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1. Johdanto

Nokia-digitaalikynällä voit luoda värikkäitä ja henkilökohtaisia 
multimediaviestejä (MMS-viestejä). Voit piirtää kuvan tai kirjoittaa runon ja 
lähettää sen yhteensopivaan puhelimeen, joka tukee langatonta Bluetooth-
tekniikkaa. Voit tarkastella kuvaa puhelimessasi tai lähettää sen 
multimediaviestinä toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai 
sähköpostiosoitteeseen. 

Nokia-digitaalikynällä voit myös tehdä muistiinpanoja ja tallentaa ne 
tietokoneeseen. Nokia-digitaalikynän muistiin mahtuu jopa 
100 A5-sivua. Voit lähettää ne kaikki tietokoneeseen asettamalla 
kynän tietokoneen USB-liitäntään kytkettyyn pöytätelineeseen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Nokia-digitaalikynää. 
Tutustu puhelimen käyttöohjeen sisältämiin tärkeisiin turvallisuus- ja huolto-
ohjeisiin. Puhelimen käyttöohjeessa on myös tietoja puhelimen ominaisuuksista.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka
Nokia-digitaalikynä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta 
Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelimien ja Object Push-, puhelinverkko-, 
Generic Object Exchange- ja Serial Port -profiilien kanssa (profiililla tarkoitetaan 
Bluetooth-komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa digitaalikynää).

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää 
muihin Bluetooth-laitteisiin ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että 
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puhelin ja Nokia-digitaalikynä ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet 
ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat 
kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Nokia-digitaalikynä on yhteensopiva Bluetooth-standardin 1.1 kanssa ja täyttää 
sen ehdot. Nokia-digitaalikynän ja muiden langatonta Bluetooth-tekniikkaa 
käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taata, vaan se on laitekohtaista. 
Lisätietoja Nokia-digitaalikynän ja muiden langatonta Bluetooth-tekniikkaa 
käyttävien laitteiden yhteentoimivuudesta saat tuotteen myyjältä.
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2. Näin pääset alkuun

Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin 
tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, 
varoituksia ja ohjeita.

Nokia-digitaalikynän tärkeimmät 
osat on esitetty kuvassa 1. Huomaa, 
että toiminnot ja jotkin ominaisuudet 
ovat verkkokohtaisia.

1- Mustesäiliö

2- Palautusaukko

3- Mustesäiliön irrotustyökalu

4- Korkki

5- Virran merkkivalo

6- Datatilan merkkivalo

7- Akun varauksen merkkivalo

8 - Laturin liitin
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Seuraavat toimet on tehtävä ennen Nokia-digitaalikynän käytön aloittamista:
• Lataa akku.
• Liitä yhteensopiva puhelin pariksi kynän kanssa, lisätietoja on kohdassa 

Pariliitoksen muodostaminen Nokia-digitaalikynän kanssa sivulla 9. 
Pariliitoksen muodostaminen puhelimen ja Nokia-digitaalikynän välille 
edellyttää Bluetooth-salasanan antamista. Bluetooth-salasana on 
myyntipakkauksessa. Säilytä kortti varmassa tallessa.

• Jotta voisit käyttää Nokia-digitaalikynää tietokoneen kanssa, asenna 
tietokoneeseen myyntipakkauksessa olevalla CD-ROM-levyllä toimitettu 
PC-sovellus. Lisätietoja on kohdassa Nokia-digitaalikynän käyttäminen 
tietokoneen kanssa sivulla 17.

■ Akun lataaminen
Lataa kynä jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Kytke laturi pistorasiaan ja liitä se 

sitten kynässä olevaan laturin 
liittimeen. Katso kuva 2 (1). 

• Kytke laturi pistorasiaan, liitä se 
pöytätelineeseen ja aseta sitten 
kynä telineeseen.
Akun merkkivalo vilkkuu kynässä 
lataamisen aikana. Akun lataaminen 
täyteen kestää enintään 2 tuntia sen 
mukaan, mikä laturi on käytössä. Huomaa, että 
akku pitää ladata täyteen, ennen kuin kynää voi käyttää. 
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Laturit ja akut
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Nokia-digitaalikynä 
on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavien laturien kanssa: ACP-8, ACP-12 ja LCH-12. 

Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi 
tämän lisävarusteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä 
lisävarustetta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen laturien saatavuudesta saat tuotteen myyjältä.

Kun irrotat lisävarusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Pariliitoksen muodostaminen Nokia-digitaalikynän 
kanssa

Kynän ja yhteensopivan puhelimen välille pitää muodostaa pariliitos, ennen 
kuin nämä laitteet voivat viestiä keskenään. Voit käynnistää pariliitoksen 
muodostamisen joko puhelimesta tai kynästä. Kynä voi olla liitetty pariksi 
kerrallaan vain yhden puhelimen kanssa. Jos haluat käyttää kynää jonkin 
muun puhelimen kanssa, se pitää liittää pariksi kyseisen puhelimen kanssa.

Huomautus: Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmään äläkä anna sen 
häiritä muita infrapunalaitteita. 
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Kynän pariliitoksen muodostaminen puhelimesta
1. Irrota kynän korkki ja varmista, että sekä kynään että yhteensopivaan 

puhelimeen on kytketty virta. Muodosta Bluetooth-yhteys 5 minuutin 
kuluessa. 

2. Aktivoi Bluetooth-yhteys puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen 
käyttöohjeissa.

3. Aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeiden 
mukaisesti.

Puhelin etsii kaikki noin 10 metrin päässä olevat Bluetooth-laitteet ja näyttää 
ne luettelossa.

4. Valitse luettelosta Nokia-digitaalikynä ja anna myyntipakkauksessa toimitettu 
Bluetooth-salasana.

Kun olet antanut oikean salasanan, kynä värisee kolme kertaa. Tämä merkitsee, 
että pariliitoksen muodostaminen on onnistunut ja että kynä on käyttövalmis.
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Pariliitoksen muodostamisen käynnistäminen kynästä
1. Aktivoi Bluetooth-yhteys puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen 

käyttöohjeissa.

2. Valitse kynällä pariliitoksen muodostamisruutu. (Pariliitoksen 
muodostamisruutu on lehtiön lopussa).

-merkkivalo vilkkuu. Tämä ilmaisee, että kynä etsii noin 10 metrin 
etäisyydellä olevia Bluetooth-laitteita. 

3. Kynä valitsee lähimpänä olevan laitteen ja kysyy, muodostetaanko pariliitos 
sen kanssa. Anna myyntipakkauksessa toimitettu Bluetooth-salasana.

Kun olet antanut oikean salasanan, kynä ilmaisee pariliitoksen muodostamisen 
onnistuneen värisemällä kolme kertaa.

4. Voit antaa kynän luoda Bluetooth-yhteyden automaattisesti ja lähettää tietoja 
yhteensopivaan Bluetooth-puhelimeen automaattisesti asettamalla 
puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyspyynnöt ilman lupaasi.

Nokia-puhelimissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariksi liitettyjen 
laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

5. Kynä on käyttövalmis.

Huomaa, että Nokia-digitaalikynän ja yhteensopivan puhelimen välinen 
Bluetooth-yhteys on aktiivinen vain silloin kun Nokia-digitaalikynä lähettää 
tietoja puhelimeen.
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3. Nokia-digitaalikynän käyttäminen 
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa

Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin 
tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, 
varoituksia ja ohjeita.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Voit kytkeä kynään virran irrottamalla korkin. Kynä värisee lyhyesti ja virran 
merkkivalo syttyy.

Voit katkaista kynästä virran asettamalla korkin paikalleen.

Aseta korkki paikalleen aina, kun et käytä kynää, jotta virtaa ei kuluisi turhaan 
eikä linssi likaantuisi.

Nokia-digitaalikynän merkkivalot
Ei pala: Kynän virta on katkaistuna tai akku on tyhjä.

Palaa valkoisena: Kynä on käyttövalmis tai se rekisteröi piirtoja.

Vilkkuu: Kynää ei ole käytetty yli viiteen minuuttiin. Aseta korkki 
paikalleen, jotta virtaa ei kuluisi turhaan.

Vilkkuu: Kynä muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen ja/tai 
lähettää tietoja.
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Vilkkuu punaisena: Viestin lähettäminen epäonnistui Bluetooth-
yhteysvirheen tai muun palveluvirheen vuoksi.
Palaa valkoisena: Viestin lähettäminen onnistui.

