Lathund till att använda en smartpen
Steg 3 – olika sätt att starta och använda en ljudinspelning

Spela in

Grundläggande information
Grundfunktionen i smartpen är att alla de anteckningar du tar med smartpen kommer att
lagras i dess interna minne. Smartpen kan även användas för att spela in ljud. Skriven text
och inspelat ljud kan kombineras på följande sätt
• Ljudet spelas in medan anteckningarna görs
• Ljudet spelas in först och sedan skapas anteckningen under uppspelning av ljudet.
I det senare fallet så skriver man anteckningen medan man lyssnar på det inspelade
ljudet. Smartpen kommer därefter att länka ihop ljudinspelningen med anteckningen.
För att aktivera ljudinspelning så finns det i tre metoder
• Klicka med pennan på ”record” symbolen i ditt anteckningsblock. Se bilden nedan.
• Håll inne knappen vid displayen på smartpen tills dess att ”record” visas i pennans
display. Detta förutsätter att smartpen redan är aktiverad.
• Gå in i pennans menusystem (main menu/paper replay/record new session)
För att avsluta en ljudinspelning så kan man använda två metoder
• Klicka med pennan på ”stop” symbolen i ditt anteckningsblock
• Tryck på knappen på pennan så att den stängs av.

Det är ganska normalt att man antecknar efter det att någon har sagt något. Det betyder
att det inspelade ljudet ligger lite före själva anteckningen. Det finns dock en möjlighet att
lägga in en 5 sekunders fördröjning på uppspelat ljud i förhållande till texten som skrivits.
Du finner denna inställning under ”Settings” i pennans menusystem och inställningen
heter ”Playback latency”.
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Du kan istället för anteckningar eller i kombination med anteckningar använda
markeringar för att markera ställen i en ljudinspelning som du lätt vill hitta till. För att
sätta markeringar vid inspelning och sedan hoppa mellan satta markeringar vid
uppspelning så är det symbolen nedan som finns tryckt i ditt anteckningsblock som
används.

Motsvarande funktion finns även i den Desktop applikation som du använder på di dator
för att hantera dina multimediala anteckningar.
Skapa anteckning efter inspelning
Det kan alltid finnas tillfällen när du inte kan ta anteckningar samtidigt som du gör en
inspelning. Det går dock att i efterhand skapa en anteckning kopplat till inspelat ljud.
Låt oss säga att du först har använt din smartpen som en diktafon, d.v.s. spelat in ljud.
Om du sedan startar uppspelning av detta ljud kan du då börja anteckna i ditt
anteckningsblock. Din smartpen kommer nu koppla ihop ljudinspelningen med det du nu
antecknar. Du kan sedan använda dessa anteckningar för att snabbt hitta rätt del av
ljudinspelningen.
Ett sätt att starta en ljuduppspelning när du t.ex. har använt din smartpen som diktafon är
att gå in i pennans menusystem Main menu/Paper Replay/Play session/ och sedan leta
upp inspelningen som daterats och sedan spela upp denna genom att klicka på höger pil
i navigationssymbolen.

Har du några kommenterar till innehållet i denna lathund så skicka dem gärna till support@in4it.se.
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