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A dokum
entum

 vagy bárm
ely része nem

 m
ásolható, nem

 továbbítható, nem
 terjeszthetõ és nem

 tárolható a
N

okia elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

A N
okia a N

okia Corporation bejegyzett m
árkaneve. A Bluetooth a Bluetooth SIG

, Inc. bejegyzett védjegye.
Az em

lített egyéb term
ékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A N
okia folyam

atosan fejleszti term
ékeit. Em

iatt fenntartja m
agának a jogot, hogy a jelen dokum

entum
ban

ism
ertetett term

ékek jellem
zõit elõzetes bejelentés nélkül m

ódosítsa vagy továbbfejlessze.

A N
okia sem

m
ilyen körülm

ények között nem
 felelõs adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bárm

ely
m

ás véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokum
entum

 tartalm
át ebben a form

ában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által
m

eghatározottakon kívül a N
okia sem

m
iféle kifejezett vagy vélelm

ezett garanciát nem
 vállal a dokum

entum
pontosságával, m

egbízhatóságával vagy tartalm
ával kapcsolatban, beleértve, de nem

 kizárólagosan, az
értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalm

asságra vonatkozó garanciát. A N
okia fenntartja a jogot,

hogy bárm
ikor, elõzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokum

entum
ot.

A term
ékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi N

okia kereskedõnél.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Ezt
ellenõrizzük a helyi hatóságoknál.
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KEZELÉS ÉS KARBAN
TARTÁS

Ez az eszköz kiem
elkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredm

énye, am
ely gondos

kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia
érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak m

indenben eleget tehessünk, s hogy az
eszközt hosszú ideig problém

am
entesen használhassuk.

p
Az eszközt, annak m

inden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk
kisgyerm

ekek szám
ára elérhetetlen helyen.

p
Az eszközt tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és m

inden egyéb folyadék vagy
nedvesség tartalm

azhat az elektronikus áram
körökben korróziót elõidézõ ásványi

anyagokat.

p
Az eszközt ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja
az eszköz m

ozgó alkatrészeit.

p
Az eszközt ne tartsuk túl m

eleg helyen. A m
agas hõm

érséklet csökkentheti az
elektronikus alkotóelem

ek élettartam
át, károsíthatja az akkum

ulátort, és
deform

álhatja vagy m
egolvaszthatja a m

ûanyag alkatrészeket.

p
Az eszközt ne tartsuk túl hideg helyen. A norm

ál hõm
érsékletre való

felm
elegedéskor az eszköz belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus

áram
köröket.

p
N

e próbáljuk felnyitni az eszközt. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.

p
Az eszközt ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásm

ód
tönkreteheti az áram

köri kártyákat.

p
Az eszközt ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy m

osószerekkel.

p
N

e fessük be az eszközt. A festék eltöm
ítheti a m

ozgó alkatrészeket, am
i az

eszközt használhatatlanná teheti.

p
Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem
jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítõ alkatrészek károsíthatják az
eszközt, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a eszközre, az akkum
ulátorra, a töltõre és

bárm
ilyen tartozékra. H

a ezek közül bárm
elyik nem

 m
ûködne m

egfelelõen,
forduljunk a legközelebbi m

árkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû segítséget
nyújtanak m

ajd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Copyright ©
2004 N

okia. M
inden jog fenntartva.

3

Tartalom
jegyzék

Tartalom
jegyzék ...................................................................................................................3

1. Bevezetés ..........................................................................................................................4
Bluetooth vezeték nélküli technológia ........................................................................................................5

2. H
asználatba vétel ...........................................................................................................5

Az akkum
ulátor töltése .....................................................................................................................................6

Töltõk és akkum
ulátorok ...............................................................................................................................6

A N
okia digitális toll párosítása .....................................................................................................................6

A toll párosítása a telefonról .......................................................................................................................7
Párosítás aktiválása a tollról ........................................................................................................................7

3. A N
okia digitális toll használata kom

patibilis telefonnal ....................................8
A toll be- és kikapcsolása .................................................................................................................................8

A N
okia digitális toll jelölései ......................................................................................................................8

Írás és rajzolás a tollal .......................................................................................................................................9
Jegyzettöm

bök használata ...........................................................................................................................9
A stílusbeállítások használata ....................................................................................................................10

