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1. Bevezetés

A Nokia digitális toll lehetővé teszi jegyzetek kompatibilis digitális papíron való írását és azok 

átmásolását egy kompatibilis mobilkészülékre Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A jegyzetek egy számítógépre Bluetooth-kapcsolaton keresztül másolhatók át, illetve úgy, hogy 

az tollat a számítógéphez USB-porton keresztül csatlakoztatott USB-bölcsőbe helyezzük.

A digitális toll használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk 

el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási 

információkat találunk. A digitális tollat és annak tartozékait tartsuk kisgyermekek számára 

elérhetetlen helyen.

■  Bluetooth vezeték nélküli technológia
A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását 

kompatibilis eszközök között. A Bluetooth kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy egymás felé 

nézzen a mobilkészülék és a digitális toll, hanem elég, ha a két eszköz 10 méteren (30 lábon) 

belüli távolságra van egymástól. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) 

vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A digitális toll a következő profilokat támogató Bluetooth 1.2-es előírásoknak felel meg: 1.2-es 

objektumküldési profil, 1.2-es általános objektumcsere-profil és 1.2-es sorosport-profil. Az egyéb 

eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. 

A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.
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2. Használatba vétel

A digitális toll a következő részekből áll:

• Tollkupak (1)

• Tintapatron (2)

• Akkumulátor-jelzőfény (3)

• Oldaljelzőfény (4)

• Tintapatron-eltávolítási nyílás (5)

• Alaphelyzetbe állító gomb (6)

A digitális toll használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort, 

és a tollat egy kompatibilis mobilkészülékkel kell párosítani.

A toll kompatibilis Nokia S60-as vagy Series 80-as mobilkészülékkel való használatához 

telepíteni kell a mellékelt CD-ROM-ról a Nokia Digital Pen Suite programot a megfelelő 

mobilkészülékhez.

A toll számítógéppel való használatához vagy a tollbeállítások módosításához telepíteni kell a 

CD-ROM-ról a Logitech io2 szoftvert a számítógépre. A szoftver Microsoft Windows XP vagy 

2000 operációs rendszer alatt használható. A CD-ROM tartalmazza az SU-1B Nokia digitális toll 

Fájlátalakító alkalmazását is, mely lehetővé teszik az SU-1B Nokia digitális tollal létrehozott 

jegyzetek átalakítását az SU-27W Nokia digitális toll által használt formátumba.

Lehet, hogy a szoftver nem érhető el saját nyelvünkön.

■ Töltők
Mielőtt az eszközzel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A digitális toll az AC-3, AC-4 

és DC-4 jelű töltővel használható.

Figyelem: Csak a Nokia által jóváhagyott töltőket használjuk ezzel az eszközzel. 

Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett 

veszélyes is lehet.

Az engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. 

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a 

konnektorból.
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■ Az USB-bölcső kinyitása és becsukása
A tollhoz jár egy USB-bölcső, amelyre a tollban található 

akkumulátor töltésekor van szükségünk.

Az USB-bölcső kinyitásához húzzuk felfelé a bölcső 

tetejét.

A bölcső becsukásához nyomjuk meg a bölcső oldalán 

található gombot. Amikor nem használjuk a bölcsőt, 

akkor az USB-kábelt a bölcső köré tekerhetjük, az oldalán 

található bemélyedésekbe.

■ Az akkumulátor töltése
A digitális toll egy beépített, el nem távolítható, újratölthető 

akkumulátorral rendelkezik. Ne próbáljuk eltávolítani az 

akkumulátort a tollból, mert ezzel tönkretehetjük a tollat.

A tollat tölthetjük a számítógépről a mellékelt USB-bölcső használatával, vagy egy konnektorból 

a mellékelt töltőadapter és egy töltő használatával.

A töltőtől függően az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. Ha az 

akkumulátor teljesen lemerült, akkor 10 percig is eltarthat, mire az akkumulátor jelzőfénye 

villogni kezd, és az akkumulátor elkezd töltődni.

