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Nokia Lifeblog 

Ak chcete spusti» aplikáciu Lifeblog na svojom zariadení, 
stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Lifeblog.

Nokia Lifeblog je kombináciou softvéru pre mobilné 
zariadenie a poèítaè, ktorý uchováva multimediálny denník 
polo¾iek zhroma¾dených v zariadení. Aplikácia 
Nokia Lifeblog chronologicky zoraïuje fotografie, 
videoklipy, zvukové súbory, textové správy, multimediálne 
správy a príspevky webového denníka, tak¾e si ich mô¾ete 
prezera», vyhåadáva», zdieåa», zverejòova» a zálohova». 
Aplikácie Nokia Lifeblog PC a Nokia Lifeblog mobile 
umo¾òujú posielanie alebo vytváranie blogov tak, aby ich 
mohli vidie» aj ostatní.

Aplikácia Nokia Lifeblog mobile automaticky sleduje va¹e 
multimediálne polo¾ky. Prostredníctvom aplikácie 
Nokia Lifeblog v zariadení mô¾ete prezera» polo¾ky, 
posiela» ich iným alebo ich uverejòova» na webe. 
Ak chcete prená¹a» a synchronizova» polo¾ky zariadenia 
s kompatibilným poèítaèom, pripojte zariadenie ku 
kompatibilnému poèítaèu pomocou kompatibilného 
dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth.

Aplikácia Nokia Lifeblog PC poskytuje åahké prehliadanie 
a vyhåadávanie polo¾iek zhroma¾dených pomocou vá¹ho 
zariadenia. Jedným kliknutím a pomocou dátového kábla 

USB alebo pripojenia Bluetooth mô¾ete va¹e obåúbené 
fotografie, videoklipy, textové a multimediálne správy 
prená¹a» spä» do zariadenia.

Ak chcete informácie uschova», mô¾ete databázu aplikácie 
Nokia Lifeblog zálohova» prostredníctvom pevného disku, 
kompatibilných diskov CD a DVD, kompatibilnej 
vymeniteånej alebo sie»ovej jednotky. Polo¾ky mô¾ete 
uverejni» aj vo webovom denníku (blogu).

Ïal¹ie informácie o blogových slu¾bách a ich 
kompatibilite s aplikáciou Lifeblog nájdete na stránkach 
www.nokia.sk/imaging/tools_lifeblog.php alebo mô¾ete 
stlaèením F1 v aplikácii Nokia Lifeblog pre poèítaè otvori» 
Pomocníka pre aplikáciu.

In¹talácia v poèítaèi
Skôr ako nain¹talujete aplikáciu Nokia Lifeblog 
v kompatibilnom poèítaèi, musíte ma»:
• 1 GHz Intel Pentium alebo ekvivalentný procesor, 

128 MB RAM,
• 400 MB voåného miesta na pevnom disku (ak sa musí 

nain¹talova» rozhranie Microsoft DirectX a program 
Nokia Nseries PC Suite),
3
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• grafické rozlí¹enie 1024 x 768 a farebná hµbka 24 bitov,
• 32 MB grafickú kartu,
• systém Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP.

In¹talácia aplikácie Nokia Lifeblog v poèítaèi:
1 Vlo¾te disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.
2 Nain¹talujte si balík Nokia Nseries PC Suite (vrátane 

ovládaèov pre USB prepojenie).
3 Nain¹talujte aplikáciu Nokia Lifeblog pre poèítaèe.

Ak nebolo v poèítaèi nain¹talované rozhranie Microsoft 
DirectX 9.0, nain¹taluje sa spolu s aplikáciou 
Nokia Lifeblog pre poèítaè.

Pripojenie zariadenia k poèítaèu
Ak chcete spoji» zariadenie s kompatibilným poèítaèom 
pomocou kompatibilného dátového kábla USB:
1 Skontrolujte, èi je nain¹talovaný program Nokia Nseries 

PC Suite.
2 Pripojte dátový kábel USB k zariadeniu a poèítaèu. 

Re¾im USB by mal by» nastavený na mo¾nos» PC Suite. 
Pri prvom pripojení prístroja k poèítaèu po in¹talácii 
balíka Nokia Nseries PC Suite poèítaè nain¹taluje 
¹pecifický ovládaè pre prístroj. Mô¾e to chvíåu trva».

3 Spustite aplikáciu Nokia Lifeblog pre poèítaè.

Prepojenie zariadenia a kompatibilného poèítaèa pomocou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth:

1 Skontrolujte, èi je v poèítaèi nain¹talovaný balík 
Nokia Nseries PC Suite.

2 Skontrolujte, èi je zariadenie spárované s poèítaèom 
pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth 
prostredníctvom funkcie Get Connected v balíku 
Nokia PC Nseries Suite.

