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Partajare online
Puteţi partaja imagini şi videoclipuri în albume
online compatibile, jurnale Web compatibile sau
prin alte servicii de partajare online compatibile pe
Web. Aveţi posibilitatea să încărcaţi conţinut, să
memoraţi mesaje neterminate ca schiţe pentru a le
continua ulterior şi să vizualizaţi conţinutul
albumelor. Tipurile de conţinut acceptate depind de
furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare
Trebuie să vă abonaţi la serviciu cu un furnizor de
servicii de partajare de imagini online. De obicei vă
puteţi abona la un serviciu prin intermediul paginii
Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii despre
abonarea la serviciu, contactaţi furnizorul de
servicii. Pentru mai multe informaţii despre
furnizorii de servicii compatibili, accesaţi
www.nokia.com/support/sharingandblogging.
La prima deschidere a serviciului în aplicaţia
Partajare online, vi se solicită să vă conectaţi online
şi să preluaţi lista furnizorilor de servicii. Pentru a
activa serviciul, selectaţi furnizorul de servicii
preferat. Pentru a accesa setările contului mai

târziu, selectaţi Opţiuni > Setări > Conturile
mele.

Încărcarea fişierelor media
În Fotografii, selectaţi Captate, fişierele pe care
doriţi să le încărcaţi şi Opţiuni > Expediere >
Publicare pe Web. De asemenea, aveţi
posibilitatea să accesaţi serviciile online din
aparatul foto-video principal.
Pentru a crea un nou cont pentru un serviciu,
selectaţi Partajare online, un serviciu şi Opţiuni >
Adăugare cont nou.
Atunci când selectaţi un serviciu în care să încărcaţi
fişierele media, puteţi face o nouă fotografie sau
înregistra un nou videoclip, selecta din imaginile
sau videoclipurile existente şi puteţi adăuga la
acestea titluri, cuvinte cheie şi texte legendă.
Pentru a vă conecta la serviciu şi a încărca fişierele
pe Web, selectaţi Opţiuni > Publicare pe Web sau
apăsaţi tasta de apelare.
Pentru a anula procesul de încărcare pe Web şi a
memora publicaţia ca schiţă, selectaţi Înapoi sau
Anulare > Memorare ca schiţă.
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Deschiderea serviciului
online
Pentru a vizualiza imaginile şi videoclipurile
încărcate în serviciul online şi înregistrările schiţă şi
expediate de pe aparat, selectaţi Fotografii >
Partajare online. În cazul în care creaţi un cont nou
offline sau modificaţi setările unui cont sau ale unui
serviciu prin intermediul unui browser Web de pe
un PC compatibil, pentru a actualiza serviciul de pe
aparat, selectaţi serviciul şi Opţiuni > Actualiare
serviciu.
După ce deschideţi un serviciu, selectaţi Opţiuni şi
dintre următoarele opţiuni:
● Salt la site  — pentru a deschide browserul şi a

porni conectarea la contul selectat
● Căsuţă ieşire  — pentru a deschide Căsuţa de

ieşire a contului selectat
● Publicări recente  — pentru a vizualiza ultimele

20 de înregistrări create prin intermediul
aparatului

● Mesaj nou  — pentru a crea o înregistrare nouă
Opţiunile disponibile pot varia.

Setări Partajare online
Pentru a edita setările conturilor Dvs. pe Partajare
online, selectaţi Partajare online > Opţiuni >
Setări.

Conturile mele
În conturile mele, puteţi crea conturi noi sau le
puteţi edita pe cele existente.
Pentru a crea un cont nou, selectaţi Opţiuni >
Adăugare cont nou.
Pentru a edita un cont existent, selectaţi-l, apoi
alegeţi Opţiuni > Editare.
Selectaţi una din următoarele opţiuni:
● Nume cont  — pentru a introduce numele

contului
● Nume utilizator  — pentru a introduce numele

de utilizator creat pentru contul Dvs. în
momentul în care v-aţi înregistrat pentru
serviciul online

● Parolă  — pentru a introduce parola creată
pentru contul Dvs. în momentul în care v-aţi
înregistrat pentru serviciul online

● Dim. imagine publicată  —  pentru a selecta
dimensiunea imaginilor încărcate în serviciu
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Furnizori de servicii
● Furnizor de servicii  —  pentru a vizualiza

detaliile furnizorului de servicii. Nu puteţi
schimba furnizorul de servicii asociat unui cont
existent. Pentru noul furnizor de servicii trebuie
să creaţi un cont nou. Dacă ştergeţi un cont din
Conturile mele, se şterg de pe aparat şi serviciile
legate de contul respectiv, inclusiv articolele
expediate corespunzătoare serviciului.

Setări aplicaţie
Selectaţi Partajare online, un serviciu, Opţiuni >
Setări > Setări aplicaţie şi din următoarele
opţiuni:
● Dimens. imagine afişată  — pentru a selecta

dimensiunea la care se afişează imaginea pe
afişajul aparatului. Această setare nu afectează
dimensiunea imaginii la încărcare.

● Dimensiune text afişat  — pentru a selecta
dimensiunea fontului pentru text.

Avansat
Selectaţi Partajare online, un serviciu, Opţiuni >
Setări > Avansate şi din următoarele opţiuni:
● Punct de acces implicit  — pentru a schimba

punctul de acces utilizat pentru conectarea la
serviciul online

● Interval de preluare  — pentru a selecta
intervalul pentru preluarea în fundal sau pentru
a dezactiva preluarea în fundal

● Preluare în roaming  — pentru a stabili dacă se
permite preluarea în fundal în cazul funcţionării
în regim roaming

● Pub. tuturor datelor img.  — pentru a stabili
dacă se publică datele imagine
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