Lathund till att använda en smartpen
Steg 2 – smartpen och din dator
Följer du denna information är du klar att börja använda din smartpen med din dator på
ungefär 15 minuter.
Bläddra/läs/spela upp/sök

Grundläggande information
Grundfunktionen i smartpen är att alla de anteckningar du tar med pennan kommer att
lagras i pennans minne. Du har också möjlighet att kombinera anteckningarna med
inspelat ljud.
De anteckningar du tagit och det inspelade ljudet kan överföras till din dator förutsatt att
din dator (PC eller Mac) har rätt version av operativsystem, att du har administrativa
rättigheter på datorn, att datorn har tillgång till uppkoppling mot internet och att du laddar
ner och installerar nödvändiga applikationer. För mer information om versioner av
operativsystem som fungerar se sista sidan av denna lathund.
Det är två applikationer som du kommer att ladda ner och installera på din dator,
LivescribeTM Desktop och LivescribeTM Connect. Dessa applikationer installeras samtidigt.
LivescribeTM Desktop är applikationen som möjliggör att du kan titta och lyssna på dina
anteckningar. Det finns även en sök-funktion där du kan skriva in sökord. Du kan t.ex.
söka bland valda delar av dina överförda och sparade anteckningar eller bland alla
anteckningar. Sökfunktionens kvalitet är beroende på applikationens möjlighet att tyda din
handstil.
LivescribeTM Connect används för att skicka vidare valda anteckningar från LivescribeTM
Desktop till andra applikationer på din dator eller till något filformat som du kan använda
för att dela med dig av dina anteckningar..
Installera programvaran
För att ladda ner applikationenerna till din dator så besök hemsidan www.livescribe.com.
Här finner du all information du kan behöva kring smartpen. För att installera
programvaran till din dator går du hit http://www.livescribe.com/en-us/starthere/.
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Nästa steg är att välja om det Windows eller Mac OS som du använder på din dator.

Denna lathund specificerar inte installationen i varje steg utan förfarandet är säkert
redan känt av dig. Det handlar om att följa instruktionerna som ges. Under
installationen kommer du att bli instruerad till att skapa ett personligt Livescribe online
konto samt även att koppla ihop din smartpen med din dator med hjälp av medföljande
kabel. I båda fallen är det bara att följa instruktionerna. Dock du kan välja att inte
registrera din smartpen. Registreringen gör du i huvudsk om du vill nyttja möjligheten
att spara anteckningar på en serverbaserad tjänst som Livescribe Inc tillhandahåller.
Du kan alltid i ett senare skede registrera din smartpen om behovet finns. Om du får
en fråga om att uppgradera din smartpen så rekommenderar vi att du gör detta. Ingen
information i pennan kommer att gå förlorad i samband med en uppgradering förutsatt
att du följer instruktinerna som ges och inte kopplar bort din smartpen från datorn
medan uppgraderingen pågår. Uppgraderingen tar normalt några minuter, men om
pennans batteri är urladdat så kan det ta längre tid.

En första titt på LivescribeTM Desktop
Efter det att du har gjort installationen av LivescribeTM Desktop kommer applikationen
startas automatiskt när smartpen ansluts till datorn. Dina nya anteckningar och inspelat
ljud kommer därefter också automatiskt skickas över från din smartpen till
applikationen. På nästa sida följer en kort beskrivning av applikationens funktioner.
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A) Här visas vilken smartpen som informationen kommer ifrån. Om en smartpen är
ansluten så visas en √ framför namnet.
B) Här visas vilka anteckningsböcker som du har en kopia på i applikationen. Du väljer
anteckningsbok du vill titta på genom att klicka på namnet.
C) Vald sida har en blå ram i vyn.
D) Sidor med blå/svart text innehåller endast text medan sidor med grön text innehåller
både text och ljud.
E) Här kan du bläddra framåt och bakåt bland sidorna i vald anteckningsbok.
F) Här väljer du om du vill se många sidor på en gång (som bilden visar) eller endast
en sida åt gången.
G) Här skriver du in ord som du vill söka efter i anteckningsboken. Den sida eller de
sidor som innehåller det sökta ordet visas därefter upp i det vänstra delen av
applikationsvyn. Denna funktion stöder ej ”å”, ”ä” eller ”ö”. Söker du t.ex. efter ordet
”möte” så skall du istället skriva ”mote”.
H) Här skapar du koppling mot andra applikationer.
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Genom att klicka på en sida där du även spelat in ljud startas uppspelningen av
ljudet. Genom att ställa musmarkörer på olika ställen i texten och kan du starta
uppspelningen vart du vill . Du kan också ”hoppa” i inspelningen genom att
använda de speciella funktionsknappar som visas i vyns underkant, se bilden
nedan. Här går det också att variera uppspelningshastigheten.

Specifikation av din datormiljö
• Intelbaserad Mac med Mac OS® X 10.5.5 eller senare inkluderat 10.6
• Windows® XP med SP3 eller Windows® Vista eller Windows® 7
• 600 MHz CPU eller högre
• 300 MB minimum fritt diskutrymme
• USB 2.0 port
• Internetkoppling

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