Töltés a számítógépről
A toll akkumulátorának számítógépről való töltéséhez tegyük a következőket: 

1. Nyissuk ki az USB-bölcsőt, és helyezzük egy sima felületre.

2. Kapcsoljuk be a számítógépet, és dugjuk be a bölcső USB-csatlakozóját a számítógép USB-

portjába.
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3. A töltés megkezdéséhez távolítsuk el a toll kupakját, 

majd helyezzük be a tollat az USB-bölcsőbe úgy, hogy 

a toll csatlakozói a bölcső csatlakozói felé nézzenek.

Ha olyan laptop számítógépet használunk, 

amely nincs csatlakoztatva konnektorhoz, akkor 

a toll számítógépről való töltése megnöveli a 

számítógép áramfelvételét, és ezzel csökkenti annak 

akkumulátoridejét.

Amikor először csatlakoztatjuk a bölcsőt egy 

számítógéphez, és azon Microsoft Windows XP vagy 

2000 operációs rendszer fut, akkor az a tollat új hardverként ismeri fel, és rákérdez, hogy 

akarjuk-e telepíteni a toll illesztőprogramjait. Ha csak tölteni akarjuk a toll akkumulátorát, 

és nem akarjuk az adatokat a tollból a számítógépre áttölteni, akkor nem szükséges a toll 

illesztőprogramjainak telepítése, és bezárhatjuk a párbeszédpanelt.

Az akkumulátor töltése alatt az akkumulátor jelzőfénye lassan villog piros, sárga vagy zöld 

színben, az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően.

4. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan 

zölden világít. Vegyük ki a tollat a bölcsőből, vagy húzzuk ki az USB-csatlakozót a 

számítógépből.

Töltés konnektorból
A toll akkumulátorának konnektorból való töltéséhez tegyük a következőket:

1. Nyissuk ki az USB-bölcsőt, és helyezzük egy sima felületre.

2. Távolítsuk el a toll kupakját, majd helyezzük be a tollat az USB-bölcsőbe úgy, hogy a toll 

csatlakozói a bölcső csatlakozói felé nézzenek.

3. Dugjuk a bölcső USB-csatlakozóját a tollhoz kapott 

AD-48 töltőadapterbe.

4. Dugjuk be a töltőt egy konnektorba, és 

csatlakoztassuk a töltőkábelt az adapterhez.

Az akkumulátor töltése alatt az akkumulátor 

jelzőfénye lassan villog piros, sárga vagy zöld 

színben, az akkumulátor töltöttségi szintjétől 

függően.

5. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan 

zölden világít. Húzzuk ki a töltőkábelt az adatperből, húzzuk ki a töltőt a konnektorból, 

húzzuk ki az USB-csatlakozót az adapterből, majd vegyük ki a tollat a bölcsőből.
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Akkumulátortöltöttség-jelző
Az akkumulátor jelzőfényén láthatjuk, az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Amikor a jelzőfény zölden világít, akkor az akkumulátor megfelelően fel van töltve. Amikor a 

jelzőfény sárgán világít, akkor az akkumulátor töltöttségi szintje 50%-nál kevesebb.

Amikor a jelzőfény pirosan világít, akkor az akkumulátor lemerülőben van. Ha a jelzőfény pirosan 

villog, akkor az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a működéshez. Ilyenkor töltsük fel az 

akkumulátort.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a kapott jegyzettömb hátulján lévő Battery level indication 

(Akkumulátortöltöttség-jelző) részén is ellenőrizhetjük. Mozgassuk a toll hegyét balról jobbra. A 

toll rezgéssel jelzi a töltöttségi szintet.