Ei pala: Kynän akussa on riittävästi virtaa eikä kynään ole kytketty laturia.
Palaa punaisena: Kynä pitää ladata. Kynästä katkeaa pian virta.
Vilkkuu valkoisena: Kynän akku pitää ladata pian, mutta kynää 
voi yhä käyttää.
Palaa valkoisena: Kynän akku on ladattu täyteen, mutta laturi on 
kytkettynä kynään. 

■ Kirjoittaminen ja piirtäminen kynällä
Käytä kirjoittaessasi ja piirtäessäsi 
myyntipakkauksessa toimitettua 
digitaalipaperia. Lisätietoja kynän 
käyttämisestä on kuvassa 3.
• Piirrä tai kirjoita paperin 

kuvioidulle alueelle. 
• Tietoja musteen värin tai viivan 

paksuuden vaihtamisesta on kohdassa 
Piirtoasetusten käyttäminen sivulla 15.
Huomaa, että musteen väri tai viivan 
paksuus ei muutu paperilla 
kirjoittamisen aikana. Muutokset näkyvät näytössä, kun viesti 
lähetetään yhteensopivaan puhelimeen tai näyttölaitteeseen.
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• Voit keskeyttää kirjoittamisen asettamalla korkin paikalleen kynään ja jatkaa 
kirjoittamista myöhemmin. Teksti ja piirrokset tallentuvat kynään, kunnes 
muisti täyttyy. Kun kynän muisti on täynnä, uudet tiedot korvaavat vanhimmat 
kynän muistiin tallennetut tiedot.

• Voit tarvittaessa hankkia lisää lehtiöitä valtuutetuilta Nokia-jälleenmyyjiltä. 
Voit myös tulostaa tavalliselle paperille erityisen PDF-tiedoston (CD-levyllä), 
joka sisältää digitaalipaperikuvioinnin, ja käyttää tulostetta digitaalipaperina. 

Lehtiöiden käyttäminen
Myyntipakkaus sisältää kahdenlaista lehtiöpaperia: pienen MMS-lehtiön 
(B7-koko) ja suuren lehtiön (A5-koko). Pienempi lehtiö sopii multimediaviestien 
lähettämiseen yhteensopivaan puhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen.

Suuremmalla lehtiöllä on kaksi käyttötarkoitusta: voit joko tallentaa 
muistiinpanoja tietokoneeseen käyttämällä myyntipakkauksessa toimitettua 
PC-sovellusta tai lähettää ne yhteensopivaan puhelimeen Bluetooth-yhteyden 
kautta. Molemmissa tapauksissa sinun tarvitsee vain valita, haluatko lähettää 
muistiinpanot tietokoneeseen vai puhelimeen, valitsemalla asianmukaisen ruudun 
lehtiöstä, lisätietoja on kohdassa Nokia-digitaalikynän käyttäminen tietokoneen 
kanssa sivulla 17.

Ennen kuin aloitat uuden lehtiön käyttämisen, valitse ensimmäisellä sivulla oleva 
New notepad -ruutu. Käytä kerrallaan vain yhdenlaista lehtiötä (MMS-lehtiötä tai 
A5-kokoista lehtiötä). Käytä lehtiö aina loppuun ennen kuin aloitat uuden 
samanlaisen lehtiön käyttämisen.
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Piirtoasetusten käyttäminen
Voit kirjoittamisen ja piirtämisen aikana muuttaa digitaalimusteen väriä ja viivan 
paksuutta. Piirtoasetukset on lueteltu lehtiön takakannen taitteessa. 

• Voit muuttaa väriä ja/tai viivan paksuutta valitsemalla asianmukaisen 
valintaruudun paperista. Kynä vahvistaa valinnan värisemällä lyhyesti.

Valinnat pysyvät käytössä siihen asti, kun kynän korkki asetetaan paikalleen. 
Kun korkki asetetaan paikalleen, kynä palauttaa käyttöön viivan oletusvärin 
ja -paksuuden.

Ota huomioon, että kynä ei vaihda musteen väriä tai viivan paksuutta paperilla. 
Uusi väri tai viivan paksuus näkyy vasta, kun kuva tai teksti on lähetetty 
yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneeseen.