M
ultim

édia üzenet létrehozása és átküldése egy telefonra ...............................................................10

4. A N
okia digitális toll használata szám

ítógéppel ..................................................12
A szám

ítógépes alkalm
azás telepítése .......................................................................................................12

Jegyzetek küldése és m
entése a szám

ítógépen ......................................................................................12
A N

okia digitális toll alaphelyzetbe állítása .............................................................................................13
Részleges alaphelyzetbe állítás .................................................................................................................13
Teljes alaphelyzetbe állítás .........................................................................................................................14

A toll tintapatronjának cseréje ....................................................................................................................15

5. Akkum
ulátorra vonatkozó inform

ációk ..................................................................17
Töltés és kisütés .................................................................................................................................................17

KEZELÉS ÉS KARBAN
TARTÁS ..........................................................................................18



Copyright ©
2004 N

okia. M
inden jog fenntartva.

4

1. Bevezetés

A N
okia digitális tollal káprázatos testreszabott m

ultim
édia üzeneteket (M

M
S)

készíthetünk. Rajzoljunk egy képet, vagy írjunk egy verset, és küldjük el egy vezeték
nélküli Bluetooth technológiát tám

ogató kom
patibilis telefonra. M

egjeleníthetjük a
képet a telefonon, vagy továbbküldhetjük m

ultim
édia üzenetben egy m

ásik
kom

patibilis telefonra vagy e-m
ail cím

re.

A N
okia digitális tollal jegyzetelhetünk a m

egbeszéléseken, vagy szem
élyes

feljegyzéseket készíthetünk, m
ajd ezeket m

enthetjük a szám
ítógépünkre. A N

okia
digitális tollal akár 100 A5-ös oldalt is m

enthetünk és küldhetünk el a szám
ítógépre,

ha beletesszük a tollat a szám
ítógép U

SB-portjához csatlakoztatott
Adatkom

m
unikációs töltõállványba.

A N
okia digitális toll használata elõtt figyelm

esen olvassuk el ezt a felhasználói
útm

utatót. A fontos biztonsági és karbantartási inform
ációkról és a telefon

funkcióiról a telefon felhasználói útm
utatójában olvashatunk bõvebben.

s
Bluetooth vezeték nélküli technológia

A N
okia digitális tollat olyan kom

patibilis telefonokhoz tervezték, am
elyek

tám
ogatják a vezeték nélküli Bluetooth technológiát, valam

int az O
bject Push

(objektum
átküldési) profilt, a D

ial-up N
etw

orking (telefonos hálózati) profilt, a
G

eneric O
bject Exchange (általános objektum

csere-) profilt és a Serial Port
(sorosport-) profilt. (A profil a Bluetooth-parancsok egy csoportja, am

elyeket a
telefon használ a toll vezérléséhez.)

A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével kábelek nélkül
csatlakoztathatunk egym

ással kom
patibilis eszközöket. A Bluetooth kapcsolatnál

nincs szükség arra, hogy egym
ás felé nézzen a telefon és a N

okia digitális toll,
hanem

 elég, ha a két eszköz 10 m
éteren belüli távolságra van egym

ástól, viszont a
kapcsolatot m

egzavarhatja a tárgyak (például falak vagy m
ás elektronikus eszközök)

által keltett interferencia.

A N
okia digitális toll az 1.1-es Bluetooth-specifikációval kom

patibilis. Ennek
ellenére a N

okia digitális toll és m
ás Bluetooth funkcióval rendelkezõ term

ék közötti
kapcsolat létrehozhatósága nem

 garantált, m
ivel az függ a kom

patibilitástól.
További inform

ációkat a N
okia digitális toll és egy m

ásik Bluetooth-eszköz közötti
kom

patibilitásról a term
ék kereskedõjétõl kaphatunk.
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5. Akkum
ulátorra vonatkozó inform

ációk

ss
Töltés és kisütés

Ez az eszköz újratölthetõ akkum
ulátorral üzem

el.

Az új akkum
ulátorok m

axim
ális teljesítm

ényüket csak két-három
 teljes

feltöltési/kisülési ciklus után érik el!

Az akkum
ulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb

elhasználódik. Am
ikor a m

ûködési idõ észrevehetõen rövidebb a m
egszokottnál, új

akkum
ulátort kell vásárolnunk.