■ A toll be- és kikapcsolása
A toll bekapcsolásához vegyük le a kupakot. A toll egyszer rezeg, majd az akkumulátor- és 

oldaljelzőfény világítani kezd. Amikor az oldaljelzőfény zölden világít, akkor a toll készen áll az 

írásra. A toll automatikusan bekapcsol, amikor egy USB-porthoz vagy AD-48 töltőadapterhez 

csatlakoztatott bölcsőbe helyezzük.

A toll kikapcsolásához helyezzük vissza a kupakot. Az akkumulátor- és oldaljelzőfény kialszik. 

A toll automatikusan kikapcsol, ha kihúzzuk az USB-bölcsőt a számítógépből, mialatt a toll 

a bölcsőben van. Energiatakarékossági okokból és a lencse tisztán tartása érdekében mindig 

tegyük vissza a kupakot, ha nem használjuk a tollat.

■ A toll párosítása
A toll adatainak áttöltéséhez párosítanunk kell a tollat egy kompatibilis mobileszközzel. A tollat 

egyszerre egy mobileszközzel lehet párosítani. Ha másik mobileszközzel akarjuk használni, akkor 

előbb azzal párosítanunk kell a tollat.

A párosításhoz szükséges Bluetooth-jelszó az értékesítési csomagban található kártyán van 

feltűntetve. Ez az előre beállított jelszót módosíthatjuk a kapott CD-n található Logitech io2 

Software programmal.

Párosítás egy mobilkészülékről

1. Vegyük le a toll kupakját, vagy vegyük ki a tollat az USB-bölcsőből, és győződjünk meg arról, 

hogy a toll és a kompatibilis mobileszköz be van kapcsolva.
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Az oldaljelzőfény lassan kéken villogni kezd, ami jelzi, hogy a toll 2 percig párosítható egy 

kompatibilis mobileszközzel.

Az értékesítési csomagban lévő CD-n található Logitech io2 Software programmal 

megakadályozhatjuk, hogy más eszközök is megtalálják a digitális tollat. Részletes 

információkért olvassuk el a Logitech io2 Software dokumentációját.

2. Aktiváljuk a mobileszköz Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg az eszközzel a környező 

Bluetooth-eszközöket. További részletekért olvassuk el a mobileszköz felhasználói 

útmutatóját.

3. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a digitális tollat.

4. Adjuk meg a Bluetooth-jelszót a mobilkészüléken.

Egyes mobileszközök esetén a Bluetooth-kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. 

A digitális tollat csak egyszer kell párosítani a mobileszközzel.

Ha a párosítás sikeres volt, akkor a toll háromszor rezeg, az oldaljelzőfény zöldre vált, és 2 

másodpercig világít. A toll készen áll a használatra.

Ha a párosítás vagy a kapcsolódás nem sikerül, akkor az oldaljelzőfény kétszer pirosan felvillan, 

majd 2 másodpercig világít. Győződjünk meg róla, hogy a mobileszköz be van kapcsolva, és adjuk 

meg figyelmesen a Bluetooth-jelszót.

Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolásakor az automatikusan kapcsolódjon a 

mobileszközzel. Nokia eszközök esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó 

beállításait kell módosítanunk.

A digitális toll és a kompatibilis mobileszköz közti Bluetooth-kapcsolat csak akkor aktív, ha a toll 

jegyzeteket küld a telefonra.

Párosítás a tollról

1. Aktiváljuk a mobileszköz Bluetooth-funkcióját a felhasználói útmutatójában leírtaknak 

megfelelően.

2. Érintsük meg a tollal jegyzettömb hátulján található Pairing (Párosítás) mezőt.

Az oldaljelzőfény kéken villogni kezd, ami jelzi, hogy a toll 2 percig párosítható egy 

kompatibilis mobileszközzel.

3. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a digitális tollat a mobileszközön, majd adjuk meg 

a Bluetooth-jelszót.
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■ A tintapatron cseréje
Amikor a toll tintapatronja kifogy, akkor cseréljük ki egy új patronra. Új tintapatront a helyi 

kereskedőktől szerezhetünk be. Csak ISO 12757-1 D1-kompatibilis, kék színű cserepatront 

használjunk.