3 Aktivujte pripojenie Bluetooth v zariadení a v poèítaèi.

Kopírovanie polo¾iek
Ak chcete kopírova» nové alebo upravené polo¾ky zo 
zariadenia do poèítaèa alebo vybrané polo¾ky z poèítaèa do 
zariadenia, postupujte takto:
1 Pripojte zariadenie k poèítaèu.
2 Spustite aplikáciu Nokia Lifeblog v poèítaèi.
3 V aplikácii Nokia Lifeblog PC vyberte mo¾nos» File > 

Copy form Phone and to Phone.
Nové polo¾ky zo zariadenia sa skopírujú do poèítaèa. 
Polo¾ky v zobrazení To Phone na poèítaèi sa skopírujú 
do zariadenia.

Prezeranie zlo¾iek Èasový prehåad 
a Obåúbené
Keï v zariadení spustíte aplikáciu Nokia Lifeblog, otvorí sa 
okno Èasový prehåad a zobrazia sa va¹e multimediálne 
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polo¾ky. Ak chcete otvori» svoje ulo¾ené obåúbené polo¾ky, 

vyberte mo¾nos» Voåby > Zobrazi» Obåúbené.

Keï spustíte aplikáciu Nokia Lifeblog na poèítaèi, máte 
niekoåko mo¾ností, ako sa pohybova» v oknách Èasový 
prehåad a Obåúbené. Najrýchlej¹ím spôsobom je presunú» 
posúvaè dopredu alebo dozadu, rýchlo alebo pomaly. 
Prípadne kliknite na èasový panel a vyberte dátum, pou¾ite 
funkciu Go to date alebo pou¾ite ¹ípky.

Uverejòovanie na webe
Ak chcete zdieåa» svoje najlep¹ie polo¾ky aplikácie 
Nokia Lifeblog, po¹lite ich do svojho webového denníka 
na internete, aby si ich mohli prezrie» ostatní.

Najprv si musíte vytvori» konto v slu¾be webového denníka, 
vytvori» jeden alebo viac webových denníkov pou¾ívaných 
ako miesto uverejòovania príspevkov a prida» konto 
webového denníka do aplikácie Nokia Lifeblog. 
Odporúèaná slu¾ba webového denníka pre aplikáciu 
Nokia Lifeblog je TypePad od spoloènosti Six Apart 
na stránke www.typepad.com.

Ak chcete v zariadení ulo¾i» úèet webového denníka 
do aplikácie Nokia Lifeblog, vyberte menu Voåby > 
Nastavenia > Blog. V poèítaèi upravte kontá v okne 
Blog account manager.

Uverejnenie polo¾iek na webe zo zariadenia:

1 V zlo¾ke Èasový prehåad alebo Obåúbené vyberte 
polo¾ky, ktoré chcete uverejni» na webe.

2 Vyberte menu Voåby > Posla» na Web.
3 Ak pou¾ívate funkciu prvýkrát, aplikácia Nokia Lifeblog 

naèíta zoznam webových denníkov zo servera 
webových denníkov.

4 Otvorí sa dialógové okno uverejnenia webového 
denníka. Zo zoznamu Posla» do: vyberte webový 
denník, ktorý chcete pou¾i». Ak ste si vytvorili nové 
webové denníky, zoznam webových denníkov 
aktualizujete výberom menu Voåby > Obn. zoznam 
blogov.

5 Zadajte názov a záhlavie príspevku. V textovom poli 
mô¾ete napísa» dlh¹í príbeh alebo opis.

6 Keï je v¹etko pripravené, vyberte menu Voåby > Posla».

Uverejnenie polo¾iek na webe z poèítaèa:
1 V zlo¾kách Èasový prehåad alebo Obåúbené vyberte 

polo¾ky (max. 50), ktoré chcete uverejni» na webe.
2 Vyberte polo¾ku File > Post to the web....
3 Zadajte názov a záhlavie príspevku. V textovom poli 

mô¾ete napísa» dlh¹í príbeh alebo opis.
4 Zo zoznamu Post to: vyberte webový denník, ktorý 

chcete pou¾i».
5 Keï je v¹etko pripravené, kliknite na tlaèidlo Send.
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Importovanie polo¾iek 
z iných zdrojov
Okrem obrázkov .jpeg z prístroja mô¾ete do aplikácie Nokia 
Lifeblog importova» aj obrázky .jpeg, videoklipy .3gp 
a .mp4, zvukové súbory .amr a textové súbory .txt z iných 
zdrojov (napríklad z diskov CD a DVD alebo zo zlo¾iek na 
pevnom disku).

Ak chcete importova» obrázky alebo videoklipy 
z kompatibilného poèítaèa do aplikácie Nokia Lifeblog 
pre poèítaèe, v zlo¾kách Èasový prehåad alebo Obåúbené 
vyberte mo¾nos» File > Import from PC....


