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Nokia Lifeblog 

Aby uruchomiæ aplikacjê Lifeblog w urz±dzeniu, 
naci¶nij  i wybierz Lifeblog.

Nokia Lifeblog to po³±czenie oprogramowania 
do telefonu komórkowego i na komputer, które 
prowadzi multimedialny dziennik materia³ów zbieranych 
za pomoc± urz±dzenia. Nokia Lifeblog porz±dkuje zdjêcia, 
pliki wideo, pliki d¼wiêkowe, wiadomo¶ci SMS, wiadomo¶ci 
MMS i wpisy bloga w kolejno¶ci chronologicznej. 
Materia³y te mo¿na pó¼niej przegl±daæ, przeszukiwaæ, 
udostêpniaæ, publikowaæ i archiwizowaæ. Zarówno 
aplikacja Nokia Lifeblog na komputerze, jak i aplikacja 
Nokia Lifeblog w telefonie komórkowym pozwalaj± 
wysy³aæ lub publikowaæ tre¶ci, które mog± przegl±daæ 
inne osoby.

Nokia Lifeblog na telefon komórkowy automatycznie 
porz±dkuje materia³y multimedialne. U¿yj aplikacji 
Nokia Lifeblog w swoim urz±dzeniu, aby przegl±daæ 
materia³y, wysy³aæ je innym osobom, lub publikowaæ 
w internecie. Pod³±cz urz±dzenie do kompatybilnego 
komputera przy u¿yciu kompatybilnego kabla danych USB 
lub technologii Bluetooth, aby przesy³aæ i synchronizowaæ 
materia³y na urz±dzeniu z kompatybilnym komputerem.

Aplikacja Nokia Lifeblog na komputerze pozwala w ³atwy 
sposób przegl±daæ i wyszukiwaæ materia³y zebrane przy 

u¿yciu urz±dzenia. U¿ywaj±c pojedynczego przycisku oraz 
kabla danych USB lub po³±czenia Bluetooth, mo¿na 
przes³aæ ulubione zdjêcia, filmy wideo, materia³y tekstowe 
i multimedialne z powrotem do urz±dzenia.

W celu zabezpieczenia danych mo¿esz utworzyæ kopiê 
zapasow± bazy danych aplikacji Nokia Lifeblog na dysku 
twardym, kompatybilnych p³ytach CD, kompatybilnych 
p³ytach DVD, kompatybilnym dysku zewnêtrznym lub 
kompatybilnym dysku sieciowym. Mo¿esz te¿ publikowaæ 
poszczególne pozycje na swoim blogu.

Wiêcej informacji o serwisach blogowych i ich zgodno¶ci 
z aplikacj± Nokia Lifeblog mo¿na znale¼æ pod adresem 
www.nokia.com/lifeblog lub naciskaj±c klawisz F1 
w aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze, 
aby otworzyæ Pomoc aplikacji Lifeblog.

Instalacja na komputerze
Komputer, na którym ma zostaæ zainstalowana aplikacja 
Nokia Lifeblog, musi spe³niaæ nastêpuj±ce wymagania:
• procesor Intel Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik, 

128 MB pamiêci RAM,
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• 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym 
(je¶li trzeba zainstalowaæ oprogramowanie 
Microsoft DirectX i pakiet Nokia Nseries PC Suite), 

• rozdzielczo¶æ 1024 x 768 i 24-bitowa g³êbia kolorów,
• karta graficzna 32 MB,
• system Microsoft Windows 2000 lub Windows XP.

Aby zainstalowaæ aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze:
1 W³ó¿ dysk CD-ROM do³±czony do urz±dzenia.
2 Zainstaluj pakiet Nokia Nseries PC Suite (w tym 

sterowniki kabla Nokia Connectivity do po³±czeñ USB).
3 Zainstaluj aplikacjê Nokia Lifeblog.

Je¶li na komputerze nie jest jeszcze zainstalowane 
oprogramowanie Microsoft DirectX 9.0, zostanie ono 
zainstalowane wraz z aplikacj± Nokia Lifeblog.

£±czenie urz±dzenia 
z komputerem
Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
przy u¿yciu kompatybilnego kabla USB do transmisji 
danych:
1 Sprawd¼, czy na komputerze zainstalowany jest pakiet 

Nokia Nseries PC Suite.
2 Pod³±cz kabel USB do transmisji danych do urz±dzenia 

i komputera. Dla opcji Tryb USB powinno byæ wybrane 
ustawienie PC Suite. Je¶li pod³±czasz swoje urz±dzenie 

do komputera z zainstalowanym pakietem 
Nokia Nseries PC Suite po raz pierwszy, komputer 
zainstaluje potrzebny sterownik urz±dzenia. Mo¿e to 
chwilê potrwaæ.

3 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.

Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
przy u¿yciu technologii bezprzewodowej Bluetooth:
1 Sprawd¼, czy na komputerze zainstalowany jest pakiet 

Nokia Nseries PC Suite.
2 Sprawd¼, czy urz±dzenie zosta³o powi±zane 

z komputerem przy u¿yciu technologii 
bezprzewodowej Bluetooth w aplikacji 
Get Connected pakietu Nokia Nseries PC Suite.

3 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth w urz±dzeniu 
i na komputerze.

Kopiowanie plików
Aby skopiowaæ nowe lub zmodyfikowane pliki z urz±dzenia 
do komputera oraz skopiowaæ wybrane pliki z komputera 
do urz±dzenia:
1 Po³±cz urz±dzenie z komputerem.
2 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.
3 W aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze wybierz 

Plik > Kopiuj z i do telefonu.
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Nowe pliki z urz±dzenia zostan± skopiowane do 

komputera. Obiekty z widoku Do telefonu na 
komputerze zostan± skopiowane do urz±dzenia.

Przegl±danie w widokach 
O¶ czasu i Ulubione
Po uruchomieniu aplikacji Nokia Lifeblog w urz±dzeniu 
pojawi siê widok O¶ czasu i wy¶wietlone zostan± obiekty 
multimedialne. Aby otworzyæ zapisane ulubione obiekty, 
wybierz Opcje > Poka¿ Ulubione.

Po uruchomieniu aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze 
masz kilka mo¿liwo¶ci poruszania siê w widokach O¶ czasu 
i Ulubione. Najszybszym sposobem jest chwycenie suwaka 
i szybkie lub wolne przesuwanie go do przodu lub wstecz. 
Mo¿esz te¿ klikn±æ pasek czasu, aby wybraæ datê, u¿yæ 
polecenia Przejd¼ do daty albo u¿yæ klawiszy strza³ek.

Publikowanie w internecie
Najlepsze pozycje z bazy danych Nokia Lifeblog mo¿na 
wysy³aæ do bloga w internecie, gdzie inni bêd± mogli 
je ogl±daæ.

Najpierw utwórz konto w us³udze blogów, a nastêpnie 
utwórz co najmniej jeden blog jako miejsce docelowe 
swoich wpisów i dodaj konto bloga do aplikacji 

Nokia Lifeblog. Us³uga blogów zalecana dla u¿ytkowników 
aplikacji Nokia Lifeblog to TypePad firmy Six Apart, 
dostêpna pod adresem www.typepad.com.

Aby w urz±dzeniu dodaæ konto bloga w aplikacji 
Nokia Lifeblog, wybierz Opcje > Ustawienia > Blog. 
Na komputerze mo¿na edytowaæ konta w oknie Mened¿er 
konta bloga.

Aby opublikowaæ pozycje w internecie za pomoc± 
urz±dzenia:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz pozycje, 

które chcesz opublikowaæ w internecie.
2 Wybierz Opcje > Prze¶lij do internetu.
3 Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji aplikacja 

Nokia Lifeblog pobierze listê blogów z serwera blogów.
4 Zostanie wy¶wietlone okno dialogowe publikowania 

wpisów bloga. Z listy Prze¶lij do: wybierz blog, którego 
chcesz u¿yæ. Aby zaktualizowaæ listê blogów po 
utworzeniu nowych blogów, wybierz Opcje > 
Od¶wie¿ listê blogów.

5 Wprowad¼ tytu³ i opis wysy³anej pozycji. Mo¿esz 
równie¿ napisaæ d³u¿szy tekst lub opis w polu Tre¶æ.

6 Kiedy wszystko jest ju¿ gotowe, wybierz Opcje > 
Wy¶lij.
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Aby opublikowaæ pozycje w internecie za pomoc± 
komputera:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz pozycje 

(maksymalnie 50), które chcesz opublikowaæ 
w internecie.

2 Wybierz Plik > Prze¶lij do internetu....
3 Wprowad¼ tytu³ i opis wysy³anej pozycji. Mo¿esz 

równie¿ napisaæ d³u¿szy tekst lub opis w polu Tre¶æ.
4 Z listy Prze¶lij do: wybierz blog, którego chcesz u¿yæ.
5 Po wpisaniu informacji kliknij przycisk Wy¶lij.

Importowanie plików 
z innych ¼róde³
Oprócz zrobionych aparatem urz±dzenia zdjêæ 
w formacie JPEG, do aplikacji Nokia Lifeblog mo¿na 
równie¿ importowaæ zdjêcia w formacie JPEG, pliki wideo 
w formatach 3gp i mp4, pliki audio w formacie ARM oraz 
ró¿ne pliki tekstowe z dysków CD, DVD i folderów 
zapisanych na dysku twardym.

Aby zaimportowaæ zdjêcia lub pliki wideo 
z kompatybilnego komputera do aplikacji Nokia Lifeblog 
na komputerze, w widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz 
Plik > Importuj z komputera....


