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Nokia Lifeblog 

Aplikacijo Lifeblog v mobilni napravi za¾enete tako, 
da pritisnete  in izberete Lifeblog.

Nokia Lifeblog je kombinacija programske opreme 
za mobilno napravo in osebni raèunalnik, ki ustvarja 
veèpredstavnostni dnevnik predmetov, ki jih zbirate 
z napravo. Nokia Lifeblog samodejno razvrsti va¹e 
fotografije, video posnetke, zvoke, besedilna in 
veèpredstavnostna sporoèila ter objave v spletnem 
dnevniku na èasovni seznam, po katerem lahko brskate, 
i¹èete, dajete predmete v souporabo, jih objavljate in 
varnostno kopirate. Aplikaciji Nokia Lifeblog PC in 
Nokia Lifeblog mobile vam omogoèata po¹iljanje ali 
objavljanje vsebin, tako da jih lahko vidijo tudi drugi.

Nokia Lifeblog za mobilno napravo samodejno sledi 
va¹im veèpredstavnostnim predmetom. Z aplikacijo 
Nokia Lifeblog lahko v svoji mobilni napravi brskate 
med predmeti, jih po¹iljate ali objavljate v spletu. 
Napravo pove¾ite z zdru¾ljivim raèunalnikom po 
zdru¾ljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi 
Bluetooth in predmete v njej prenesite v raèunalnik 
ali pa jih z njim sinhronizirajte.

Nokia Lifeblog PC za osebni raèunalnik omogoèa preprosto 
brskanje in iskanje med predmeti, zbranimi v napravi. 

S pritiskom ene tipke lahko svoje najljub¹e fotografije, 
video posnetke, besedilna in veèpredstavnostna sporoèila 
prenesete po podatkovnem kablu USB ali vmesniku 
Bluetooth nazaj v svojo napravo.

Za veèjo varnost lahko naredite varnostno kopijo zbirke 
podatkov Nokia Lifeblog na trdem disku, zdru¾ljivem CD-ju, 
zdru¾ljivem DVD-ju, zdru¾ljivem izmenljivem disku ali 
zdru¾ljivem omre¾nem pogonu. Poleg tega lahko predmete 
objavite v svojem spletnem dnevniku (blogu).

Veè informacij o storitvah spletnih dnevnikov in njihovi 
zdru¾ljivosti z aplikacijo Nokia Lifeblog lahko najdete na 
spletnem mestu www.nokia.com/lifeblog ali tako, da 
s pritiskom na F1 v aplikaciji Nokia Lifeblog v raèunalniku 
odprete pomoè za Nokia Lifeblog.

Namestitev v raèunalnik
Za namestitev aplikacije Nokia Lifeblog v zdru¾ljiv 
raèunalnik potrebujete:
• procesor 1 GHz Intel Pentium ali zmogljivej¹ega, 

128 MB RAM;
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• 400 MB prostora na trdem disku (èe morate namestiti 
tudi programski opremi Microsoft DirectX in 
Nokia Nseries PC Suite);

• loèljivost 1024 x 768 slikovnih pik in 24-bitno barvno 
paleto;

• grafièno kartico z 32 MB pomnilnika;
• operacijski sistem Microsoft Windows 2000 ali 

Windows XP.

Èe ¾elite namestiti Nokia Lifeblog v raèunalnik:
1 Vstavite CD, ki ste ga dobili z napravo.
2 Namestite programsko zbirko Nokia Nseries PC Suite 

(vkljuèuje gonilnike za povezovalni kabel Nokia za 
povezavo USB).

3 Namestite program Nokia Lifeblog for PC. 

Èe program Microsoft DirectX 9.0 ¹e ni name¹èen 
v va¹em raèunalniku, ga namestite skupaj z aplikacijo 
Nokia Lifeblog for PC.

Povezovanje mobilne naprave 
in raèunalnika
Èe ¾elite povezati mobilno napravo in zdru¾ljiv raèunalnik 
z zdru¾ljivim podatkovnim kablom USB:
1 V raèunalniku mora biti name¹èena programska 

oprema Nokia Nseries PC Suite.

2 Podatkovni kabel USB pove¾ite z mobilno napravo in 
raèunalnikom. Za Naèin USB morate izbrati PC Suite. 
Ko mobilno napravo pove¾ete z raèunalnikom prviè po 
namestitvi opreme Nokia Nseries PC Suite, raèunalnik 
zanjo namesti posebne gonilnike. To lahko traja nekaj 
èasa.

3 Za¾enite aplikacijo Nokia Lifeblog za raèunalnik.

Èe ¾elite povezati mobilno napravo in zdru¾ljiv raèunalnik 
z uporabo brez¾iène tehnologije Bluetooth:
1 V raèunalniku mora biti name¹èena programska 

oprema Nokia Nseries PC Suite.
2 Mobilna naprava in raèunalnik morata biti 

seznanjena za brez¾ièno tehnologijo Bluetooth 
(uporabite aplikacijo Get connected v zbirki 
Nokia Nseries PC Suite).

