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I n t r o d u k t i o n
1. Introduktion

Med den digitale pen fra Nokia kan du skrive noter på kompatibelt 
digitalt papir og overføre noterne til en kompatibel mobilenhed via en 
Bluetooth-forbindelse.

Du kan også overføre noterne til en pc via en Bluetooth-forbindelse eller 
ved at placere pennen i den USB-holder, der er tilsluttet pc'ens USB-
port.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger den digitale 
pen. Læs også brugervejledningen til din mobilenhed, som indeholder 
vigtige oplysninger om sikkerheds og vedligeholdelse, samt 
brugervejledningen til din pc. Opbevar den digitale pen og alt tilbehør 
utilgængeligt for små børn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Den trådløse Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at oprette 
forbindelse til kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-
forbindelse kræver ikke, at mobilenheden og den digitale pen er inden 
for direkte synsvidde, men begge enheder skal være inden for en afstand 
af 10 meter fra hinanden. Forbindelser kan dog blive udsat for 
forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske 
enheder.

Den digitale pen er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der 
understøtter følgende profiler: Object Push Profile 1.2, Generic Object 
Exchange Profile 1.2 og Serial Port Profile 1.2. Kontakt producenterne af 
andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-
teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din 
tjenesteudbyder.
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S å d a n  k o m m e r  d u  i  g a n g
2. Sådan kommer du i gang

Den digitale pen indeholder følgende 
dele:

• Hætte (1)

• Blækpatron (2)

• Batteriindikator (3)

• Sideindikator (4)

• Hul til fjernelse af blækpatron (5)

• Nulstillingsknap (6)

Før du går i gang med at bruge den 
digitale pen, skal du oplade batteriet og 
oprette en binding mellem pennen og en 
kompatibel mobilenhed. 

Hvis du vil bruge pennen sammen med en kompatibel Nokia S60- eller 
Series 80-mobilenhed, skal du installere softwaren Nokia Digital Pen 
Suite fra den cd-rom, der følger med din mobilenhed. 

Hvis du vil bruge pennen sammen med en pc eller ændre 
indstillingerne for pennen, skal du installere softwaren Logitech io2 
fra den cd-rom, der følger med din pc. Softwaren kan bruges 
sammen med operativsystemerne Microsoft Windows XP eller 2000. 
Cd-rom'en indeholder også filkonverteringsprogrammet til Nokia Digital 
Pen SU-1B, der gør det muligt at konvertere noter, der er oprettet med 
Nokia Digital Pen SU-1B, til det format, der understøttes af Nokia 
Digital Pen SU-27W. 

Softwaren er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog.

■ Opladere
Kontroller opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med 
enheden. Den digitale pen er beregnet til brug sammen med opladerne AC-3, 
AC-4 og DC-4.
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S å d a n  k o m m e r  d u  i  g a n g
Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug 
sammen med netop denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig 
og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du 
fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Åbning og lukning af USB-holderen
Pennen leveres med en USB-holder, 
som du har brug for, når du oplader 
det batteri, der sidder i pennen. 

Hvis du vil åbne USB-holderen, skal 
du starte med at trække i toppen af 
holderens dæksel.

Tryk på knappen på siden af holderen 
for at lukke den. Når du ikke bruger 
holderen, kan du vikle USB-kablet rundt 
om fordybningerne på begge sider af 
holderen.

■ Opladning af batteriet
Den digitale pen er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der 
ikke må afmonteres. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra pennen, da du kan 
beskadige pennen.

Du kan oplade pennen fra en pc via den USB-holder, der følger med, 
eller fra en stikkontakt vha. den opladeradapter, der følger med, og en 
kompatibel oplader.

Det kan tage op til to timer at oplade batteriet, alt afhængigt af hvilken 
oplader der anvendes. Hvis batteriet er opbrugt, kan det tage op til 
10 minutter, før batteriindikatoren begynder at blinke, og opladningen 
af batteriet begynder.
6



S å d a n  k o m m e r  d u  i  g a n g
Opladning fra en pc
Hvis du vil oplade batteriet i pennen fra en pc, skal du gøre følgende:

1. Åbn USB-holderen, og sæt den på en jævn flade.

