Lathund till att använda en smartpen
Steg 5 – pennans menusystem
Följer du denna information så vet du lite mer om vilka funktioner och inställningar du kan
nå via pennans menusystem.

Skriv/spela in/spela upp

Grundläggande
En smartpen har ett inbyggd menusystem för att man som användare skall kunna göra
vissa operationer på information som finns i pennan, samt för att göra olika typer av
inställningar eller nå vissa funktioner.
Man arbetar i pennans menusystem genom att klicka med pennan i navigationssymbolen
som visas nedan.

Inställningar eller operationer som görs blir permanenta tills de ändras vid något annat
tillfälle. Du kan alltid avbryta arbetet i menusystemet genom att t.ex. stänga av din
smartpen.
Du går in i menusystemet genom att klicka med din smartpen i symbolens mitt. Med pil
upp/ned kan du se de olika menualternativen på varje nivå. Du väljer att gå in i en
undermenu eller göra ett annat val genom att klicka på pil höger. På samma sätt kan du
gå tillbaka en nivå genom att välja pil vänster.
Beskrivningen som följer är översgripande och innehåller endast information om det som
är mest frekvent använt.
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Main Menu
Paper Replay (menuval kopplat till in-och uppspelning av ljud)

Connect

Record new session (spela in ljud)
Play session (spela upp redan inspelat ljud. Du kan välja från lista som anger datum och
tid för inspelat ljud)
Delete session (Välj en ljudinspelning som du vill ta bort från din smartpen)
Delete all sessions (Ta bort allt inspelat ljud)
Password protection (Skydda dins inspelningar med ett fyrsiffrigt password)
(Styr hur information från pennan skall hanteras mot datorns applikationer. Detta kan
även hanteras via Desktop applikationen på din dator)
(Demo)

Piano
Translator demo
Shortcut Buttons

(För vissa pappersprodukter finns det möjlighet att konfigurera att vissa funktioner skall
kopplas till förtryckta symboler i pappret)

Settings
Recording quality (avgör av hur mycket data som spelas in per sekund)
High (förbrukar mer minne i din smartpen)
Medium (förinställt värde, vilket också oftast räcker)
Low (förbrukar mindre minne i din smartpen)
Microphone sensitivity (påverkar hur väl inspelningar klarar olika ljudnivåer)
Conference room (större lokal, klarar låga ljudnivåer, men ger samtidigt
mer brus)

Lecture hall (klassrum eller konferensrum)
Automatic (ställer automatiskt in mikrofonens känslighet
beroende på situationen)
Playback latency (förskjuter uppspelat ljud 5s i förhållande till skriven text)
On (rekommenderas)
Off (förinställt värde)
Menu voice (Pennan ”pratar” t.ex. under användning av menusystemet)
On (förinställt värde)

Off
Display brightness (inställningen av smartpens display)
100%
...
10%
Scroll speed (inställning av hastighet som du kan hopp i smartpens menusystem)
Speed 1
...
Speed 10
Display orientation (inställning för att text och symboler i smartpens display skall vara
rättvända för användaren oavsett om personen är vänster- eller högerhänt)

Right handed
Left handed.
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Date format (inställning av format för datum)
mmddyy (förinställt)
ddmmyy
yymmdd
Time format (inställning av format för tid)
12-hour (förinställt)
24-hour
Launch Line (funktion som gör att man kan styra saker från pappret)
Auto-off time (tid till det att smartpen stängs av efter att ha varit inaktiv)
30 minutes
1 hour
2 hours
4 hours
Smartpen name (visar smartpens namn. Namnet sätts via desktop applikationen på din PC9
Locale
(språkinställning. Smartpen har ej stöd för svenska i menutexter)

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