A töltõt áram
talanítsuk, ha nem

 használjuk. Az akkum
ulátort ne hagyjuk egy hétnél

tovább a töltõre kapcsolva, m
ert a túltöltés az élettartam

át lerövidítheti. A teljesen
feltöltött, de nem

 használt akkum
ulátor idõvel önm

agától is elveszti töltését.

A szélsõséges hõm
érsékleti viszonyok az akkum

ulátor feltölthetõségét is
befolyásolhatják.

Az akkum
ulátort csak a rendeltetésének m

egfelelõ célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkum
ulátort vagy töltõt.

A toll túl m
eleg vagy túl hideg helyen történõ tárolása (ha például nyáron vagy

télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkum
ulátor teljesítõképességének gyengülését,

illetve élettartam
ának m

egrövidülését okozhatja. Próbáljuk az akkum
ulátort 15 °C

és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hõm
érsékleten tartani. Túl m

eleg vagy túl hideg
akkum

ulátorral a digitális toll esetleg akkor sem
 m

ûködik, ha az akkum
ulátor

egyébként teljesen fel van töltve. Az akkum
ulátor teljesítm

énye különösen
korlátozott fagypont alatti hõm

érsékleten.



Copyright ©
2004 N

okia. M
inden jog fenntartva.

16

3. Ü
tközésig helyezzünk be egy új

tintapatront a tollba.

Ú
j tintapatront a helyi

kereskedõktõl szerezhetünk be.
Csak ISO

 12757-2 D
O

C-
kom

patibilis cserepatront
használjunk.

M
egjegyzés: Ü

gyeljünk rá, hogy a tintapatront a m
egfelelõ nyílásba helyezzük be.
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2. H
asználatba vétel

M
egjegyzés:Egyes esetekben a vezeték nélküli eszközök használata

korlátozva lehet. Figyeljük az ezzel kapcsolatos figyelm
eztetéseket és

jeleket, és tartsuk be a korlátozást.

Az 1. ábrán láthatjuk a N
okia digitális

toll fõ részeit. N
éhány m

ûvelet és
funkció hálózatfüggõ lehet.

1 - tintapatron

2 - alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílás

3 - tintapatron-eltávolító eszköz

4 - kupak

5 - be- és kikapcsolt állapotot jelzõ ikon

6 - adatállapotot jelzõ ikon

7 - akkum
ulátor töltöttségét jelzõ ikon

8 - töltõ csatlakozója

A N
okia digitális toll használata elõtt a következõket kell elvégeznünk:

p
Töltsük fel az akkum

ulátort.

p
Párosítsunk a tollal egy kom

patibilis telefont. Lásd: A N
okia digitális toll

párosítása
cím

û rész (6.oldal).

A N
okia digitális toll párosításához egy Bluetooth-párosítási kódra van

szükségünk. Ez a kód m
egtalálható az értékesítési csom

agban. A kódkártyát
tartsuk biztonságos helyen.

p
H

a a N
okia digitális tollat szám

ítógéppel akarjuk használni, telepítsük az
értékesítési csom

agban található CD
-n lévõ szám

ítógépes program
ot. Lásd:

A
N

okia digitális toll használata szám
ítógéppelcím

û rész (12.oldal).
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ss
Az akkum

ulátor töltése

A tollat a következõ m
ódszerek egyikével tudjuk feltölteni:

p
D

ugjuk be a töltõt egy fali konnektorba,
és csatlakoztassuk a toll
töltõcsatlakozójához. Lásd: 2. ábra.

p
D

ugjuk be a töltõt egy fali konnektorba,
csatlakoztassuk az adatkom

m
unikációs

állványhoz, m
ajd helyezzük a tollat az

állványba.

Töltés közben az akkum
ulátor jelzõje villog. A töltõtõl függõen az akkum

ulátor
teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. A toll használatához nem

 kell
teljesen feltöltenünk az akkum

ulátort.

Töltõk és akkum
ulátorok

M
ielõtt az eszközzel használjuk, ellenõrizzük a töltõ m

odellszám
át. A N

okia digitális
tollat az alábbi töltõkkel használhatjuk: ACP-8, ACP-12 és LCH

-12.