■ Multimediaviestien luominen ja niiden lähettäminen 
puhelimeen

Huomautus: Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja tarkastella ainoastaan 
multimedia- ja sähköpostiominaisuuksia tukevissa laitteissa. Multimediaviestien 
objektit voivat sisältää viruksia tai haitata muuten laitteen tai tietokoneen 
toimintaa. Älä avaa mitään liitettä, ellet ole varma sen lähettäjän 
luotettavuudesta.

Multimedialehtiön avulla voit kirjoittaa multimediaviestejä ja lähettää niitä 
yhteensopiviin matkapuhelimiin. Puhelimen multimedia-asetukset pitää 
määrittää, ennen kuin sillä voi lähettää multimediaviestejä. Tietoja multimedia-
asetuksista on puhelimen käyttöoppaassa.
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Lisätietoja multimediaviestipalveluiden saatavuudesta ja ottamisesta käyttöön 
saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

1. Valitse New notepad -ruutu lehtiön ensimmäiseltä sivulta.

2. Varmista, että puhelimen Bluetooth-yhteys on aktiivinen ja että kynä on 
kytketty puhelimeen (sille on muodostettu pariliitos puhelimen kanssa). Kynä 
ja puhelin saavat olla enintään 
10 metrin päässä toisistaan.

3. Kirjoita viesti tai piirrä kuva.

4. Määritä puhelimeen lähetettävän kuvan koko valitsemalla sitä vastaava ruutu.

5. Lähetä kuva puhelimeen valitsemalla . -merkkivalo vilkkuu viestin 
lähettämisen aikana ja se sammuu, kun viesti on lähetetty puhelimeen.

Voit välittää multimediaviestin toiseen puhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen. 
Voit myös tallentaa sen puhelimeen. Yksityiskohtaisia lisätietoja 
multimediaviesteistä on puhelimen käyttöohjeissa.
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4. Nokia-digitaalikynän käyttäminen 
tietokoneen kanssa

■ PC-sovelluksen asentaminen
Kynän käyttäminen tietokoneen kanssa edellyttää CD-levyllä toimitetun 
PC-sovelluksen asentamista tietokoneeseen.
1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. 
2. Kytke pöytäteline tietokoneen USB-liitäntään. Jos 

haluat ladata kynää pöytätelineessä, liitä se sitten 
laturin avulla pistorasiaan. Katso kuva 2 (2).

3. Irrota korkki kynästä ja aseta kynä 
pöytätelineeseen. 
Tietokone tunnistaa uuden laitteen ja lataa 
tarvittavat ohjaimet automaattisesti.
Nyt tietokone on valmis vastaanottamaan 
muistiinpanoja kynästä ja tallentamaan niitä.
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■ Muistiinpanojen lähettäminen ja tallentaminen 
tietokoneeseen

Voit lähettää muistiinpanoja tietokoneeseen ja tallentaa niitä käyttämällä 
suurempaa lehtiötä.

Muistiinpanon lähettäminen ja tallentaminen tietokoneeseen:
1. Kirjoita viesti tai piirrä kuva. 

2. Voit luoda sivun sisällöstä sähköpostiviestin luonnoksen valitsemalla lehtiöstä 
ensin PC-ruudun ja sitten  sekä asettamalla kynän pöytätelineeseen. Voit 
lähettää muistiinpanon myös sellaisenaan tietokoneeseesi asettamalla kynän 
pöytätelineeseen.

3. PC-sovellus sisältää ohjetiedoston. Voit tarkastella ohjetta napsauttamalla 
kynäkuvaketta ja valitsemalla valikosta  Help-vaihtoehdon.

Muistiinpanojen tarkasteleminen tietokoneessa:
1. Kirjoita muistiinpano tai piirrä kuva suurempaan lehtiöön.

2. Aseta kynä pöytätelineeseen. Muistiinpanot siirtyvät ja tallentuvat 
automaattisesti tietokoneeseen.

3. Voit tarkastella ja muokata muistiinpanoja sekä järjestää niitä uudelleen 
käynnistämällä tietokoneessa Digital Note Viewer -sovelluksen.