Csak akkor cseréljük ki a tintapatront, ha az kifogyott. A patron eltávolítása megsértheti annak 

hegyét. Ha egy megsérült hegyű patront próbálunk ismét használni, akkor abból folyhat a tinta.

1. Vegyük le a toll kupakját.

2. Helyezzük a patron hegyét a kupak rögzítőjének 

nyílásába.

3. Enyhén döntsük meg a kupakot az óra járásával 

megegyező irányba, és húzzuk ki a tintapatront a 

kupak segítségével.

Az elhasznált tintapatront az előírásoknak 

megfelelően kezeljük.

4. Helyezzük az új patront a tollba, és óvatosan nyomjuk a patron hegyét a mellékelt 

jegyzettömbhöz, hogy a patron a helyén rögzüljön.

■ A toll alaphelyzetbe állítása
Ha a toll működése leáll annak ellenére, hogy fel van töltve, akkor állítsuk alaphelyzetbe: vegyük 

le a kupakot, és nyomjuk meg az alaphelyzetgombot egy irattűző kapoccsal. Miután a toll 

újraindult, a használatát normál módon folytathatjuk. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a toll 

beállításait, beleértve a párosítási információkat és a memóriájában mentett jegyzeteket.

A toll memóriájának és beállításainak törléséhez vegyük le a kupakot, nyomjuk meg az 

alaphelyzetgombot egy irattűző kapoccsal, és ezzel egyidejűleg nyomjuk a toll hegyét egy 

felülethez. Távolítsuk el az iratkapcsot az alaphelyzetgombból. Tartsuk a toll hegyét a felülethez 

nyomva, amíg az akkumulátor- és az oldaljelzőfény piros villogása meg nem áll. Emeljük 

fel a tollat a felületről. A toll újraindul, és rezgéssel jelzi, hogy a használatát normál módon 

folytathatjuk. A toll használatához párosítanunk kell azt egy mobileszközzel.
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3. Kezdeti lépések

Megjegyzés: Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, 

hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Ez az eszköz egy Class 1M LED besorolású 

lézertermék.

■ Jegyzettömbök
A tollhoz kétféle jegyzettömböt kapunk. egy kis jegyzettömböt (B7-es méret) és egy nagy 

jegyzettömböt (A5-ös méret). A jegyzettömbök digitális papírt tartalmaznak, amelyeket a 

digitális tollal használhatunk.

A kis jegyzettömbbel rövid jegyzeteket készíthetünk, amelyeket Bluetooth-kapcsolat 

használatával áttölthetünk a mobileszközre, és elküldhetünk üzenetekben.

A nagy jegyzettömbbel hosszabb jegyzeteket készíthetünk, amelyeket a számítógépen vagy 

mobileszközön dolgozhatunk fel és kezelhetünk.

Egy új jegyzettömb használata előtt érintsük meg a New notepad (Új jegyzettömb) mezőt a 

jegyzettömb első oldalán. Csak akkor kezdjünk azonos típusú új jegyzettömböt, ha a régit már 

elhasználtuk.

Ha elfogy a digitális papír, akkor jegyzettömböt a Nokia márkakereskedésekben kaphatunk. 

További információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen találhatunk.

■ Tintaszínek és vonalvastagság
Jegyzet írása előtt a jegyzettömb hátulján található Setting (Beállítás) mezőkkel megadhatjuk 

a tinta színét és a vonal vastagságát. A tinta színe és vastagsága nem jelenik meg a digitális 

papíron, de látható lesz, miután áttöltöttük a jegyzetet a mobileszközre vagy számítógépre.

A tinta színének vagy a vonal vastagságának módosításához a tollal érintsük meg a megfelelő 

mezőt. A kiválasztást a toll egy rövid rezgéssel jelzi vissza.