Figyelem
!

Csak a N
okia által jóváhagyott töltõket használjuk ezzel az

eszközzel. M
ás típusok alkalm

azása érvényteleníti a tartozékra vonatkozó
engedélyeket és garanciákat, s am

ellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett töltõkrõl a m
árkakereskedõktõl kaphatunk bõvebb

felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét m
indig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk

ki a konnektorból.

ss
A N

okia digitális toll párosítása

Ahhoz, hogy a toll kom
m

unikálni tudjon egy kom
patibilis telefonnal, párosítanunk

kell a tollat a telefonnal. A párosítást kezdem
ényezhetjük a telefonról vagy a tollról

is. A tollat egyszerre egy telefonnal lehet párosítani. H
a a tollat egy m

ásik
telefonnal akarjuk használni, párosítanunk kell azzal a telefonnal.

M
egjegyzés:Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk m

ások szem
ébe.

Ü
gyeljünk arra, hogy ne zavarjunk m

ás infraeszközöket.
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ss
A toll tintapatronjának cseréje

A tintapatron beépített eltávolító eszközzel való kicseréléséhez lásd: 5. ábra.

1. H
elyezzük a toll hegyét a kupakon lévõ nyílásba.

2. Enyhén döntsük m
eg a kupakot, és húzzuk ki a tintapatront a kupak segítségével.

Az elhasznált tintapatront az elõírásoknak m
egfelelõen kezeljük.
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Teljes alaphelyzetbe állítás

A teljes alaphelyzetbe állítást akkor
végezhetjük el, ha a tollat m

ásnak
szeretnénk odaadni, de m

eg akarunk
gyõzõdni arról, hogy az nem

 tartalm
az

szem
élyes inform

ációkat. A teljes
alaphelyzetbe állítás törli a toll
beállításait, és az összes értéket
visszaállítja az alapértelm

ezett értékre,
beleértve a párosítási inform

ációkat is.
Lásd: 4. ábra.

1. Vegyük le a toll kupakját.

2. N
yom

juk m
eg az alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílás alatti gom

bot egy
iratkapoccsal, és nyom

juk a toll hegyét az asztalhoz.

Az alaphelyzetbe álláskor a toll m
indhárom

 jelölése egyszerre villogni kezd.

Az alaphelyzetbe állás befejezését a toll rezgéssel jelzi.

3. Távolítsuk el az iratkapcsot, és helyezzük vissza a kupakot.
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A toll párosítása a telefonról
1. Vegyük le a toll kupakját, és gyõzõdjünk m

eg arról, hogy a toll és a kom
patibilis

telefon be van kapcsolva. Ö
t percen belül hozzunk létre Bluetooth-kapcsolatot.

2. Aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot a telefonon. További inform
ációkért olvassuk

el a telefon felhasználói útm
utatóját.

3. A telefon felhasználói útm
utatójában leírtaknak m

egfelelõen állítsuk be a
telefont Bluetooth-eszközök keresésére.

A telefon m
egkeresi a 10 m

éteres körzetben található összes Bluetooth-eszközt,
és egy listában m

egjeleníti azokat.

4. Válasszuk ki a listáról a N
okia digitális tollat, és írjuk be az értékesítési

csom
agban található Bluetooth-párosítási kódot.

H
a a helyes kódot adtuk m

eg, a toll három
 rezgéssel jelzi a sikeres párosítást, és

hogy készen áll a használatra.

Párosítás aktiválása a tollról
1. Aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot a telefonon. További inform

ációkért olvassuk
el a telefon felhasználói útm

utatóját.

2. Jelöljük be a tollal a "Pair pen w
ith m

obile phone" (A toll párosítása
m

obiltelefonnal) négyzetet. (Ez a négyzet a jegyzettöm
b végén található).

A 
jel villogni kezd, am

i jelzi, hogy a telefon a körülbelül 10 m
éteren belüli

Bluetooth-eszközöket keresi.

3. Ezután a toll kiválasztja a legközelebbi eszközt, és m
egkérdezi, hogy ezzel az

eszközzel akarjuk-e párosítani. Adjuk m
eg az értékesítési csom

agban található
Bluetooth-párosítási kódot.