2. Tænd pc’en, og sæt holderens USB-stik i pc'ens USB-port. 

3. Hvis du vil starte opladningen, 
skal du fjerne hætten på pennen 
og sætte pennen i USB-holderen, 
så stikket på pennen vender mod 
stikket på holderen. 

Hvis du bruger en bærbar pc, der 
ikke er tilsluttet en stikkontakt, 
vil opladningen af batteriet i 
pennen fra pc'en øge brugen af 
pc-batteriet, og dets levetid reduceres.

Når du tilslutter holderen til din pc den første gang, og pc'en kører 
operativsystemet Microsoft Windows XP eller 2000, registreres 
pennen som ny hardware, og du bliver spurgt, om du vil installere 
driverne til den digitale pen. Hvis du kun vil oplade batteriet i pennen 
og ikke påtænker at overføre data fra pennen til pc'en, behøver du 
ikke at installere driverne til pennen, og du kan lukke dialogboksen.

Mens batteriet lades op, blinker batteriindikatoren langsomt rødt, 
gult eller grønt, afhængigt af batteriets opladningsniveau.

4. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt 
konstant. Fjern pennen fra holderen ved at løfte pennen, eller træk 
USB-stikket ud af pc'en.

Opladning fra en stikkontakt
Hvis du vil oplade batteriet i pennen fra en stikkontakt, skal du gøre 
følgende:

1. Åbn USB-holderen, og sæt den på en jævn flade.

2. Fjern hætten på pennen, og sæt pennen i USB-holderen, så stikket på 
pennen vender mod stikket på holderen.
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3. Sæt holderens USB-stik i 
opladeradapteren AD-48, 
der følger med pennen.

4. Sæt opladeren i en stikkontakt, 
og sæt opladerkablet i adapteren.

Mens batteriet lades op, blinker 
batteriindikatoren langsomt rødt, 
gult eller grønt, afhængigt af 
batteriets opladningsniveau.

5. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt. 
Fjern opladerkablet fra adapteren, tag opladeren ud af stikkontakten, 
træk USB-stikket ud af adapteren, og fjern pennen fra holderen.

Indikator for batteriniveau
Batteriindikatoren viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet i 
pennen. 

Når batteriindikatoren er grøn, er pennen tilstrækkeligt opladet. 
Når batteriindikatoren er gul, er batteriet mindre end 50 % opladet.

Når batteriindikatoren er rød, er batteriet ved at løbe tør for strøm. 
Hvis indikatoren blinker rødt, er der ikke nok strøm på batteriet til brug 
af pennen. Genoplad batteriet.

Du kan også kontrollere batteriniveauet ved at bruge opladningsmåleren 
i afsnittet Battery level indication (Indikator for batteriniveau) bag på 
den notesblok, der følger med pennen. Flyt spidsen af pennen fra venstre 
mod højre. Pennen angiver det aktuelle opladningsniveau ved at vibrere.

■ Sådan tændes og slukkes pennen
Du tænder pennen ved at tage hætten af. Pennen vibrerer én gang, og 
batteri- og sideindikatorerne tændes. Når sideindikatoren er grøn, er 
pennen klar til brug. Pennen tændes automatisk, når du sætter den i 
USB-holderen, der er tilsluttet en tændt USB-port eller 
opladeradapteren AD-48.
8
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Hvis du vil slukke pennen, skal du sætte hætten på igen. Batteri- og 
sideindikatorerne slukkes. Pennen slukkes automatisk, når du fjerner 
USB-holderen fra pc'en, mens pennen er placeret i holderen. Hvis du vil 
spare på strømmen og beskytte linsen mod snavs, skal du altid sætte 
hætten på pennen, når du ikke bruger den.

■ Oprettelse af en binding
Du skal oprette en binding mellem pennen og en kompatibel mobilenhed 
for at overføre data fra pennen. Der kan kun oprettes en binding mellem 
pennen og én mobilenhed ad gangen. Hvis du vil bruge pennen sammen 
med en anden mobilenhed, skal du først oprette en binding mellem 
pennen og den pågældende mobilenhed.

Den Bluetooth-adgangskode, du skal bruge til oprettelse af bindingen, 
er trykt på det kort, der følger med salgspakken. Du kan ændre denne 
forudindstillede adgangskode med softwaren Logitech io2, der findes på 
den cd-rom, der følger med pennen.

