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โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการคา
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อาจมีการคิดคาธรรมเนียมแยกตางหาก 
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Nokia Lifeblog 
ในการเริ่ม Lifeblog ในโทรศัพทของคุณ ใหกดปุม  แลวเลือก 
Lifeblog
Nokia Lifeblog เปนการผสมผสานระหวางซอฟตแวรของโทรศัพท
เคลื่อนท่ีและพซีีซ่ึงใชเก็บขอมูลไดอะรี่มัลติมีเดียของรายการตางๆ 
ท่ีคุณจัดเก็บโดยใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี Nokia Lifeblog จะจัดการ
ภาพถาย, ภาพวิดโีอ, เสียง, ขอความตัวอักษร, ขอความ
มลัติมเีดีย และการสงเว็บล็อกโดยอัตโนมติั ตามลําดบัวนัเดอืนป
ท่ีคุณจะเบราส, คนหา, แบงปนขอมลู, เผยแพร และสํารองขอมูล
ดงักลาวได คุณสามารถสงหรือบันทึกรายการตางๆ เพื่อใหบุคคล
อ่ืนอานไดท้ังในเวอรชนัพีซีและโทรศัพท
Nokia Lifeblog ในโทรศัพทจะติดตามรายการมลัติมีเดียตางๆ 
ของคุณใหโดยอัตโนมัติ ใช Nokia Lifeblog ในโทรศัพทเพื่อเบราส
รายการตางๆ, สงรายการนั้นไปใหบุคคลอื่น หรือเผยแพรรายการ
ลงในเว็บ เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับพซีีท่ีใชงานรวมกันได 
โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือเชือ่มตอโดยใช Bluetooth 
เพื่อโอนและซิงโครไนซรายการตางๆ ในมอืถอืกับพซีีท่ีใชงาน
รวมกันไดของคุณ
Nokia Lifeblog PC ชวยใหการเบราสและคนหารายการตางๆ 
ท่ีคุณเก็บรวบรวมไวในโทรศัพทของคุณ โอนขอมูลไดดวยการ
กดปุมเดียว โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเชือ่มตอ 

Bluetooth ภาพท่ีชื่นชอบของคุณ, วิดีโอ, ขอความและขอความ
มัลติมีเดียจะถูกโอนกลับมายังโทรศัพทของคุณ
เพือ่การเก็บรักษาขอมูลใหปลอดภัย คุณสามารถสํารองฐานขอมูล 
Nokia Lifeblog ของคุณลงในฮารดดสิก, CD, DVD หรือไดรฟอ่ืนๆ 
หรือไดรฟเครือขายท่ีใชงานรวมกันได นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
สงรายการตางๆ ไปยังเว็บลอ็ก (บล็อก) ของคุณ
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการเว็บล็อกและการใชงานรวมกับ 
Nokia Lifeblog ได แวะไปที่ www.nokia.co.th/lifeblog หรือกด F1 
ใน แอปพลิเคชั่น Nokia Lifeblog PC เพือ่เปดวิธีใช Nokia Lifeblog

การติดตั้งในพีซีของคุณ
กอนท่ีจะติดต้ัง Nokia Lifeblog ในพีซีท่ีใชงานรวมกันได 
คุณตองการสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี:
• Intel Pentium1 GHz หรือเทียบเทา พรอม RAM 128 MB
• พื้นท่ีวางท่ีเหลืออยูในฮารดดสิก 400 MB (หากตองติดต้ัง 

Microsoft DirectX และชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 
ดวย)

• ความละเอียดกราฟก 1024x768 และสี 24 บิต
• การดจอ (Graphics card) ขนาด 32 MB
• Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP

http://www.nokia.co.th/lifeblog
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การติดต้ัง Nokia Lifeblog ในพซีีของคุณ:
1 ใสแผนซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท
2 ติดต้ัง Nokia Nseries PC Suite (รวมทั้งไดรเวอรสายเคเบิล

การเชื่อมตอ Nokia สําหรับการเชื่อมตอ USB)
3 ติดต้ัง Nokia Lifeblog for PC 
หากยังไมไดติดต้ัง Microsoft DirectX 9.0 ในพีซี โปรแกรม
ดงักลาวจะถกูติดต้ังพรอมกับโปรแกรม Nokia Lifeblog for PC

เชื่อมตอโทรศัพทเขากับพีซี
การเชื่อมตอโทรศัพทและพีซีโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB:
1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดติดต้ังโปรแกรม Nokia Nseries PC 

Suite แลว
2 ตอสายเคเบิลขอมลู USB เขากับโทรศัพทและพีซี โหมด USB 

ควรจะเปน PC Suite เมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทเขากับพซีี
เปนครั้งแรกหลังจากไดติดต้ังโปรแกรม Nokia Nseries PC 
Suite พีซีจะติดต้ังไดรเวอรเฉพาะลงในโทรศัพทของคุณ 
ซ่ึงอาจใชเวลาสักครู

3 เร่ิมใชแอปพลเิคชัน่ Nokia Lifeblog PC

การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับพซีีโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth:
1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดติดต้ังโปรแกรม Nokia Nseries PC 

Suite ในพซีีแลว

2 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดจับคูโทรศัพทและพีซีผานทาง 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ดวย Get Connected ใน Nokia 
Nseries PC Suite

