Lathund till att använda en smartpen
Steg 1 – smartpen och anteckningsblocket
Följer du denna information är du klar att börja använda din smartpen med
anteckningsblocket på ungefär 10 minuter.

Grundläggande information

Skriv/spela in/spela upp

Grundfunktionen i smartpen är att alla de anteckningar du tar med smartpen kommer att
lagras i dess interna minne. För att smartpen skall kunna göra detta måste du använda
pappersprodukter avsedda för smartpen. Ett exempel på en sådan pappersprodukt är den
anteckningsbok i A5-format som du får tillsammans med smartpen. Det finns
pappersprodukter i andra format och med annan layout och det går även att själv skriva ut
anteckningspapper.
Smartpen innehåller ett inbyggt batteri. Batteriet laddas genom att koppla smartpen med
medföljande kabel till en USB-port på t.ex. din dator. Smartpens USB kontakt sitter i
bakänden av pennan. Det tar drygt två timmar att ladda upp ett helt urladdat batteri.
För att smartpen skall lagra dina anteckningar så måste den vara aktiv. Du aktiverar din
smartpen genom att kort trycka på knappen placerad sidan om displayen på pennan. När
smartpen är aktiv ser du alltid någon text eller symbol i denna display. För att stänga av
smartpen så trycker du återigen på samma knapp. För att spara batteriet så stänger
smartpen av sig själv om den inte använts under 30 minuter. För att åter använda den
måste du då åter aktivera den.
Konfigurera din smartpen
Det är lämpligt att börja med att konfigurera vissa funktioner i din smartpen. Detta gör du
med din smartpen och det A5-block som du fick med smartpen. Slå upp första sidan på
blocket. På vänstra sidan ser du ett antal rutor. Informationen i dessa rutor kan du
använda för att konfigurera smartpen. För att styra smartpens funktion och för att göra
inställningar så använder du en metod som vi kallar att du ”klickar” med pennan. Med
detta menar vi helt enkelt att du kort för smartpens spets mot avsedd symbol som finns
tryckt på papperprodukten. Följ stegen nedan för att göra den grundläggande
konfigurationen av din smartpen.
Aktivera din smartpen och ta därefter av den lilla hatten som skyddar pennans
bläckpatron.
Välj om du är högerhänt eller vänsterhänt genom att klicka på någon av symbolerna för
vänsterhänta (left handed) eller högerhänta (right handed). Detta val påverkar hur text
presenteras på smartpens display.
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Med hjälp av NAV PLUS symbolen kan du nu gå in i smartpens
menusystem och göra dina initiala inställningar. Genom att
klicka i mitten av symbolen kommer du till startläget i menusystemet samtidigt som du hör smartpen säga ”Main menu”.
Klicka på ”pil ner” symbolen till ”Settings” visas i
displayen. Klicka på ”pil höger” symbolen, vilket medför att du nu är inne i undermenun
för inställningar. Klicka sedan på ”pil ner ” symbolen tills ”Date format” visas i displayen.
Klicka på ”pil höger” symbolen för att ställa in formatet som datum skall visas på i
smartpens display. Klicka sedan på ”pil ner” symbolen tills det står ”yy.mm.dd” i
displayen. Klicka sedan ”pil höger” igen vilket innebär att du just satt detta format för att
visa datum.
Klicka sedan på ”pil vänster” symbolen följt av ”pil ner” tills ”Time format” visas i
displayen. Klicka på ”pil höger” symbolen och därefter ”pil ner” symbolen tills det står
”24-hour” i displayen. Klicka sedan ”pil höger” vilket innebär att du just satt detta format
för att visa tid.
Nu är det dags att ställa in datum och tid i din smartpen. Klicka på ”set date” symbolen
i anteckningsblocket. Klicka sedan på siffrorna nedanför för att skriva in dagens datum,
t.ex. 110905. Klicka därefter på ”set time”. Klicka sedan på siffrorna nedanför för att
skriva in klockslaget. Om klockan är 07:25 skriver du 0725 följt av AM, men om klockan
är 19:25 så skriver du 0725 följt av PM., t.ex. 1205.
Under rubriken ”status” i anteckningsblocket kan du nu lätt med pennans hjälp nu få
fram infomation om dagens datum och tidpunkt. Du kan bl.a. också se batteriets
laddningsstatus samt hur mycket minnesutrymme som finns kvar i pennan.
Ett första test
Nu är det dags att göra ett första test av smartpen som du kan komma att använda
den. Smartpen lagrar allt du skriver i avsedda anteckningsblock förutsatt att den är
aktiv och kan rymma mer information. Smartpen kan utöver själva texten även lagra
och spela upp det ljud som finns i smartpens närhet. Detta blir riktigt användart tack
vare att det inspelade ljudet och det du skriver lagras synkroniserat. Det innebär att du
t.ex. lätt kan hitta ljudet som spelades in samtidigt som du skrev något speciellt i
anteckningsblocket.
För att smartpen skall spela in ljud som en diktafon måste funktionen aktiveras. Detta
gör du t.ex. genom att klicka på ”record” symbolen som finns tryckt på varje uppslag i
anteckningsblocket.

Slå nu upp det första uppslaget i din anteckningsbok som innehåller anteckningssidor.
Klicka på ”record” symbolen. Skriv något kort i blocket samtidigt som du pratar om det
du skriver. Klicka sedan på ”stop” symbolen. Om du nu tar smartpen och klickar i
texten du skrev så börjar smartpen automatiskt spela upp ljudet du spelade in när du
skrev.
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Om du skriver en lång text och samtidigt spelar in ljudet så kan du enkelt hoppa runt i
det inspelade ljudet genom att klicka med smartpen på olika ställen i texten.
Du kan enkelt höja, sänka eller stänga av ljudet genom att klicka på symbolerna
ovanför ”volume” i anteckningsblocket.

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