H
a a helyes kódot adtuk m

eg, a toll három
 rezgéssel jelzi a sikeres párosítást.

4. Állítsuk be a telefonon, hogy engedély nélkül elfogadja a Bluetooth-
kapcsolatokat, így a toll autom

atikusan létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot, és
elküldi az adatokat a kom

patibilis telefonra.

A N
okia telefonokon ezt úgy érhetjük el, hogy a Bluetooth m

enüben m
ódosítjuk

a párosított készülék beállításait.

5. Ezután elkezdhetjük használni a tollat.

A N
okia digitális toll és a kom

patibilis telefon közti Bluetooth-kapcsolat csak akkor
aktív, ha a N

okia digitális toll adatokat küld a telefonra.
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3. A N
okia digitális toll használata kom

patibilis
telefonnal

M
egjegyzés:Egyes esetekben a vezeték nélküli eszközök használata

korlátozva lehet. Figyeljük az ezzel kapcsolatos figyelm
eztetéseket és

jeleket, és tartsuk be a korlátozásokat.

ss
A toll be- és kikapcsolása

A toll bekapcsolásához vegyük le a kupakot. A toll rövid rezgéssel visszajelez, és a
ki-/bekapcsolást jelzõ fény m

egjelenik.

A toll kikapcsolásához helyezzük vissza a kupakot.

Energiatakarékossági okokból és a lencse tisztán tartása érdekében m
indig tegyük

vissza a kupakot, ha nem
 használjuk a tollat.

A N
okia digitális toll jelölései

N
em

 világít: A toll ki van kapcsolva, vagy az akkum
ulátor lem

erült.

Fehér fény: A toll használatra kész, vagy kézm
ozgást rögzít.

Villogó fény: A tollat több m
int 5 percig nem

 használtuk.
Energiatakarékossági okokból helyezzük vissza a kupakot.

Villogó fény: A toll egy Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, illetve adatot
küld vagy fogad.

Villogó piros fény: Az üzenetátvitel a Bluetooth-kapcsolat hibája vagy m
ás

szolgáltatáshiba m
iatt nem

 sikerült.

Fehér fény: Az üzenet sikeresen el lett küldve.

N
em

 világít: A toll m
egfelelõen fel van töltve, és a töltõ nem

 csatlakozik a
tollhoz.

Piros fény: A tollat fel kell tölteni. A toll ham
arosan kikapcsol.

Villogó fehér fény: A tollat fel kell tölteni, de m
ég használható.

Fehér fény: A toll teljesen fel van töltve, de a töltõ m
ég csatlakozik a

tollhoz.
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Jegyzetek szám
ítógépen való m

egtekintéséhez tegyük a következõket:

1. Írjunk egy jegyzetet, vagy rajzoljunk egy képet a nagyobb jegyzettöm
b

segítségével.

2. H
elyezzük a tollat az adatkom

m
unikációs állványba. A jegyzetek autom

atikusan
átkerülnek a szám

ítógépre, és ott a m
em

óriában tárolódnak.

3. A jegyzetek m
egtekintéséhez, szerkesztéséhez és rendezéséhez indítsuk el a

D
igital N

ote View
er (D

igitálisjegyzet-m
egtekintõ) alkalm

azást a szám
ítógépen.

4. N
yom

juk m
eg a Start

gom
bot, válasszuk a Program

ok, a N
okia Digital Pen

és a
Digital N

ote View
er

lehetõséget.

ss
A N

okia digitális toll alaphelyzetbe állítása

Részleges alaphelyzetbe állítás

Részleges alaphelyzetbe állítást akkor
végezhetünk el, ha a toll lefagy, de nem
akarjuk elveszíteni a toll m

em
óriájában

tárolt adatokat. Az alaphelyzetbe
állításhoz nyom

juk m
eg az erre szolgáló

nyílás alatti gom
bot egy iratkapoccsal.

A
toll újraindul, és a használatát norm

ál
m

ódon folytathatjuk. Ü
gyeljünk arra,

hogy a toll hegyét ne érintsük sem
m

ihez,
ellenkezõ esetben a m

em
ória tartalm

a
törlésre kerül. Lásd: 4. ábra.
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4. A N
okia digitális toll használata szám

ítógéppel

ss
A szám

ítógépes alkalm
azás telepítése

A toll szám
ítógéppel való használatához telepíteni kell a m

ellékelt CD
-n található

szám
ítógépes alkalm

azást.

