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Aby uruchomiæ w urz±dzeniu aplikacjê Nokia Lifeblog, 
naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Lifeblog > Opcje > 
Otwórz.

Lifeblog to po³±czenie oprogramowania dla urz±dzenia 
mobilnego i aplikacji do komputera PC. Dziêki nim mo¿esz 
tworzyæ multimedialny pamiêtnik i umieszczaæ w nim 
wszystkie materia³y, jakie gromadzisz za pomoc± 
urz±dzenia. Nokia pozwala uporz±dkowaæ zdjêcia, filmy, 
d¼wiêki, wiadomo¶ci tekstowe, wiadomo¶ci multimedialne 
i wpisy w blogach, tak aby mo¿na by³o je przegl±daæ, 
przeszukiwaæ, udostêpniaæ, publikowaæ i umieszczaæ 
w kopii zapasowej. Zarówno aplikacja Nokia Lifeblog PC, 
jak i Nokia Lifeblog mobile pozwalaj± publikowaæ 
materia³y u¿ytkownika w blogu i przesy³aæ je innym 
osobom, dziêki czemu mog± siê one z nimi zapoznaæ.

Lifeblog mobile automatycznie ¶ledzi wszystkie 
multimedialne materia³y u¿ytkownika. U¿ywaj±c aplikacji 
Lifeblog w swoim urz±dzeniu, mo¿esz je przegl±daæ, 
wysy³aæ je innym i publikowaæ je w internecie. Po³±cz 
swoje urz±dzenie z komputerem PC za pomoc± 
kompatybilnego kabla danych USB do transmisji danych 
lub po³±czenia Bluetooth, aby móc synchronizowaæ 
materia³y zapisane w urz±dzeniu z komputerem.

Aplikacja Lifeblog PC umo¿liwia ³atwe przegl±danie 
i wyszukiwanie materia³ów zgromadzonych w urz±dzeniu. 
Dziêki funkcji przesy³ania materia³ów za po¶rednictwem 
kabla danych USB lub po³±czenia Bluetooth za 
naci¶niêciem jednego klawisza ulubione zdjêcia, filmy 
oraz wiadomo¶ci tekstowe i multimedialne mog± zostaæ 
przes³ane z komputera z powrotem do urz±dzenia.

Aby zabezpieczyæ materia³y, mo¿esz wykonaæ kopiê 
zapasow± bazy danych aplikacji Nokia Lifeblog i zapisaæ 
j± na dysku twardym, kompatybilnym dysku CD lub DVD, 
przeno¶nym napêdzie b±d¼ dysku sieciowym. Ponadto 
mo¿esz zamieszczaæ materia³y w swoim blogu.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych us³ug obs³ugi 
blogów i ich kompatybilno¶ci z aplikacj± Nokia Lifeblog, 
odwied¼ witrynê www.nokia.com/lifeblog lub naci¶nij F1 
w aplikacji Lifeblog PC, aby otworzyæ jej system pomocy.

Instalacja na komputerze PC
Korzystanie z aplikacji Nokia Lifeblog PC (znajduj±cej siê 
na dysku CD-ROM) mo¿liwe jest po jej wcze¶niejszym 
zainstalowaniu na kompatybilnym komputerze PC.
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Zanim przyst±pisz do instalowania aplikacji 
na komputerze, upewnij siê, czy spe³nia on 
nastêpuj±ce wymagania:
• Procesor Intel Pentium o czêstotliwo¶ci taktowania 

1 GHz lub jego odpowiednik, 128 MB pamiêci RAM
• 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym 

(w przypadku, gdy trzeba zainstalowaæ bibliotekê 
Microsoft DirectX oraz pakiet Nokia Nseries PC Suite) 

• Karta graficzna pozwalaj±ca wy¶wietlaæ obraz 
o rozdzielczo¶ci 1024x768, w 24-bitowym kolorze

• Karta graficzna z 32 MB pamiêci
• System operacyjny Microsoft Windows 2000 lub 

Windows XP

Aby zainstalowaæ aplikacjê Lifeblog na komputerze PC:
1 W³ó¿ do napêdu dysk CD-ROM do³±czony 

do urz±dzenia.
2 Zainstaluj pakiet Nokia Nseries PC Suite (w sk³ad 

którego wchodz± sterowniki Nokia Connectivity Cable, 
umo¿liwiaj±ce nawi±zanie po³±czenia przez port USB).

3 Zainstaluj aplikacjê Lifeblog for PC. 

Je¶li na komputerze nie by³a jeszcze instalowana 
biblioteka Microsoft DirectX 9.0, zostanie ona 
zainstalowana razem z aplikacj± Lifeblog for PC.

£±czenie urz±dzenia 
z komputerem PC
Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
PC za pomoc± kabla danych USB:
1 Sprawd¼, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet 

Nokia Nseries PC Suite (znajduj±cy siê na dysku 
CD-ROM).

2 Pod³±cz kabel danych USB do transmisji danych do 
urz±dzenia i komputera. Parametr Tryb kabla danych 
powinien byæ ustawiony na PC Suite. Gdy urz±dzenie 
jest pod³±czane do komputera PC pierwszy raz po 
zainstalowaniu pakietu Nokia Nseries PC Suite, 
komputer instaluje sterownik tego konkretnego 
urz±dzenia. Mo¿e to chwilê potrwaæ.