4. Valitse tietokoneessa Start (Käynnistä), valitse Programs (Ohjelmat), valitse 
Nokia Digital Pen (Nokia-digitaalikynä) ja valitse sitten Digital Note Viewer 
(Digitaalisen muistion tarkastelu).
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■ Nokia-digitaalikynän palauttaminen alkutilaan

Osittainen palauttaminen alkutilaan
Osittainen palauttaminen voi olla 
tarpeen silloin, kun kynä jumiutuu, 
mutta haluat säilyttää kynän muistiin 
tallennetut tiedot. Voit palauttaa 
kynän alkutilaan työntämällä 
suoristetun paperiliittimen 
palautusaukkoon. Kynä käynnistyy 
uudelleen, ja voit jatkaa sen 
käyttämistä normaalisti. Älä pidä 
kynän kärkeä mitään pintaa vasten, 
koska tällöin kaikki tiedot häviävät 
kynän muistista. Katso kuva 4 (1).
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Täydellinen palauttaminen alkutilaan
Käytä täydellistä palautusta, jos 
haluat antaa kynän jollekin muulle 
henkilölle tai muuten haluat 
varmistaa, ettei se sisällä mitään 
omia tietojasi. Täydellinen palautus 
poistaa kaikki mukautetut 
asetukset ja palauttaa käyttöön 
kaikkien asetusten oletusarvot, 
pariliitostiedot mukaan lukien. 
Katso kuva 4 (2).

1. Irrota korkki kynästä. 

2. Työnnä palautusaukkoon suoristettu paperiliitin ja paina samalla kynän kärkeä 
pöytää vasten.

Kynän kolme merkkivaloa vilkkuvat samanaikaisesti, kun kynä 
palautuu alkutilaan.

Kynä värisee, kun palautus on valmis.

3. Poista paperiliitin ja aseta korkki paikalleen.
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■ Mustesäiliön vaihtaminen kynään
Mustesäiliön vaihtaminen kynän korkissa olevan työkalun avulla (katso kuva 5):

1. Aseta kynän kärki korkissa olevaan reikään (1 ja 2).
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2. Kallista korkkia hieman ja poista mustesäiliö 
vetämällä korkkia poispäin. Hävitä 
mustesäiliö asianmukaisesti (3).

3. Aseta varovasti uusi 
mustesäiliö kynään painamalla 
se pohjaan saakka (4). 

Voit hankkia 
vaihtomustesäiliöitä 
paikallisista toimisto-
tarvikeliikkeistä. Käytä 
vain ISO 12757-2 DOC 
-määritysten mukaisia 
mustesäiliöitä.

Huomautus: Varmista, että asetat uuden mustesäiliön oikeaan reikään.
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5. Tietoja akusta

■ Lataaminen ja purkaminen
Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen 
täydellisen latauksen ja purkautumisen jälkeen.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun 
käyttöaika on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, 
koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos 
täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Digitaalikynän jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon 
kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku 
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Digitaalikynä, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei 
ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky 
on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.
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HUOLTO-OHJEITA

Laite on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet 
auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

• Pidä laite ja sen kaikki osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät 
elektronisia piirejä.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat 
voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten 
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen 
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä 
olevia piirilevyjä.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

• Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät 
antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla 
radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisävarusteita. Jos jokin niistä 
ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja 
tarpeen vaatiessa huollon.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 24


	Sisältö
	1. Johdanto
	Langaton Bluetooth-tekniikka

	2. Näin pääset alkuun
	Akun lataaminen
	Laturit ja akut

	Pariliitoksen muodostaminen Nokia-digitaalikynän kanssa
	Kynän pariliitoksen muodostaminen puhelimesta
	Pariliitoksen muodostamisen käynnistäminen kynästä


	3. Nokia-digitaalikynän käyttäminen yhteensopivan matkapuhelimen kanssa
	Virran kytkeminen tai katkaiseminen
	Nokia-digitaalikynän merkkivalot

	Kirjoittaminen ja piirtäminen kynällä
	Lehtiöiden käyttäminen
	Piirtoasetusten käyttäminen

	Multimediaviestien luominen ja niiden lähettäminen puhelimeen

	4. Nokia-digitaalikynän käyttäminen tietokoneen kanssa
	PC-sovelluksen asentaminen
	Muistiinpanojen lähettäminen ja tallentaminen tietokoneeseen
	Nokia-digitaalikynän palauttaminen alkutilaan
	Osittainen palauttaminen alkutilaan
	Täydellinen palauttaminen alkutilaan

	Mustesäiliön vaihtaminen kynään

	5. Tietoja akusta
	Lataaminen ja purkaminen
	HUOLTO-OHJEITA