1. H
elyezzük be a CD

-t a szám
ítógép CD

-m
eghajtójába, és kövessük a képernyõn

m
egjelenõ utasításokat.

2. Csatlakoztassuk az adatkom
m

unikációs állványt a
szám

ítógép U
SB-portjához, és csatlakoztassuk azt a

töltõ kábelével egy fali aljzathoz, ha tölteni akarjuk
a tollat, m

iközben az az adatkom
m

unikációs
állványba van helyezve. Lásd: 2. ábra.

3. Távolítsuk el a kupakot, és helyezzük a tollat az
adatkom

m
unikációs állványba.

A szám
ítógép felism

eri az új hardvert, és
autom

atikusan betölti a m
egfelelõ

illesztõprogram
okat.

Ezután a szám
ítógép készen áll a jegyzetek

fogadására és m
entésére.

ss
Jegyzetek küldése és m

entése a szám
ítógépen

A nagyobb jegyzettöm
b segítségével jegyzetek küldhetõk és m

enthetõk a
szám

ítógépen.

Jegyzet szám
ítógépre való küldéséhez és m

entéséhez tegyük a következõket:

1. Írjuk m
eg az üzenetet, vagy rajzoljuk m

eg a képet.

2. Jelöljük be a PC négyzetet a jegyzettöm
bön, és válaszuk a 

lehetõséget egy
vázlat e-m

ail létrehozásához, vagy a jegyzet szám
ítógépre való, vázlat létrehozása

nélküli küldéséhez helyezzük a tollat az adatkom
m

unikációs állványba.

A szám
ítógépes alkalm

azás rendelkezik egy súgóval. A súgó m
egtekintéséhez

kattintsunk a tollikonra, és válasszuk a Súgó (H
elp) m

enüpontot.
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ss
Írás és rajzolás a tollal

Íráshoz vagy rajzoláshoz használjuk az
értékesítési csom

agban található digitális
papírt. A toll használatát a 3. ábrán láthatjuk.

p
A digitális papír kijelölt részén belül írjunk
vagy rajzoljunk.

p
Lehetõség van a tinta színének és a vonal
vastagságának m

ódosítására. Lásd:
A

stílusbeállítások használata
cím

û rész
(10. oldal).

Vegyük figyelem
be, hogy a tinta színe és a

vonal vastagsága nem
 fog m

egváltozni a papíron. Am
ikor az üzenetet elküldjük

egy kom
patibilis telefonra vagy kijelzõre, akkor a változások ott m

ár láthatóak
lesznek.

p
Az írást félbeszakíthatjuk, és a kupak visszahelyezése után is folytathatjuk.
A

szövegeket és a rajzokat addig m
enti a toll, am

íg m
eg nem

 telik a m
em

óriája.

Am
int m

egtelik a m
em

ória, az új adatok felülírják a toll m
em

óriájában lévõ
legrégebbi adatokat.

p
H

a elfogy a papír, akkor jegyzettöm
böt a N

okia m
árkakereskedésekben

kaphatunk. Lehetõség van egy speciális PD
F-fájl kinyom

tatására is (a fájl a CD
-n

található), am
ely a digitális papír m

intáját tartalm
azza, így ha azt rányom

tatjuk
egy hagyom

ányos papírra, akkor az alkalm
assá válik a digitális tollal való

használatra.

Jegyzettöm
bök használata

Az értékesítési csom
ag kétféle jegyzettöm

böt tartalm
az: egy kicsi M

M
S-töm

böt
(B7-es m

éret) és egy nagy jegyzettöm
böt (A5-ös m

éret). M
ultim

édia üzenetek
kom

patibilis telefonra vagy e-m
ail cím

re való küldéséhez használjuk a kisebb
jegyzettöm

böt.

A nagyobb jegyzettöm
bnek két funkciója van. A ráírt jegyzeteket m

enthetjük egy
szám

ítógépre az értékesítési csom
agban található alkalm

azás segítségével, vagy
elküldhetjük azokat egy kom

patibilis telefonra Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
M

indkét esetben csak annyi a teendõ, hogy a lap m
egfelelõ részén bejelöljük, hogy
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szám
ítógépre vagy kom

patibilis telefonra kívánjuk-e küldeni a jegyzeteket. Lásd:
A

N
okia digitális toll használata szám

ítógéppelcím
û rész (12. oldal).

