doriþi ºi apãsaþi tasta de parcurgere.

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 publicatã—pentru a selecta dimensiunea la care 
se încarcã imaginile în serviciu

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 pentru textul pe care îl scrieþi
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Punct de acces implicit—pentru a schimba punctul de acces 
utilizat pentru conectarea la serviciul online, selectaþi punctul 
de acces dorit.

Furnizori servicii
Furnizori servicii—pentru a vizualiza sau a edita setãrile 
furnizorului de servicii, a adãuga un nou furnizor de 
servicii sau a vizualiza detaliile unuia existent. Dacã schimbaþi 
furnizorul de servicii, toate informaþiile legate de cont pentru 
furnizorul precedent se vor pierde. Nu puteþi modifica setãrile 
furnizorilor de servicii predefiniþi.
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