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1. Inleiding

Met de digitale pen van Nokia kunt u kleurrijke, persoonlijke multimediaberichten 
(MMS) opstellen. Maak een tekening of schrijf een gedicht en verzend het bericht 
vervolgens naar een compatibele telefoon die draadloze Bluetooth-technologie 
ondersteunt. Geef de tekst of afbeelding weer op de telefoon of stuur deze als 
multimediabericht door naar een andere compatibele telefoon of naar een e-
mailadres. 

Met de digitale pen van Nokia kunt u notulen of persoonlijke notities maken en 
deze opslaan op de pc. In de digitale pen van Nokia kunnen maximaal 100 A5-
pagina’s worden opgeslagen, die u naar de pc kunt verzenden door de pen in de 
Connectiestandaard te plaatsen. Deze standaard is op de pc aangesloten via de 
USB-poort.

Neem deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de digitale pen van 
Nokia gebruikt. In de gebruikershandleiding van de telefoon vindt u belangrijke 
veiligheidsinformatie, onderhoudsgegevens en nadere informatie over de functies 
van de telefoon.

■ Draadloze Bluetooth-technologie
De digitale pen van Nokia is speciaal ontworpen voor compatibele telefoons die 
draadloze Bluetooth-technologie en de profielen Object Push, Dial-up 
Networking, Generic Object Exchange en Serial Port ondersteunen. (Een profiel is 
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een set met Bluetooth-opdrachten van de telefoon die worden gebruikt voor het 
aansturen van de pen.)

Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten zonder kabel 
verbinden met andere producten waarin Bluetooth-technologie wordt gebruikt. 
Voor de Bluetooth-verbinding hoeven de telefoon en de digitale pen van Nokia 
zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De twee apparaten moeten zich wel 
binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, waarbij de verbinding storing 
kan ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische 
apparatuur.

De digitale pen van Nokia is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.1 en voldoet 
daaraan. De interoperabiliteit tussen de digitale pen van Nokia en andere 
producten met draadloze Bluetooth-technologie kan echter niet worden 
gegarandeerd, omdat deze afhangt van de compatibiliteit van de apparaten. 
Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de compatibiliteit 
tussen de digitale pen van Nokia en andere producten met draadloze 
Bluetooth-technologie.
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2. Aan de slag

Opmerking: Voor het gebruik van draadloze apparatuur kunnen in bepaalde 
situaties beperkingen gelden. Houd rekening met deze beperkingen en volg alle 
borden en instructies met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur.

In Afbeelding 1 worden de belangrijkste 
onderdelen van de digitale pen van 
Nokia weergegeven. De werking en 
bepaalde functies van de pen kunnen 
per netwerk verschillen.

1- Inktcassette

2- Opening voor herstellen 
standaardinstellingen

3- Apparaatje voor het verwijderen 
van de inktcassette

4- Dop

5- Aan/uit-indicator

6- Indicator statusgegevens

7- Indicator batterijniveau

8 - Aansluiting lader
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U kunt de digitale pen van Nokia pas gebruiken als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
• De batterij is opgeladen.
• De pen is gepaard met op een compatibele telefoon (zie De digitale pen van 

Nokia paren op pagina 9). 
U hebt een Bluetooth-toegangscode nodig om de digitale pen van Nokia te 
kunnen paren. Deze toegangscode vindt u in het verkooppakket. Bewaar de 
kaart met de toegangscode op een veilige plaats.

• Als u de digitale pen van Nokia wilt verbinden met uw pc, installeert u op de pc 
de toepassing die op de cd-rom in het verkooppakket staat (zie De digitale pen 
van Nokia gebruiken in combinatie met een pc op pagina 17).

■ De batterij opladen
U kunt de pen op twee manieren opladen:
• Sluit de lader aan op een stopcontact 

en op de aansluiting voor de lader op 
de pen (zie Afbeelding 2 (1)). 