3 Uruchom aplikacjê Lifeblog PC.

Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
PC za pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth:
1 Sprawd¼, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet 

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

z komputerem PC za pomoc± aplikacji Get Connected, 
wchodz±cej w sk³ad pakietu Nokia Nseries PC Suite 
(dostêpnego na dysku CD-ROM). Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o aplikacji Nokia Nseries PC Suite, skorzystaj 
z przewodników dostêpnych na stronach pomocy 
technicznej do urz±dzenia Nokia N77 w witrynie 
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www.nokia.com/support lub lokalnej witrynie firmy 

Nokia. Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych 
po³±czeñ Bluetooth, skorzystaj z podrêcznika 
u¿ytkownika urz±dzenia.

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

Kopiowanie materia³ów
Aby skopiowaæ nowe lub zmodyfikowane materia³y 
z urz±dzenia do komputera PC oraz wybrane materia³y 
z komputera do urz±dzenia:
1 Po³±cz urz±dzenie z komputerem.
2 Uruchom na komputerze aplikacjê Lifeblog PC.
3 Wybierz w aplikacji Lifeblog PC polecenie File > 

Copy from phone and to Phone.

Nowe materia³y z urz±dzenia zostan± skopiowane do 
komputera. Do urz±dzenia zostan± skopiowane materia³y 
widoczne na komputerze w widoku To phone.

Przegl±danie osi czasu 
i ulubionych
Po uruchomieniu w urz±dzeniu aplikacji Lifeblog otwiera 
siê widok O¶ czasu, w którym prezentowane s± wszystkie 
materia³y multimedialne u¿ytkownika. Aby otworzyæ 

zapisan± listê ulubionych materia³ów, wybierz Opcje > 
Poka¿ Ulubione.

Po uruchomieniu na komputerze aplikacji Lifeblog mo¿esz 
poruszaæ siê po widokach O¶ czasu i Ulubione na wiele 
sposobów. Najszybszy polega na przesuwaniu uchwytu 
suwaka w jedn± lub drug± stronê, z wybran± przez siebie 
szybko¶ci±. Mo¿esz te¿ klikn±æ pasek czasu, aby wybraæ 
datê, skorzystaæ z funkcji Go to date lub u¿yæ klawiszy 
strza³ek.

Publikowanie w internecie
Prze¶lij swoje najlepsze materia³y z Lifebloga do bloga 
w internecie, tak aby inni mogli je zobaczyæ.

Najpierw musisz utworzyæ sobie konto w której¶ 
z kompatybilnych us³ug obs³ugi blogów i za³o¿yæ jeden 
lub kilka blogów, w których bêdziesz zamieszczaæ swoje 
wpisy. Nastêpnie dodaj utworzone konto do listy kont 
w aplikacji Lifeblog. Zaleca siê, aby w po³±czeniu 
z aplikacj± Nokia Lifeblog korzystaæ z us³ugi TypePad 
firmy Six Apart, www.typepad.com.

Aby dodaæ w urz±dzeniu, w aplikacji Lifeblog, nowe konto 
internetowego bloga, wybierz Opcje > Ustawienia > Blog. 
W komputerze parametry konta ustawia siê w oknie Blog 
account manager.
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Aby opublikowaæ materia³y w internecie za pomoc± 
urz±dzenia, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione zaznacz materia³y, 

które chcesz opublikowaæ w internecie.
2 Wybierz Opcje > Prze¶lij do internetu.
3 Je¶li korzystasz z tej funkcji po raz pierwszy, aplikacja 

Lifeblog pobierze listê blogów z serwera.
4 Pojawi siê okno dialogowe publikowania w blogu. 

Z listy Prze¶lij do: wybierz blog, którego chcesz u¿yæ. 
Je¶li by³y tworzone nowe blogi, aby od¶wie¿yæ listê, 
wybierz Opcje > Od¶wie¿ listê blogów. 

5 Wprowad¼ tytu³ i podpis wpisu. W polu 
przeznaczonym na tre¶æ wpisu mo¿esz te¿ zamie¶ciæ 
d³u¿szy opis lub historyjkê.

6 Gdy wszystko bêdzie gotowe, wybierz Opcje > Wy¶lij.

Aby opublikowaæ materia³y w internecie za pomoc± 
komputera, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione zaznacz materia³y 

(maksymalnie 50), które chcesz opublikowaæ 
w internecie.

2 Wybierz polecenie File > Post to the Web.... 
Zostanie otwarte okno Post to the Web.

3 Wprowad¼ tytu³ i podpis wpisu. W polu 
przeznaczonym na tre¶æ wpisu mo¿esz te¿ zamie¶ciæ 
d³u¿szy opis lub historyjkê.

4 Z listy Post to: wybierz blog, którego chcesz u¿yæ.
5 Gdy wszystko bêdzie gotowe, kliknij przycisk Send.

Importowanie materia³ów 
z innych ¼róde³
Poza obrazami .jpeg pochodz±cymi z urz±dzenia, do 
aplikacji Lifeblog mo¿esz te¿ importowaæ obrazy .jpeg, 
filmy .3gp i .mp4, pliki d¼wiêkowe .amr i pliki tekstowe 
.txt z innych ¼róde³ (takich jak dyski CD i DVD czy 
foldery na dysku twardym).

Aby importowaæ do aplikacji Lifeblog for PC materia³y 
z komputera, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz polecenie 

File > Import from PC.... Zostanie otwarte okno 
Import.

2 Przejrzyj listê, aby odnale¼æ szukany plik z obrazem 
lub filmem, który chcesz importowaæ, lub poszukaj go 
w innych folderach. U¿yj listy Look in, aby przegl±daæ 
zawarto¶æ innych napêdów i urz±dzeñ.

3 Wybierz folder, plik lub kilka plików. Ich zawarto¶æ 
mo¿esz podejrzeæ w polu Preview: .

4 Kliknij Open, aby importowaæ folder (wraz z folderami 
podrzêdnymi) lub wybrane pliki.


