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Nokia Lifeblog 

Pro spu¹tìní aplikace Lifeblog v pøístroji stisknìte tlaèítko 
 a zvolte mo¾nost Lifeblog.

Nokia Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní pøístroj 
a poèítaè, který vede multimediální deník polo¾ek 
shroma¾ïovaných v pøístroji. Aplikace Nokia Lifeblog 
organizuje fotografie, videa, zvuky, textové zprávy, 
multimediální zprávy a pøíspìvky do webových blogù podle 
èasu a umo¾òuje tak jejich procházení, prohledávání, 
sdílení, publikování a zálohování. Aplikace Nokia 
Lifeblog PC i Nokia Lifeblog mobile umo¾òují posílat 
polo¾ky i pøíspìvky do blogu ostatním u¾ivatelùm.

Nokia Lifeblog mobile automaticky sleduje va¹e 
multimediální polo¾ky. Aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji 
umo¾òuje procházení polo¾kami, posílání polo¾ek jiným 
u¾ivatelùm a publikování polo¾ek na webu. Kompatibilním 
datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth 
pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi a mù¾ete 
pøená¹et a synchronizovat polo¾ky v pøístroji 
s kompatibilním poèítaèem.

Aplikace Nokia Lifeblog PC umo¾òuje snadné procházení 
a hledání polo¾ek, které jste pomocí pøístroje 
nashromá¾dili. Jedním tlaèítkem pak mù¾ete oblíbené 
fotografie, videa, textové i multimediální zprávy pøenést 

pøes datový USB kabel nebo spojení Bluetooth zpìt 
do pøístroje.

Databázi aplikace Nokia Lifeblog mù¾ete pro jistotu 
zálohovat na pevný disk, kompatibilní disky CD nebo 
kompatibilní disky DVD, kompatibilní vymìnitelný 
disk nebo kompatibilní sí»ovou jednotku. Mù¾ete 
také posílat pøíspìvky do svého blogu.

Dal¹í informace o slu¾bách pro blogování a jejich 
kompatibilitì s aplikací Nokia Lifeblog naleznete na 
adrese www.nokia.com/lifeblog nebo v nápovìdì k aplikaci 
Nokia Lifeblog zobrazené po stisknutí klávesy F1 v aplikaci 
Nokia Lifeblog pro PC.

Instalace do poèítaèe
K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do kompatibilního 
poèítaèe potøebujete následující:
• procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní, 

1 GHz, 128 MB RAM,
• 400 MB volného místa na disku (pokud je 

nutné instalovat aplikace Microsoft DirectX 
a Nokia Nseries PC Suite),

• grafické rozli¹ení 1024x768 a 24bitové barvy,
3



N
ok

ia
 L

if
eb

lo
g

4

• 32MB grafickou kartu,
• Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.

Instalace aplikace Nokia Lifeblog do poèítaèe:
1 Vlo¾te disk CD-ROM dodaný s pøístrojem.
2 Nainstalujte sadu Nokia Nseries PC Suite (obsahuje 

ovladaèe datového kabelu Nokia pro USB pøipojení).
3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog pro poèítaè. 

Pokud v poèítaèi není nainstalován software Microsoft 
DirectX 9.0, bude nainstalován souèasnì s aplikací 
Nokia Lifeblog pro poèítaè.

Pøipojení pøístroje k poèítaèi
Pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi 
kompatibilním datovým kabelem USB:
1 Zkontrolujte, zda je nainstalována sada Nokia Nseries 

PC Suite.
2 Pøipojte datový kabel USB k pøístroji a k poèítaèi. 

Mo¾nost USB re¾im musí mít hodnotu PC Suite. 
Pøipojujete-li pøístroj k poèítaèi poprvé po 
nainstalování sady Nokia Nseries PC Suite, 
nainstaluje se do poèítaèe ovladaè pro vá¹ pøístroj. 
To mù¾e chvíli trvat.

3 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.

Pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi bezdrátovou 
technologií Bluetooth:

1 Zkontrolujte, zda je v poèítaèi nainstalována sada 
Nokia Nseries PC Suite.

2 Pomocí Prùvodce pøipojením sady Nokia Nseries 
PC Suite zkontrolujte, zda jste pomocí bezdrátové 
technologie Bluetooth spárovali pøístroj a poèítaè.