• Sluit de lader aan op een stopcontact 
en op de Connectiestandaard, en 
plaats de pen in de standaard.
Tijdens het opladen knippert de 
indicator voor het batterijniveau op de 
pen. Afhankelijk van de lader duurt 
het maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden. U kunt de pen ook 
gebruiken als deze niet volledig opgeladen is. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 8



Laders en batterijen
Controleer het modelnummer van de lader voordat u deze met dit apparaat gebruikt. Voor de 
digitale pen van Nokia kunt u de volgende laders gebruiken: ACP-8, ACP-12 en LCH-12.

Waarschuwing! Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor 
gebruik met deze digitale pen. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring 
en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde laders.

Als u de stekker van toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker 
trekken, niet aan het snoer.

■ De digitale pen van Nokia paren
U moet de pen afstemmen op een compatibele telefoon om met die telefoon te 
kunnen communiceren. U kunt de paarvorming regelen via de telefoon of via de 
pen. De pen kan slechts op één telefoon tegelijk zijn gepaard. Als u de pen wilt 
gebruiken voor een andere telefoon, moet u de pen paren met op die telefoon.

Opmerking: Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er 
geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. 

De pen paren via de telefoon
1. Neem de dop van de pen en zorg ervoor dat de pen en de compatibele telefoon 

zijn ingeschakeld. Breng binnen 5 minuten de Bluetooth-verbinding tot stand. 

2. Activeer de Bluetooth-verbinding vanuit de telefoon. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie.
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3. Stel volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon in dat 
de telefoon moet zoeken naar Bluetooth-apparaten.

De telefoon zoekt naar alle Bluetooth-apparaten die zich binnen een straal van 
10 meter bevinden en geeft een lijst met deze apparaten weer.

4. Selecteer de digitale pen van Nokia in de lijst en voer de Bluetooth-
toegangscode uit het verkooppakket in.

Wanneer u de juiste toegangscode hebt ingevoerd, geeft de pen drie keer een 
trilsignaal om aan te geven dat de paarvorming is geslaagd en dat de pen kan 
worden gebruikt.

De paarvorming activeren via de pen
1. Activeer de Bluetooth-verbinding vanuit de telefoon. Raadpleeg de 

gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie.

2. Gebruik de pen om het paarvormingsvak te selecteren. (U vindt het 
paarvormingsvak onder in het notitieblok).

De indicator  knippert om aan te geven dat de pen naar Bluetooth-
apparaten zoekt binnen een straal van ongeveer 10 meter. 

3. De pen selecteert het dichtstbijzijnde apparaat en vraagt om paring. Voer de 
Bluetooth-toegangscode uit het verkooppakket in.

Wanneer u de juiste toegangscode hebt ingevoerd, geeft de pen drie keer een 
trilsignaal om aan te geven dat de paring is geslaagd.

4. Als u wilt dat de pen automatisch een Bluetooth-verbinding maakt en 
automatisch gegevens verzendt naar de compatibele Bluetooth-telefoon, 
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moet de telefoon zijn ingesteld op ontvangst van Bluetooth-
verbindingsverzoeken zonder uw toestemming.

Bij compatibele Nokia-telefoons kunt u dit doen door de instellingen van de 
gepaarde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

5. U kunt de pen nu gebruiken.

De Bluetooth-verbinding tussen de digitale pen van Nokia en de compatibele 
telefoon is alleen actief als de digitale pen van Nokia gegevens verzendt naar de 
telefoon.
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3. De digitale pen van Nokia gebruiken in 
combinatie met een compatibele telefoon

Opmerking: Voor het gebruik van draadloze apparatuur kunnen in bepaalde 
situaties beperkingen gelden. Houd rekening met deze beperkingen en volg alle 
borden en instructies met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur.

■ De pen in- en uitschakelen
Verwijder de dop om de pen in te schakelen. De pen geeft een kort trilsignaal en de 
aan/uit-indicator wordt ingeschakeld.

Plaats de dop terug om de pen uit te schakelen.