M
ielõtt egy új jegyzettöm

böt kezdünk használni, jelöljük be a "N
ew

 notepad" (Ú
j

jegyzettöm
b) négyzetet az elsõ oldalon. Egyszerre csak egyfajta jegyzettöm

böt
használjunk (M

M
S-töm

b vagy nagy jegyzettöm
b), és csak akkor kezdjünk bele egy

azonos típusú új jegyzettöm
bbe, ha az elõzõt m

ár elhasználtuk.

A stílusbeállítások használata

Írás vagy rajzolás közben m
ódosíthatjuk a tinta színét és a vonal vastagságát.

A
stílusbeállítások a jegyzettöm

b hátsó borítójának kihajtható részén vannak
felsorolva.

p
A szín és/vagy a vonalvastagság m

ódosításához válasszuk ki a m
egfelelõ

négyzetet a papíron. A kiválasztást a toll egy rövid rezgéssel jelzi vissza.

A kiválasztott beállítások addig m
aradnak érvényben, am

íg a kupakot vissza nem
helyezzük. Am

int a kupakot visszahelyezzük, a toll visszaáll az alapértelm
ezett

színre és vonalvastagságra.

Vegyük figyelem
be, hogy a papíron a tintaszín és a vonalvastagság változása nem

látható. Az eltérõ szín és vonalvastagság akkor válik láthatóvá, ha a képet vagy a
szöveget egy kom

patibilis telefonra vagy szám
ítógépre küldjük.

ss
M

ultim
édia üzenet létrehozása és átküldése egy telefonra

M
egjegyzés:Csak azok az eszközök képesek fogadni és m

egjeleníteni
m

ultim
édia üzenetet, am

elyek rendelkeznek a m
ultim

édia üzenetekhez
vagy e-m

ailekhez kapcsolódó kom
patibilis funkciókkal. A m

ultim
édia

üzenet objektum
ai vírusokat tartalm

azhatnak, vagy m
ás m

ódon lehetnek
ártalm

asak az eszközre vagy a szám
ítógépre. N

e nyissunk m
eg olyan

m
ellékleteket, am

elyek feladójának m
egbízhatóságáról nem

 vagyunk
m

eggyõzõdve.

A m
ultim

édia jegyzettöm
bbel m

ultim
édia üzeneteket írhatunk, és azokat

átküldhetjük egy kom
patibilis m

obiltelefonra. M
ielõtt egy m

ultim
édia üzenetet el

tudnánk küldeni a telefonról, m
eg kell adnunk a m

ultim
édia beállításokat.

A
m

ultim
édia beállításokról bõvebben a telefon felhasználói útm

utatójában
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olvashatunk. Azzal kapcsolatban, hogy elõfizethetünk-e m
ultim

édia üzenetküldési
szolgáltatásra és hogy m

iként vehetjük igénybe, forduljunk a hálózat
üzem

eltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Jelöljük be a "N
ew

 notepad" (Ú
j jegyzettöm

b) négyzetet a jegyzettöm
b elsõ

oldalán.

2. G
yõzõdjünk m

eg arról, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktiválva van a telefonon, és
a toll csatlakozik (párosítva van) a telefonhoz. A telefonnak és a tollnak
egym

áshoz képest 10 m
éteres távolságon belül kell lenniük.

3. Írjuk m
eg az üzenetet, vagy rajzoljuk m

eg a képet.

4. A telefonra küldendõ kép m
éretének kiválasztásához jelöljük be a m

egfelelõ
négyzetet.

5. Egy kép telefonra való küldéséhez válasszuk a 
lehetõséget. A 

jel az
üzenetküldés közben villog, és a villogás abbam

arad, ha az üzenet el lett küldve a
telefonra.

A m
ultim

édia üzenetet továbbíthatjuk egy m
ásik telefonra vagy egy e-m

ail cím
re,

illetve m
enthetjük azt a telefonba. A m

ultim
édia üzenetekrõl részletesebb

inform
ációkat a telefon felhasználói útm

utatójában olvashatunk.
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