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Nokia Lifeblog 

Pentru a începe un Lifeblog pe aparat, apãsaþi  
ºi selectaþi Lifeblog.

Nokia Lifeblog este o combinaþie de pachete software 
pentru aparate mobile ºi calculator, ce þine un jurnal 
multimedia pentru articolele colectate cu aparatul Dvs. 
Nokia Lifeblog vã organizeazã fotografiile, videoclipurile, 
sunetele, mesajele text, mesajele multimedia ºi jurnalele 
Web (weblog) în ordine cronologicã, în care puteþi rãsfoi, 
cãuta, partaja, publica. De asemenea, puteþi face copii de 
siguranþã. Atât Nokia Lifeblog PC, cât ºi Nokia Lifeblog 
pentru aparate mobile vã permite sã expediaþi sau sã 
publicaþi în jurnale Web articolele proprii, pentru a putea 
fi vizualizate de alte persoane.

Nokia Lifeblog pentru aparate mobile þine automat 
evidenþa articolelor multimedia. Utilizaþi Nokia Lifeblog pe 
aparat pentru a rãsfoi articole, a le expedia altor persoane 
sau a le publica pe Web. Conectaþi aparatul la un computer 
compatibil printr-un cablu de date USB compatibil sau 
printr-o conexiune Bluetooth pentru a transfera ºi 
sincroniza articole între aparat ºi calculatorul compatibil.

Nokia Lifeblog pentru calculator oferã rãsfoirea ºi cãutarea 
uºoare ale articolelor pe care le-aþi colectat cu aparatul. 
Fotografiile preferate, videoclipurile, mesajele multimedia 

sau text sunt transferate înapoi pe aparat, cu o singurã 
apãsare de buton, prin intermediul unui cablu de date 
USB sau al unei conexiuni Bluetooth.

Pentru pãstrare în condiþii de siguranþã, puteþi efectua 
o copie de siguranþã a bazei de date Nokia Lifeblog 
utilizând hard discul, CD-uri compatibile, DVD-uri 
compatibile sau un disc de reþea compatibil. În plus, puteþi 
publica articole în jurnalul Web (weblog).

Pentru informaþii suplimentare privind serviciile de jurnale 
Web (weblog) ºi compatibilitatea acestora cu aplicaþia 
Nokia Lifeblog, vizitaþi www.nokia.com/lifeblog sau 
apãsaþi F1 în aplicaþia Nokia Lifeblog PC, pentru 
a deschide ajutorul Nokia Lifeblog.

Instalarea pe calculator
Înainte de a instala aplicaþia Nokia Lifeblog pe un 
calculator compatibil, aveþi nevoie de urmãtoarele:
• Procesor Intel Pentium 1 GHz sau echivalent, 

128 MB RAM
• 400 MB spaþiu disponibil pe disc (dacã trebuie instalate 

Microsoft DirectX ºi Nokia Nseries PC Suite)
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• Capacitate graficã de 1024 x 768 ºi adâncimea culorii 
de 24 biþi

• Placã video 32 MB
• Microsoft Windows 2000 sau Windows XP

Pentru a instala aplicaþia Nokia Lifeblog pe calculator:
1 Introduceþi în unitate discul CD-ROM livrat 

cu aparatul.
2 Instalaþi programul Nokia Nseries PC Suite 

(include driverele Nokia Connectivity Cable pentru 
conexiune USB).

3 Instalaþi Nokia Lifeblog pentru calculator.

Dacã Microsoft DirectX 9.0 nu este deja instalat pe 
calculator, va fi instalat odatã cu Nokia Lifeblog pentru 
calculator.

Conectarea aparatului 
la calculator
Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil 
utilizând un cablu de date USB compatibil:
1 Asiguraþi-vã cã aþi instalat Nokia Nseries PC Suite.
2 Conectaþi cablul de date USB la aparat ºi la calculator. 

Mod USB trebuie sã fie PC Suite. La prima conectare 
a aparatului la calculator, dupã instalarea programului 
Nokia Nseries PC Suite, calculatorul va instala driverul 

corespunzãtor aparatului. Este posibil ca operaþia 
sã dureze.

3 Porniþi aplicaþia Nokia Lifeblog PC.

Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil 
utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth:
1 Asiguraþi-vã cã aþi instalat Nokia Nseries PC Suite pe 

calculator.
2 Asiguraþi-vã cã aþi asociat aparatul ºi calculatorul prin 

tehnologia fãrã fir Bluetooth cu programul Get 
Connected din Nokia Nseries PC Suite.