Plaats de dop altijd op de pen wanneer u deze niet gebruikt om energie te 
besparen en om de lens te beschermen tegen vuil.

Indicatoren op de digitale pen van Nokia
Uit: de pen is uitgeschakeld of de batterij is leeg.

Wit: de pen kan worden gebruikt of is bezig met het vastleggen van 
gegevens.

Knippert: De pen is al meer dan 5 minuten niet gebruikt. Plaats de dop op 
de pen om energie te besparen.

Knippert: de pen maakt verbinding met een Bluetooth-apparaat en/of 
verzendt gegevens.
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Knippert rood: een bericht kan niet worden verzonden als gevolg van een 
fout in de Bluetooth-verbinding of een andere servicefout.
Wit: het bericht is verzonden.

Uit: de pen is voldoende opgeladen en de lader is niet aangesloten 
op de pen.
Rood: u moet de pen opladen. De pen wordt binnenkort uitgeschakeld.
Knippert wit: De pen moet worden opgeladen, maar u kunt deze nog 
wel gebruiken.
Wit: de pen is volledig opgeladen, maar de lader is aangesloten op de pen. 

■ Schrijven en tekenen met de pen
Gebruik het digitale papier uit het 
verkooppakket wanneer u wilt schrijven of 
tekenen. In Afbeelding 3 ziet u hoe u de pen 
moet vasthouden.
• Teken of schrijf op het deel van het 

papier met een patroon. 
• U kunt de kleur van de inkt of de lijndikte 

wijzigen (zie Vulpeninstellingen opgeven 
op pagina 15). 
Tijdens het schrijven of tekenen op het 
papier, verandert de kleur van de inkt of 
de lijndikte niet. Wanneer u het bericht 
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echter naar een compatibele telefoon of compatibel beeldscherm verzendt, 
worden deze wijzigingen wel weergegeven.

• U kunt ophouden met schrijven, de dop op de pen plaatsen en desgewenst later 
verdergaan met schrijven. Tekst en tekeningen worden in de pen opgeslagen 
zolang het geheugen niet vol is. Als het pengeheugen vol is, worden de oudste 
gegevens vervangen door de nieuwste gegevens.

• Wanneer u geen papier meer hebt, kunt u notitieblokken aanschaffen bij de 
goedgekeurde Nokia-verkooppunten. U kunt ook een bepaald PDF-bestand 
(op de cd-rom) met het digitale papierpatroon afdrukken op gewoon 
printerpapier en dit vervolgens als digitaal papier gebruiken. 

Werken met de notitieblokken
Het verkooppakket bevat twee soorten notitieblokken: een klein MMS-blok 
(B7-formaat) en een groot notitieblok (A5-formaat). Gebruik het kleine 
notitieblok voor het verzenden van multimediaberichten naar een compatibele 
telefoon of naar een e-mailadres.
Het grotere notitieblok kunt u op twee manieren gebruiken. U kunt de notities 
opslaan op een pc met behulp van de pc-toepassing uit het verkooppakket, of u 
kunt de notities verzenden naar een compatibele telefoon via een Bluetooth-
verbinding. In beide gevallen hoeft u alleen maar het juiste vakje op het 
notitieblok te selecteren om op te geven of u de notities wilt verzenden naar een 
pc of naar de telefoon (zie De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met 
een pc op pagina 17).
Voordat u een nieuw notitieblok gaat gebruiken, selecteert u het vakje 
"New notepad" op de eerste pagina. Gebruik slechts 1 type notitieblok 
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(MMS-blok en notitieblok) tegelijk en begin pas met een nieuw blok van hetzelfde 
type als u klaar bent met het oude

Vulpeninstellingen opgeven
Tijdens het schrijven of tekenen kunt u de kleur en lijndikte van de digitale inkt 
aanpassen. De vulpeninstellingen worden vermeld op het uitvouwblad aan de 
achterzijde van het notitieblok. 
• Als u de kleur en/of lijndikte wilt wijzigen, selecteert u het betreffende 

selectievakje op het papier. De pen geeft een kort trilsignaal om de selectie te 
bevestigen.
De gekozen instellingen worden gebruikt totdat u de dop weer op de pen doet. 
Op dat moment worden de standaardlijnkleur en -dikte weer ingesteld.