3 Aktivujte spojení Bluetooth v pøístroji a v poèítaèi.

Kopírování polo¾ek
Kopírování nových nebo upravených polo¾ek z pøístroje 
do poèítaèe a kopírování vybraných polo¾ek z poèítaèe 
do pøístroje:
1 Pøipojte pøístroj k poèítaèi.
2 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.
3 V aplikaci Nokia Lifeblog PC zvolte mo¾nost 

Soubor > Kopírovat z telefonu a do telefonu.
Nové polo¾ky z pøístroje budou zkopírovány do 
poèítaèe. Polo¾ky ze slo¾ky Do Telefonu v poèítaèi 
budou zkopírovány do pøístroje.

Procházení èasové osy 
a oblíbených polo¾ek
Pøi spu¹tìní aplikace Nokia Lifeblog otevøe pøístroj 
zobrazení Èasová osa a zobrazí multimediální polo¾ky. 
Chcete-li otevøít ulo¾ené oblíbené polo¾ky, zvolte mo¾nost 
Volby > Zobrazit Oblíbené.
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Po spu¹tìní aplikace Nokia Lifeblog v poèítaèi mù¾ete 

vyu¾ít nìkolik zpùsobù pohybu v zobrazeních Èasová osa 
a Oblíbené. Nejrychlej¹í je uchopit posuvník a rychle nebo 
pomalu jím pohybovat vpøed nebo vzad. Mù¾ete také 
klepnout na èasovou osu a vybrat datum, pou¾ít pøíkaz 
Jdi na datum nebo vyu¾ít klávesy se ¹ipkami.

Publikování na webu
Chcete-li sdílet nejlep¹í polo¾ky aplikace Nokia Lifeblog, 
po¹lete je do svého blogu na internetu pro ostatní.

Nejprve si musíte vytvoøit úèet u pøíslu¹né slu¾by, vytvoøit 
jako cíl pøíspìvkù jeden nebo více blogù a pøidat úèet blogu 
do aplikace Nokia Lifeblog. Doporuèenou slu¾bou pro 
aplikaci Nokia Lifeblog je slu¾ba TypePad spoleènosti 
Six Apart na adrese www.typepad.com.

Úèet blogu pøidejte do aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji. 
Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Blog. V poèítaèi 
mù¾ete úèty upravovat v oknì Správce úètù blogu.

Posílání pøíspìvkù z pøístroje na web:
1 V zobrazení Èasová osa nebo Oblíbené vyberte 

polo¾ky, které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Poslat na web.
3 Pøi prvním pou¾ití této funkce naète aplikace 

Nokia Lifeblog seznam blogù ze serveru.
4 Aplikace otevøe dialogové okno poslání pøíspìvku 

do blogu. V seznamu Poslat na: vyberte blog, 

který chcete pou¾ít. Pokud jste vytvoøili nové blogy, 
aktualizujte seznam blogù mo¾ností Volby > 
Obnovit seznam blogu. 

5 Zadejte název a popis pøíspìvku. Do pøíslu¹ného 
pole mù¾ete napsat i del¹í pøíbìh nebo popis.

6 Po dokonèení zvolte mo¾nost Volby > Odeslat.

Posílání pøíspìvkù z poèítaèe na web:
1 V zobrazení èasové osy nebo oblíbených polo¾ek 

vyberte polo¾ky (maximálnì 50), které chcete poslat 
na web.

2 Zvolte mo¾nost Soubor > Poslat na web.
3 Zadejte název a popis pøíspìvku. Do pøíslu¹ného 

pole mù¾ete napsat i del¹í pøíbìh nebo popis.
4 V seznamu Poslat na: vyberte blog, který chcete pou¾ít.
5 Po dokonèení klepnìte na tlaèítko Poslat.

Import polo¾ek z jiných zdrojù
Kromì obrázkù ve formátu JPEG z pøístroje mù¾ete do 
aplikace Nokia Lifeblog importovat také obrázky JPEG, 
videoklipy 3GP a MP4, zvukové soubory AMR a textové 
soubory TXT z jiných zdrojù (napøíklad z diskù CD, DVD 
nebo slo¾ek na pevném disku).

Pro import obrázkù a videoklipù z kompatibilního poèítaèe 
do aplikace Nokia Lifeblog v poèítaèi zvolte v zobrazení 
èasové osy nebo oblíbených polo¾ek mo¾nost Soubor > 
Importovat z PC.
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