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© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nseries“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia
Corporation” garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.
Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente
aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ
PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS
SUKĖLUSIOS.
ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO
NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ
KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ
KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.
Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove.
„Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės
už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis
susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS,
JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.
TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ
ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ
ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti
iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.
Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.
Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti
įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.
Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės ir/arba tinklo, MMS pranešimų arba prietaisų ir palaikomų turinio formatų suderinamumo.
Kai kurios paslaugos yra papildomai apmokestinamos.
Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.
Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.
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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.
Daugiau informacijos apie suderinamus paslaugos
teikėjus pateikta interneto svetainėje
www.nokia.com/support/sharingandblogging.
Kai bendro naudojimo tinkle programoje paslaugą
atidarote pirmą kartą, esate raginamas prisijungti
prie interneto ir atsisiųsti paslaugos teikėjų sąrašą.
Jei norite įjungti paslaugą, pasirinkite
pageidaujamą paslaugos teikėją. Jei paskyros
parametrus norėsite pasiekti vėliau, pasirinkite
Funkcijos > Parametrai > Mano paskyros.

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.
Kai pasirenkate paslaugą garso / vaizdo failams
įkelti, galite fotografuoti naujus vaizdus ar įrašyti
vaizdo įrašus, pasirinkti esamus vaizdus ir vaizdo
įrašus, ir prie jų pridėti pavadinimus, žymas bei
užrašus.
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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Atidaryti tinklo paslaugą
Jei norite peržiūrėti į interneto paslaugą įkeltus
vaizdus ir vaizdo įrašus, kurti juodraštinius įrašus ir
siųsti juos į savo prietaisą, pasirinkite
Nuotraukos > Bndr.naud.tink.. Jei naują paskyrą
kuriate neprisijungę prie interneto arba naudodami
tinklo naršyklę suderinamu kompiuteriu keičiate
paskyros ar paslaugos parametrus, kad
atnaujintumėte paslaugą savo prietaise, pasirinkite
paslaugą ir Funkcijos > Naujinti paslaugą.
Atidarę paslaugą, pasirinkite Funkcijos ir iš šių
parinkčių:
● Eiti į svet.  — jei norite atidaryti naršyklę ir

jungtis prie pasirinktos paskyros,
● Siunčiamieji  — jei norite atidaryti pasirinktos

paskyros katalogą „Gautieji“.
● Vėliausios žinutės  — , jei norite peržiūrėti

20 naujausių įrašų, kuriuos sukūrėte
naudodamiesi savo prietaisu

● Nauja žinutė  — , jei norite kurti naują įrašą
Parinktys gali skirtis.

„Bendro naudojimo tinkle“
parametrai
Jei norite taisyti savo bendro naudojimo paslaugos
paskyras, pasirinkite Bndr.naud.tink. >
Funkcijos > Parametrai.

Mano paskyros
Rodinyje „Mano paskyros“ galite kurti naujas ar
taisyti esamas paskyras.
Jei norite sukurti naują paskyrą, pasirinkite
Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą.
Jei norite keisti esamą paskyrą, pasirinkite ją ir tada
Funkcijos > Redaguoti.
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau
išvardytųjų:
● Paskyros pavadinimas  — , jei norite įvesti

paskyros pavadinimą
● Vartotojo vardas  — , jei norite įvesti vartotojo

vardą, kurį sukūrėte savo paskyrai, kai
registravotės prie tinklo paslaugos.

● Slaptažodis  — , jei norite įvesti slaptažodį, kurį
sukūrėte savo paskyrai, kai registravotės prie
tinklo paslaugos.

● Skelbiamo atvaiz. dydis  — , jei norite pasirinkti
į paslaugą įkeliamų atvaizdų dydį
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Paslaugų teikėjai
● Paslaugos teikėjas  —  jei norite peržiūrėti

paslaugų teikėjo informaciją. Negalite keisti
esamos paskyros paslaugos teikėjo; jei norite
keisti paslaugos teikėją, turite sukurti naują
paskyrą. Jei rodinyje „Mano paskyros“
panaikinate paskyrą, su paskyra susijusi
paslauga ir paslaugai siųsti elementai taip pat
panaikinami iš prietaiso.

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
Pasirinkite Bndr.naud.tink.,
paslaugą,Funkcijos > Parametrai >
Sudėtingesnis ir iš šių parinkčių:
● Numat. prieigos taškas  — jei norite keisti

jungimuisi prie interneto paslaugos naudojamą
prieigos tašką,

● Atsisiuntimo intervalas  — kad pasirinktumėte
atsisiuntimo fone intervalą arba išjungtumėte
atsisiuntimą fone,

● Atsisiųsti tarptinkl. ryšiu  — jei norite
pasirinkti, ar veikiant tarptinklianiam ryšiui leisti
atsisiųsti fone,

● Skelbti visą atv. inform.  — jei norite pasirinkti,
ar skelbti vaizdo duomenis,
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