3 Vklopite vmesnik Bluetooth v napravi in raèunalniku.

Kopiranje predmetov
Èe ¾elite kopirati nove ali urejene predmete iz naprave 
v raèunalnik in izbrane predmete iz raèunalnika v napravo:
1 Pove¾ite mobilno napravo z raèunalnikom.
2 V raèunalniku za¾enite aplikacijo Nokia Lifeblog.
3 V aplikaciji Nokia Lifeblog PC izberite File > Copy from 

Phone and to Phone.
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Novi predmeti se tako prekopirajo iz va¹e naprave 

v raèunalnik. Predmeti v prikazu To phone 
v raèunalniku se prekopirajo v mobilno napravo.

Brskanje po èasovnem traku ali 
mapi Priljubljeno
Ko v mobilni napravi za¾enete Nokia Lifeblog, se odpre 
Èasovni trak, ki prikazuje va¹e veèpredstavnostne 
predmete. Priljubljene predmete, ki ste jih shranili, 
prika¾ete tako, da izberete Mo¾nosti > Prika¾i 
priljubljene.

Ko v raèunalniku za¾enete aplikacijo Nokia Lifeblog, 
se lahko na veè naèinov pomikate po prikazih Èasovni trak 
in Priljubljeno. Najhitreje je, èe primete in dr¾ite drsnik in 
ga hitro ali poèasi premikate naprej ali nazaj. Lahko tudi 
kliknete èasovno premico, da izberete datum, ali pa 
uporabite funkcijo Go to date ali pu¹èiène tipke.

Objavljanje v spletu
Èe ¾elite objaviti najbolj¹e predmete iz aplikacije 
Nokia Lifeblog, jih po¹ljite v svoj spletni dnevnik, 
da jih bodi videli tudi drugi.

Najprej morate pri ponudniku spletnega dnevnika odpreti 
raèun, ustvariti enega ali veè dnevnikov, v katerih ¾elite 

objavljati, in raèun spletnega dnevnika dodati v aplikacijo 
Nokia Lifeblog. Priporoèeni ponudnik spletnega dnevnika 
za Nokia Lifeblog je TypePad podjetja Six Apart, 
www.typepad.com.

V aplikacijo Nokia Lifeblog v svoji napravi lahko dodate 
raèun spletnega dnevnika, èe izberete Mo¾nosti > 
Nastavitve > Dnevnik. V raèunalniku urejate raèune 
v oknu Blog account manager.

Èe ¾elite objaviti predmete iz naprave v spletu:
1 V prikazu Èasovni trak ali Priljubljeno izberite 

predmete, ki jih ¾elite objaviti v spletu.
2 Izberite Mo¾nosti > Objavi v spletu.
3 Èe to funkcijo uporabljate prviè, aplikacija 

Nokia Lifeblog nalo¾i seznam dnevnikov iz stre¾nika 
spletnih dnevnikov.

4 Odpre se pogovorno okno za objavo v spletnem 
dnevniku. S seznama Objavi v: izberite spletni dnevnik, 
ki ga ¾elite uporabiti. Èe ste ustvarili nove spletne 
dnevnike, izberite Mo¾nosti > Osve¾i sezn. dnevnikov, 
da posodobite seznam. 

5 Vnesite naslov in napis za objavo. V polje osrednjega 
besedila lahko napi¹ete tudi dalj¹o zgodbo ali opis.

6 Ko je vse pripravljeno, izberite Mo¾nosti > Po¹lji.

Èe ¾elite objaviti predmete iz raèunalnika v spletu:
1 Na èasovnem traku ali med priljubljenimi izberite 

predmete (najveè 50), ki bi jih radi objavili v spletu.
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2 Izberite File > Post to the Web....
3 Vnesite naslov in napis za objavo. V polje osrednjega 

besedila lahko napi¹ete tudi dalj¹o zgodbo ali opis.
4 S seznama Post to: izberite spletni dnevnik, ki ga ¾elite 

uporabiti.
5 Ko je vse pripravljeno, kliknite gumb Send.

Uva¾anje predmetov iz drugih 
virov
Poleg slik v zapisu .jpeg, ki ste jih posneli s svojo napravo, 
lahko v aplikacijo Nokia Lifeblog uvozite tudi slike v zapisu 
.jpeg, video posnetke .3gp in .mp4, zvoène datoteke .amr in 
besedilne datoteke .txt iz drugih virov (kot so CD, DVD ali 
mape na trdem disku).

Èe ¾elite uvoziti slike ali video posnetke iz zdru¾ljivega 
raèunalnika v aplikacijo Nokia Lifeblog for PC, izberite 
File > Import from PC....