Oprettelse af en binding fra en mobilenhed
1. Tag hætten af pennen, eller fjern pennen fra USB-holderen, og 

kontrollér, at pennen og den kompatible mobilenhed er tændt. 

Sideindikatoren blinker langsomt blåt for at indikere, at der kan 
oprettes en binding mellem pennen og en kompatibel enhed inden 
for 2 minutter. 

Du kan undgå, at pennen er synlig for andre Bluetooth-enheder 
med softwaren Logitech io2, der findes på cd-rom'en i salgspakken. 
Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren 
Logitech io2.

2. Aktivér Bluetooth-funktionen på mobilenheden, og indstil 
mobilenheden til at søge efter Bluetooth-enheder. Yderligere 
oplysninger finder du i brugervejledningen til din mobilenhed.

3. Vælg den digitale pen på listen over fundne enheder.

4. Indtast Bluetooth-adgangskoden på mobilenheden.
9
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På nogle mobilenheder kan det være nødvendigt at oprette 
Bluetooth-forbindelsen separat efter oprettelsen af bindingen. 
Du skal kun oprette en binding mellem den digitale pen og 
mobilenheden én gang.

Hvis der bliver oprettet en binding, vibrerer pennen tre gange, og 
sideindikatoren lyser grønt i 2 sekunder. Pennen er nu klar til brug.

Hvis det ikke lykkes at oprette en binding eller en forbindelse, blinker 
sideindikatoren kortvarigt rødt to gange i 2 sekunder. Kontrollér, at 
pennen og mobilenheden er tændt, og sørg for at angive den korrekte 
Bluetooth-adgangskode.

Du kan indstille pennen til automatisk at oprette forbindelse til 
mobilenheden, når pennen tændes. På Nokia-enheder gør du dette ved 
at ændre indstillingerne for den forbundne enhed i Bluetooth-menuen.

Bluetooth-forbindelsen mellem den digitale pen og den kompatible 
mobilenhed er kun aktiveret, når pennen sender noter til mobilenheden.

Oprettelse af en binding fra pennen
1. Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobilenhed efter anvisningerne 

i brugervejledningen.

2. Brug pennen til at trykke på feltet Pairing box (Bindingsfelt) 
i slutningen af notesblokken.

Sideindikatoren blinker blåt for at indikere, at der kan oprettes 
en binding mellem pennen og en kompatibel enhed inden for 
2 minutter.

3. Vælg den digitale pen på listen over fundne enheder på 
mobilenheden, og angiv Bluetooth-adgangskoden.

■ Udskiftning af blækpatronen
Når blækpatronen i pennen løber tør for blæk, skal du udskifte 
blækpatronen med en ny. Du kan købe genopfyldningspatroner 
hos forhandlere af kontorartikler. Brug kun genopfyldningspatroner, 
der er kompatible med ISO 12757-1 D1, og brug blåt blæk.
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Udskift kun blækpatronen, når den er tom. Når du fjerner patronen, kan 
du risikere at ødelægge spidsen. Hvis du forsøger at genbruge en patron 
med en ødelagt spids, kan den lække.

1. Fjern hætten på pennen.

2. Sæt blækpatronen i hullet på 
hætteclipsen.

3. Vip hætten en smule med uret, 
og træk i hætteclipsen for at 
fjerne blækpatronen. 

Bortskaf blækpatronen på 
forsvarlig vis.

4. Sæt en ny blækpatron i pennen, og tryk forsigtigt spidsen af 
patronen mod den notesblok, der følger med, for at sikre, at den 
sidder korrekt.

■ Nulstilling af pennen
Hvis pennen holder op med at fungere, selvom den er opladet, skal du 
fjerne hætten på pennen og trykke på nulstillingsknappen med en 
papirclips for at nulstille pennen. Når pennen er genstartet, kan du 
bruge den på normal vis. Denne nulstilling rydder ikke indstillingerne for 
pennen, herunder bindingsoplysningerne, og noterne gemmes i pennens 
hukommelse.