Op papier zijn de wijzigingen van de kleur en de lijndikte niet zichtbaar. Deze 
wijzigingen worden pas zichtbaar wanneer u de afbeelding of tekst naar een 
compatibele telefoon of pc verzendt.

■ Multimediaberichten opstellen en naar de telefoon 
verzenden

Opmerking: alleen apparaten met compatibele functies voor multimedia- of e-
mailberichten kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. Objecten in 
multimediaberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor 
uw apparaat of pc. Open geen bijlagen als u niet zeker weet of de afzender 
betrouwbaar is.

Gebruik het notitieblok voor multimediaberichten wanneer u dit soort berichten 
wilt schrijven en verzenden naar compatibele mobiele telefoons. U kunt pas een 
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multimediabericht verzenden vanaf de telefoon wanneer u de instellingen voor 
multimediaberichten op de telefoon hebt opgegeven. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van de telefoon voor informatie over deze instellingen. 
Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over 
de beschikbaarheid van MMS-services en abonnementen daarop.

1. Selecteer het vakje "New notepad" op de eerste pagina van het notitieblok.

2. Controleer of de Bluetooth-verbinding op de telefoon actief is en of de pen is 
verbonden (gepaard) met de telefoon. De pen en de telefoon mogen niet meer 
dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

3. Schrijf een bericht of maak een tekening.

4. Selecteer het betreffende vakje om de grootte op te geven van het bericht dat 
u naar de telefoon wilt verzenden.

5. Selecteer  om een afbeelding naar de telefoon te verzenden. De indicator 
 knippert terwijl het bericht wordt verzonden en houdt op met knipperen 

als het bericht naar de telefoon is verzonden.

U kunt het multimediabericht doorsturen naar een andere telefoon of een 
e-mailadres, of u kunt het bericht opslaan op de telefoon. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding bij de telefoon voor nadere informatie over 
multimediaberichten.
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4. De digitale pen van Nokia gebruiken in 
combinatie met een pc

■ De pc-toepassing installeren
Als u de pen bij de pc wilt gebruiken, moet u de pc-toepassing op de cd-rom 
installeren.
1. Plaats de cd in het cd-station van de pc en volg de instructies op het scherm. 
2. Sluit de Connectiestandaard aan op de 

USB-poort van de pc en, via de kabel, op een 
stopcontact. Zie figuur 2 (2) voor instructies 
over het opladen van de pen als deze zich in de 
Connectiestandaard bevindt.

3. Verwijder de dop van de pen en plaats de pen in 
de Connectiestandaard. 
De pc detecteert de nieuwe hardware en laadt 
de benodigde stuurprogramma’s automatisch.
De pc is gereed om notities van de pen te 
ontvangen en op te slaan.
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■ Notities verzenden en opslaan op de pc
Gebruik het grote notitieblok voor notities die u wilt verzenden naar de pc en 
daarop wilt opslaan.

U verzendt als volgt een notitie naar de pc om deze vervolgens op te slaan:
1. Schrijf een bericht of maak een tekening. 

2. Selecteer het vakje Pc op het notitieblok en plaats de pen in de 
Connectiestandaard voor de pen als u een concept-e-mail van de pagina-
inhoud wilt maken of als u uw notities gewoon wilt verzenden naar uw pc 
zonder een concept-e-mail te maken.

3. De pc-toepassing wordt geleverd met een Help-bestand. Als u dit bestand wilt 
inzien, klikt u op het penpictogram en selecteert u Help in het menu.

U bekijkt als volgt notities op een pc:
1. Schrijf een notitie of maak een tekening op het grote notitieblok.

2. Plaats de pen in de Connectiestandaard. De notities worden automatisch 
overgebracht naar de pc en in het geheugen opgeslagen.