3 Activaþi conexiunea Bluetooth pe aparat ºi calculator.

Copierea articolelor
Pentru a copia articole noi sau editate de pe aparat pe 
calculator ºi pentru a copia articolele selectate de pe 
calculator pe aparat:
1 Conectaþi aparatul la calculator.
2 Porniþi aplicaþia Nokia Lifeblog de pe calculator.
3 În aplicaþia Nokia Lifeblog PC, selectaþi Dosar > 

Copiere de pe telefon ºi în telefon.
Articolele noi de pe aparat se copiazã pe calculator. 
Articolele din ecranul În telefon de pe calculator 
se copiazã pe aparat.
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Rãsfoirea cronologiei 

ºi a preferinþelor
Când porniþi Nokia Lifeblog pe aparat, se deschide 
ecranul Timeline ºi se afiºeazã articolele multimedia. 
Pentru a deschide articolele favorite memorate, selectaþi 
Opþiuni > Vizualizare Favorite.

Când porniþi aplicaþia Nokia Lifeblog pe calculator, aveþi 
la dispoziþie câteva moduri de a vã deplasa în ecranele 
Timeline ºi Favorite. Cea mai rapidã metodã este 
de a trage cursorul înainte sau înapoi, rapid sau încet. 
Alternativ, faceþi clic pe bara de timp pentru a selecta data, 
utilizaþi funcþia Mergeþi la datã sau tastele sãgeþi.

Publicarea pe Web
Pentru a partaja cele mai interesante articole 
Nokia Lifeblog, expediaþi-le pe jurnalele Web (weblog) 
pentru ca ºi alþii sã le poatã vedea.

Creaþi întâi un cont pe serviciul de jurnale Web (weblog), 
creaþi unul sau mai multe jurnale pe care le utilizaþi 
ca destinaþie pentru mesajele Dvs. ºi adãugaþi contul de 
jurnal Web (weblog) la aplicaþia Nokia Lifeblog. Serviciul 
de jurnale Web (weblog) recomandat pentru Nokia Lifeblog 
este TypePad de la Six Apart, www.typepad.com.

Pe aparat, pentru a adãuga contul pentru jurnalul 
Web în Nokia Lifeblog, selectaþi Opþiuni > Setãri > Blog. 
Pe calculator, editaþi conturile în fereastra Manager 
cont blog.

Pentru a publica pe Web articole de pe aparat:
1 Din Timeline sau Favorite, selectaþi articolele 

pe care doriþi sã le publicaþi pe Web.
2 Selectaþi Opþiuni > Publicare pe Internet.
3 Dacã utilizaþi aceastã funcþie pentru prima datã, 

aplicaþia Nokia Lifeblog preia o listã de jurnale 
Web (weblog) de pe serverul aferent.

4 Se deschide fereastra de dialog de publicare. Selectaþi 
din lista Publicare în: jurnalul Web (weblog) pe care 
doriþi sã-l utilizaþi. Dacã aþi creat noi jurnale Web, 
pentru a actualiza lista jurnalelor, selectaþi Opþiuni > 
Actualizare listã blog. 

5 Introduceþi un titlu ºi o legendã pentru mesaj. 
De asemenea, puteþi introduce o prezentare sau 
descriere mai detaliatã în câmpul de corp al mesajului.

6 Dupã ce aþi terminat, selectaþi Opþiuni > Expediere

Pentru a publica pe Web articole din calculator:
1 În lista cronologicã a articolelor favorite, selectaþi 

articolele (maxim 50) pe care doriþi sã le publicaþi 
pe Web.

2 Selectaþi Dosar > Publicare pe Internet....
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3 Introduceþi un titlu ºi o legendã pentru mesaj. 
De asemenea, puteþi introduce o prezentare sau 
descriere mai detaliatã în câmpul de corp al mesajului.

4 Selectaþi din lista Publicare pe: jurnalul Web pe care 
doriþi sã-l utilizaþi.

5 Dupã ce aþi terminat, faceþi clic pe butonul Trimite.

Importul articolelor din alte surse
Pe lângã imaginile în format .jpeg de pe aparat, puteþi 
sã importaþi în Nokia Lifeblog imagini .jpeg ºi videoclipuri 
.3gp ºi .mp4, fiºiere de sunet .amr ºi fiºiere text în format 
.txt din alte surse (cum ar fi CD-uri, DVD-uri sau dosare 
aflate pe hard disc).

Pentru a importa imagini sau videoclipuri de pe un 
calculator compatibil în aplicaþia Nokia Lifeblog pentru 
calculator, în lista cronologicã a articolelor favorite, 
selectaþi Dosar > Import de pe PC....