Hvis du vil rydde pennens hukommelse og indstillingerne for pennen, 
herunder bindingsoplysningerne, skal du fjerne hætten på pennen, 
trykke på nulstillingsknappen med en papirclips, samtidig med du 
trykker spidsen af pennen mod en flade. Fjern papirclipsen fra 
nulstillingsknappen. Hold spidsen af pennen mod fladen, indtil batteri- 
og sideindikatorerne holder op med at blinke rødt. Løft pennen fra 
fladen. Pennen genstarter og vibrerer for at angive, at du kan bruge den 
11
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igen. Hvis du vil bruge pennen, skal du oprette en binding til din 
mobilenhed.
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3. Almindelig brug

Bemærk! Peg ikke den infrarøde stråle mod øjne, og undgå, 
at den forstyrrer andre infrarøde enheder. Denne enhed er et 
klasse 1M LED-laserprodukt.

■ Notesblokke
Pennen leveres sammen med to typer notesblokke: en lille notesblok 
(B7) og en stor notesblok (A5). Notesblokkene indeholder digitalt papir, 
som du kan bruge sammen med den digitale pen.

Brug den lille notesblok til at oprette korte noter, som du vil overføre til 
din mobilenhed via en Bluetooth-forbindelse og sende som beskeder.

Brug den store notesblok til at oprette længere noter, som du vil 
behandle og håndtere på din pc eller mobilenhed. 

Før du bruger en ny notesblok, skal du trykke på feltet New notepad 
(Ny notesblok) på den første side på notesblokken. Begynd med at bruge 
en ny notesblok af samme type, når du er færdig med den gamle 
notesblok.

Når du løber tør for digitalt papir, kan du købe noget nyt hos en 
autoriseret Nokia-forhandler. Yderligere oplysninger finder du på 
Nokia-webstedet på adressen www.nokia.com/support.

■ Blækfarve og linjetykkelse
Før du skriver en note med den digitale pen, kan du vælge blækfarve og 
linjetykkelse i afsnittet Setting boxes (Indstillingsfelter) bag på den 
notesblok, der følger med pennen. Den blækfarve og linjetykkelse, du 
vælger, vises ikke på det digitale papir, men bliver synlig, når du 
overfører noten til en mobilenhed eller en pc.

Hvis du vil ændre blækfarve eller linjetykkelse, skal du bruge pennen til 
at trykke på det relevante felt. Pennen vibrerer kortvarigt for at bekræfte 
valget.

Den valgte blækfarve og linjetykkelse anvendes, indtil du sætter hætten 
på pennen igen.
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■ Oprettelse og håndtering af noter
Du kan bruge pennen til at skrive noter, som du vil gemme og håndtere 
med din pc eller din mobilenhed.

1. Åbn den store notesblok, der fulgte med pennen.

2. Tryk på feltet New notepad (Ny notesblok) på første side af 
notesblokken.

3. Skriv en note. Du kan også tegne tegninger.

4. Hvis du vil vælge målenheden, skal du trykke på det felt, der er 
angivet med et telefonikon og et brev, for at overføre noten til en 
mobilenhed eller trykke på det felt, der er angivet med en pc, for at 
overføre noten til en pc.

5. Hvis du vil overføre noten til din mobilenhed, skal du trykke på feltet 
Send. Hvis du vil overføre noten til din pc, skal du sætte pennen i 
USB-holderen, der er tilsluttet pc'en.

Sideindikatoren blinker hurtigt blåt under overførslen. 

Hvis noten blev sendt, er sideindikatoren blå i 2 sekunder, og pennen 
vibrerer tre gange. Hvis det ikke lykkes at sende noten, blinker 
sideindikatoren kortvarigt rødt to gange i 2 sekunder.

6. Hvis du vil håndtere noterne på din mobilenhed, skal du bruge 
programmerne PenPAL og Penmail. Du kan få yderligere oplysninger i 
brugervejledningen til Nokia Digital Pen Suite, der findes på den cd-
rom, der følger med pennen. 

Hvis du vil håndtere noterne på din pc, skal du bruge softwaren 
Logitech io2. Yderligere oplysninger finder du under Pc-forbindelse 
på side 16.