3. Start de toepassing Digital Note Viewer op de pc als u notities wilt bekijken, 
bewerken en ordenen.

4. Druk op de pc op Start, selecteer Programma's, Nokia Digital Pen en 
Digital Note Viewer.
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■ De standaardinstellingen van de digitale pen van Nokia 
herstellen

Standaardinstellingen gedeeltelijk herstellen
Als de pen vastloopt maar u geen 
gegevens uit het pengeheugen wilt 
kwijtraken, kan het nodig zijn om de 
standaardinstellingen gedeeltelijk te 
herstellen. Duw hiertoe het uiteinde 
van een paperclip in de opening voor 
het herstellen van de 
standaardinstellingen. De pen wordt 
opnieuw gestart en u kunt gewoon 
verder werken. De punt van de pen 
mag hierbij geen oppervlak raken, 
omdat anders het hele geheugen 
wordt gewist (zie Afbeelding 4 (1)).
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Standaardinstellingen volledig herstellen
Gebruik deze functie wanneer u de 
pen aan iemand anders wilt geven 
en ervoor wilt zorgen dat de pen 
geen persoonlijke gegevens bevat. 
Wanneer u de standaardinstellingen 
volledig herstelt, worden alle 
instellingen van de pen gewist en 
worden alle oorspronkelijke 
instellingen teruggezet, waaronder 
paringgegevens. Zie Afbeelding 4 (2). 

1. Neem de dop van de pen. 

2. Duw met het uiteinde van een paperclip in de opening voor het herstellen van 
de standaardinstellingen en druk tegelijkertijd 
met de penpunt op tafel.

Wanneer de standaardinstellingen worden hersteld, knipperen de drie 
indicatoren van de pen tegelijkertijd.

Als de instellingen zijn hersteld, geeft de pen een trilsignaal.

3. Verwijder de paperclip en plaats de dop weer op de pen.

■ De inktcassette van de pen vervangen
Bestudeer Afbeelding 5 als u inktcassettes wilt vervangen met het ingebouwde 
apparaatje in de dop van de pen.
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1. Plaats de penpunt in de opening op de dop (1 en 2).
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2. Kantel de dop een klein beetje en haal de 
inktcassette uit de pen door de dop weg te 
trekken. Gooi de inktcassette op de juiste 
manier weg (3).

3. Duw voorzichtig een nieuwe 
inktcassette in de pen totdat u 
niet verder meer kunt drukken 
(4).

Navullingen voor 
inktcartridges zijn 
verkrijgbaar bij plaatselijke 
kantoorartikelenleveranciers. 
Gebruik alleen navullingen 
die voldoen aan de 
ISO 12758-2 DOC-norm.

Opmerking: zorg ervoor dat u de nieuwe inktcassette in de juiste 
opening plaatst.
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5. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen
Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of 
drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd 
treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter 
een nieuwe batterij kopen.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit 
langer dan een week in een lader zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen 
wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, 
wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit 
van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Als u de digitale pen van Nokia op hete of koude plaatsen bewaart, bijvoorbeeld in een auto 
gedurende de zomer of de winter, verlaagt dit de capaciteit en werkingstijd van de batterij. 
Zorg ervoor dat de temperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C (59° F en 77° F) 
ligt. Een digitale pen van Nokia met een extreem warme of koude batterij kan gedurende 
bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties 
van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.
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VERZORGING EN ONDERHOUD

Het apparaat is een geavanceerd apparaat dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga 
er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op 
de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

• Houd het apparaat en alle onderdelen en toebehoren buiten het bereik van kleine 
kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die 
corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen kunnen worden beschadigd.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de 
levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde 
kunststoffen doen smelten of vervormen.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de apparatuur weer 
opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor 
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan de apparatuur 
beschadigen.

• Laat het apparaat niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe 
behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het 
apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking 
belemmeren.
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• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen het apparaat beschadigen 
en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, oplader en andere accessoires. 
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen 
niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of 
reparatie.
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