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nto til en tjeneste, skal du vælge 
j ny kontoeller vælge 

ny på listen over tjenester. Hvis du 
ffline eller ændret en konto eller 
 internetbrowser på en kompatibel 
ent tjenester for at opdatere listen 
. Tryk på navigeringstasten for at 

ises de valgte billeder og videoer i 
an åbne og få vist filerne, 
st til dem eller tilføje nye filer.

ssen til internetoverførsel og 
 som kladde, skal du vælge 
e. Hvis overførslen allerede er 
ller > Gem som kladde.

lse til tjenesten og overføre filerne 
e Valg > Anbring på internettet. 
ldstasten.

netjenesten
rte billeder og videoer i 
eposter og sendte poster på 
leder & video > Valg > Åbn 
retter en ny konto offline eller 
steindstillinger via en 
Del online
Du kan dele dine billeder og videoklip i kompatible 
onlinealbummer, weblogs eller via andre tjenester til 
onlinedeling på internettet. Du kan overføre indhold, 
gemme ufuldstændige poster som kladder og fortsætte 
senere samt få vist albummernes indhold. De understøttede 
indholdstyper kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Kom godt i gang
Du skal abonnere på tjenesten hos en tjenesteudbyder. Du 
kan normalt abonnere på tjenesten på tjenesteudbyderens 
websted. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere 
oplysninger om abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere 
oplysninger om kompatible tjenesteudbydere på 
www.nokia.com/support.

Første gang du åbner tjenesten i programmet Onlinedeling, 
bliver du bedt om at oprette en ny konto og angive brugernavn 
og adgangskode til den. Vælg Åbn onlinetjeneste > Valg > 
Indstillinger, hvis du vil have adgang til kontoindstillingerne 
senere. 

Overførsel af filer
I Galleri skal du vælge Billeder & video, de filer, du vil overføre 
og Valg > Send > Anbring på internettet. Du kan også åbne 
onlinetjenesterne fra hovedkameraet.

Hvis du vil oprette en ny ko
Vælg tjeneste Valg > Tilfø
tjenesteikonet med Opret 
har oprettet en ny konto o
tjenesteindstillinger via en
pc, skal du vælge Valg > H
over tjenester på din enhed
vælge en tjeneste.

Når du vælger tjenesten, v
redigeringstilstanden. Du k
omarrangere dem, føje tek

Hvis du vil annullere proce
gemme den oprettede post
Tilbage > Gem som kladd
startet, skal du vælge Annu

Hvis du vil oprette forbinde
til internettet, skal du vælg
Du kan også trykke på opka

Åbning af onli
Hvis du vil have vist overfø
onlinetjenesten samt kladd
enheden, skal du vælge Bil
onlinetjeneste. Hvis du op
ændrer en konto eller tjene
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onto og derefter vælge Valg > 
lgende:

ste det ønskede navn på kontoen.

 vælge den tjenesteudbyder, der skal 
e tjenesteudbyderen for en 
al oprette en ny konto til den nye 
sletter en konto i Mine konti, slettes 
 kontoen også på enheden, herunder 
ter.

ode – for at indtaste det brugernavn 
prettede til kontoen, da du tilmeldte 

for at vælge den størrelse, billederne 

nger
 for at vælge den størrelse, billedet 
. Denne indstilling påvirker ikke 

e billede.

 for at vælge den skriftstørrelse, du vil 

– hvis du vil ændre det 
s til at oprette forbindelse til 
ælge det ønskede adgangspunkt.
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e internetbrowser på en kompatibel pc, skal du vælge Valg > 
Hent tjenester for at opdatere listen over tjenester på din 
enhed. Vælg en tjeneste på listen.

Når du åbner en tjeneste, skal du vælge en af følgende 
indstillinger:

Åbn i internetbrowser – for at oprette forbindelse til den 
valgte tjeneste og få vist de overførte albummer og 
kladdealbummer i internetbrowseren. Visningen kan variere 
afhængigt af tjenesteudbyderen.

Kladder – for at få vist og redigere kladdeposterne og overføre 
dem til internettet.

Seneste anbringelser – for at få vist de 20 seneste poster, der 
er oprettet via enheden.

Nyt indlæg – for at oprette en ny post (et nyt indlæg).

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af 
tjenesteudbyderen.

Indstillinger for onlinedeling
Hvis du vil redigere indstillingerne i  Onlinedeling, skal du 
vælge Åbn onlinetjeneste > Valg > Indstillinger. Rul til de 
ønskede indstillinger, og tryk på navigeringstasten.

Mine konti
I Mine konti kan du oprette nye konti eller redigere 
eksisterende konti. Du kan oprette en ny konto ved at vælge 
Valg > Tilføj ny konto. Hvis du vil redigere en eksisterende 

konto, skal du vælge en k
Rediger. Vælg mellem fø

Kontonavn – for at indta

Tjenesteudbyder – for at
bruges. Du kan ikke ændr
eksisterende konto. Du sk
tjenesteudbyder. Hvis du 
tjenester med relation til
tjenestens sendte elemen

Brugernavn og Adgangsk
og den adgangskode, du o
dig onlinetjenesten

Billedanbringelsesstr. – 
overføres til tjenesten i.

Programindstilli
Billedvisningsstørrelse –
vises i på enhedens skærm
størrelsen af det overført

Tekstvisningsstørrelse –
bruge, når du skriver

Avanceret
Standardadgangspunkt 
adgangspunkt, der bruge
onlinetjenesten, skal du v
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Tjenesteudbydere
Tjenesteudbydere – for at få vist eller redigere indstillinger for 
tjenesteudbyderen, tilføje en ny tjenesteudbyder eller få vist 
detaljer for en tjenesteudbyder. Hvis du skifter 
tjenesteudbyder, går alle oplysninger om den tidligere 
tjenesteudbyder tabt. Du kan ikke ændre indstillingerne for 
foruddefinerede tjenesteudbydere.
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