■ Oprettelse og afsendelse af beskeder
Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage 
og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere, afhængigt af 
den modtagende enhed. MMS-beskedobjekter kan indeholde skadelig 
software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan bruge pennen til at skrive noter, som du vil sende som e-mail- 
eller MMS-beskeder fra en kompatibel mobilenhed. Hvis du vil sende 
14
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beskeder, skal du først angive de korrekte indstillinger på mobilenheden. 
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til mobilenheden. 
Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få oplysninger 
om tilgængelighed af og priser på disse beskedtjenester.

1. Åbn den lille notesblok, der fulgte med pennen.

2. Tryk på feltet New notepad (Ny notesblok) på første side af 
notesblokken.

3. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på mobilenheden, 
og at pennen er tilsluttet til enheden.

4. Skriv en note, som du vil overføre til mobilenheden. Du kan også 
tegne tegninger.

5. Hvis du vil sende noten som et lille billede, skal du trykke på det felt, 
der er angivet med et stort og et lille telefonikon. Hvis du vil sende 
noten som et stort billede, skal du trykke på det felt, der er angivet 
med to store telefonikoner.

6. Hvis du vil overføre noten til din mobilenhed, skal du trykke på feltet 
Send. Sideindikatoren blinker hurtigt blåt under overførslen. 

Hvis noten blev sendt, er sideindikatoren blå i 2 sekunder, og pennen 
vibrerer tre gange.

7. Hvis du vil sende noten som en e-mail- eller en MMS-besked, skal du 
bruge programmet Penmail, der følger med pennen, og det relevante 
beskedprogram på mobilenheden.

■ Fuld hukommelse
Når hukommelsen i pennen er opbrugt, vibrerer pennen konstant. 
Før du kan oprette og gemme nye noter, skal du overføre de 
eksisterende noter til pc'en. Start softwaren Logitech io2, og sæt pennen 
i USB-holderen, der er tilsluttet til din pc. Yderligere oplysninger finder 
du under Pc-forbindelse på side 16.
15



P c - f o r b i n d e l s e
4. Pc-forbindelse

■ Installation af softwaren Logitech io2
Hvis du vil bruge den digitale pen sammen med din pc, skal du installere 
softwaren Logitech io2, der findes på den cd-rom, der følger med 
pennen. Softwaren kan bruges sammen med operativsystemerne 
Microsoft Windows XP eller 2000.

1. Sæt cd'en i pc'ens cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen.

2. Tilslut den USB-holder, der følger med pennen, til pc'ens USB-port.

3. Tag hætten af pennen, og sæt pennen i holderen.

Hvis det er første gang, at du tilslutter pennen til pc'en, og du har 
en kompatibel version af Microsoft Windows-operativsystemet, 
registrerer operativsystemet pennen som ny hardware og installerer 
de relevante drivere automatisk.

Pc'en er nu klar til at modtage og gemme noter fra den digitale pen. 
Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren 
Logitech io2. Softwaren er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog.

■ Håndtering af noter på en pc
1. Brug pennen til at skrive en note ved hjælp af den notesblok, der 

følger med. Du kan også tegne tegninger.

2. Hvis du vil overføre noten, skal du placere pennen i USB-holderen.

Hvis du vil overføre noten via en Bluetooth-forbindelse, skal du 
kontrollere, at der er oprettet en binding og en forbindelse til en 
kompatibel pc, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, og 
bruge pennen til at trykke på feltet PC og feltet Send nederst på 
siden på notesblokken.

3. Hvis du vil have vist, redigere eller sende noten, eller hvis du 
vil konvertere den til et andet format, skal du vælge Start > 
Programmer > Logitech > io2 Pen Software i Windows. Yderligere 
oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2.
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B a t t e r i o p l y s n i n g e r
5. Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan 
oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. 
Genoplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia, og som 
er beregnet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. 
Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, 
da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet 
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme 
eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold 
vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. 
En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, 
selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes 
væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 °C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også 
eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til 
gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. 
Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
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P l e j e  o g  v e d l i g e h o l d e l s e
Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, 
og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at 
beskytte din garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller 
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. 
Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. 
De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. 
Lad hætten være på pennen, når du ikke bruger den.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan 
forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få 
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til 
normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de 
elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan 
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, 
at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. 
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede 
serviceforhandler til service.
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