3 เปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทและในพีซีของคุณ

คัดลอกรายการ
การคัดลอกรายการใหมหรือรายการที่แกไขจากโทรศัพทของคุณ
ไปยังพซีี และคัดลอกรายการตางๆ จากพีซีไปยังโทรศัพท:
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับพซีี
2 เร่ิมใชแอปพลิเคชัน่ Nokia Lifeblog ในพีซี
3 ในแอปพลิเคชั่น Nokia Lifeblog PC เลือก ไฟล > คดัลอก

จากโทรศัพท และ คดัลอกไปยังโทรศัพท
รายการใหมจากโทรศัพทจะถกูคัดลอกไปยังพีซี รายการตางๆ 
ในมมุมอง ไปยังโทรศัพท ในพีซีจะไดรับการคัดลอกไปยัง
โทรศัพทของคุณ

เบราสไทมไลนและรายการโปรด
เมื่อคุณเริ่มใช Nokia Lifeblog ในโทรศัพท มุมมอง ไทมไลน 
จะเปดข้ึนและแสดงรายการมัลติมเีดยีของคุณ เมือ่ตองการเปด
รายการโปรดที่ไดบันทึกไว ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูรายการโปรด
เมื่อคุณเริ่มใช Lifeblog คุณสามารถเลื่อนดูรายการตางๆ ในหนาจอ 
ไทมไลน และ รายการโปรด โดยวิธีท่ีเร็วท่ีสุดคือใชตัวเลื่อน
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เลื่อนไปขางหนาหรือยอนกลับ เร็วหรือชา หรือคลิกท่ีแถบแสดงเวลา
เพื่อเลือกวันท่ี, ใชคุณสมบัติ ไปยังวันท่ี หรือใชปุมลูกศร

ลงในเว็บ
ในการแบงปนรายการ Nokia Lifeblog ท่ีดีท่ีสุดของคุณ สงรายการ
ตางๆ ไปยังเว็บล็อกในอินเทอรเน็ตเพื่อใหคนอื่นๆ ไดเห็น
กอนอ่ืน คุณตองสรางบัญชีท่ีมีบริการเว็บล็อก โดยสรางเว็บล็อก
อยางนอยหนึ่งแหงท่ีคุณจะใชเปนท่ีลงประกาศของคุณ และเพิม่
บัญชีเว็บล็อกลงใน Nokia Lifeblog บริการเว็บล็อกท่ีแนะนําสําหรับ 
Nokia Lifeblog คือ TypePad จาก Six Apart, www.typepad.com
ในโทรศัพทของคุณ หากตองการเพิม่บัญชีเว็บล็อกใน Nokia 
Lifeblog ใหเลอืก ตัวเลือก > การต้ังคา > Blog ท่ีพซีี แกไขบัญชี
ในหนาตาง จัดการบัญชี Blog
การสงรายการจากโทรศัพทไปยังเว็บ:
1 ใน ไทมไลน หรือ รายการโปรด ใหเลอืกรายการตางๆ 

ท่ีคุณตองการสงไปยังเว็บ
2 เลือก ตัวเลอืก > ลงในเวบ็
3 หากคุณใชคุณสมบัติน้ีเปนครั้งแรก Nokia Lifeblog จะเรียกดู

รายการเว็บล็อกจากเซิรฟเวอรเว็บล็อก
4 ไดอะล็อกการลงเว็บล็อกจะเปดข้ึน เลือกเวบ็ลอ็กท่ีคุณตองการ

ใชจากรายการ สงไปยัง: หากคุณไดสรางเว็บล็อกใหม
เมือ่ตองการอัพเดตรายชื่อเว็บล็อก ใหเลอืก ตัวเลือก > 
รีเฟรชรายการ blog 

5 ปอนชือ่เร่ืองและคําบรรยายภาพของประกาศ ท้ังน้ี คุณยัง
สามารถปอนคําบรรยายหรือเลาเรื่องราวไดยาวข้ึนในชอง
ขอความเนื้อเร่ือง

6 เมือ่เสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลอืก > สง
การสงรายการจากเว็บไปยังพีซี:
1 ในไทมไลนหรือรายการโปรด ใหเลือกรายการตางๆ 

ท่ีคุณตองการโพสตบนเว็บ (สูงสุด 50 รายการ)
2 เลอืก ไฟล > ลงในเว็บ...
3 ปอนชือ่เร่ืองและคําบรรยายภาพของประกาศ ท้ังน้ี คุณยัง

สามารถปอนคําบรรยายหรือเลาเรื่องราวไดยาวข้ึนในชอง
ขอความเนื้อเร่ือง

4 เลอืกเว็บล็อกท่ีคุณตองการใชจากรายการ สงไปยัง:
5 เมือ่เสร็จ ใหคลิกปุม สง

นําเขารายการจากแหลงอื่นๆ
นอกจากภาพ .jpeg ของโทรศัพท คุณยังสามารถนําเขาภาพ .jpeg 
และ .3gp และวิดีโอคลิป .mp4, คลิปเสียง .amr และไฟลขอความ 
.txt จากแหลงอ่ืนๆ (เชน CD, DVD หรือโฟลเดอรตางๆ 
ในฮารดดิสกของคุณ) ลงใน Nokia Lifeblog
ในการนําเขาภาพหรือวิดีโอจากพซีีท่ีใชงานรวมกันไดไปยัง Nokia 
Lifeblog for PC ในไทมไลนหรือรายการโปรด ใหเลอืก ไฟล > 
นําเขาจากพีซี...

http://www.typepad.com