A toll a kiválasztott tintát és vonalvastagságot fogja használni, amíg vissza nem helyezzük a 

kupakot.

■ Jegyzetek készítése és kezelése
A tollal jegyzeteket készíthetünk, amelyeket a számítógépen vagy mobileszközön dolgozhatunk 

fel és kezelhetünk.
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1. Nyissunk ki egy nagy jegyzettömböt, amelyet a tollhoz kaptunk.

2. Érintsük meg a New notepad (Új jegyzettömb) mezőt a jegyzettömb első oldalán.

3. Írjunk meg egy jegyzetet. Rajzolhatunk képeket is.

4. A céleszköz kiválasztásához érintsük meg a telefonikonnal és betűvel jelölt mezőt, ha egy 

mobileszközre akarjuk áttölteni a jegyzetet, vagy a számítógéppel jelölt mezőt, ha egy 

számítógépre.

5. A jegyzet mobileszközre való áttöltéséhez érintsük meg a Send (Küldés) mezőt. A jegyzet 

számítógépre való letöltéséhez helyezzük a tollat a számítógéphez csatlakoztatott USB-

bölcsőbe.

Az oldaljelzőfény gyorsan villog kék színnel áttöltés közben.

Ha a jegyzet elküldése sikeres volt, akkor az oldaljelzőfény 2 másodpercig kéken világít, 

és a toll háromszor rezeg. Ha a küldés nem sikerül, akkor az oldaljelzőfény kétszer pirosan 

felvillan, majd 2 másodpercig világít.

6. A jegyzetek mobileszközön való kezeléséhez használjuk a PenPAL és Penmail alkalmazást. 

Olvassuk el a tollhoz kapott CD-n található Nokia Digital Pen Suite című útmutatót.

A jegyzetek számítógépen való kezeléséhez használjuk a Logitech io2 Software programot. 

További információkért olvassuk el a Csatlakoztatás számítógéphez című részt a 14. oldalon.

■ Üzenetek írása és küldése
Megjegyzés: Csak a kompatibilis funkciókkal rendelkező eszközök képesek fogadni 

és megjeleníteni multimédia üzenetet. Az üzenet megjelenése függhet a fogadó 

eszköztől. A multimédia üzenet objektumai rosszindulatú kódokat tartalmazhatnak, 

vagy más módon lehetnek ártalmasak az eszközre vagy a számítógépre.

A tollal jegyzeteket készíthetünk, amelyeket e-mailben vagy multimédia üzenetben elküldhetünk 

a kompatibilis mobileszközről. Üzenetek küldéséhez meg kell adnunk a megfelelő beállításokat 

a mobileszközön. Olvassuk el a mobileszköz felhasználói útmutatóját. Azzal kapcsolatban, hogy 

előfizethetünk-e multimédia üzenetküldési szolgáltatásra és annak díjazásért, forduljunk a 

hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Nyissunk ki egy kis jegyzettömböt, amelyet a tollhoz kaptunk.

2. Érintsük meg a New notepad (Új jegyzettömb) mezőt a jegyzettömb első oldalán.

3. Győződjünk meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, és a toll 

csatlakozik az eszközhöz.

4. Írjuk meg a mobileszközre áttölteni kívánt jegyzetet. Rajzolhatunk képeket is.
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5. Ha kis képként akarjuk elküldeni a jegyzetet, akkor érintsük meg a nagy és kis telefonikonnal 

jelölt mezőt. Ha nagy képként akarjuk elküldeni a jegyzetet, akkor érintsük meg a két nagy 

telefonikonnal jelölt mezőt.

6. A jegyzet mobileszközre való elküldéséhez érintsük meg a Send (Küldés) mezőt. Az 

oldaljelzőfény gyorsan villog kék színnel áttöltés közben.

Ha a jegyzet elküldése sikeres volt, akkor az oldaljelzőfény 2 másodpercig kéken világít, és a 

toll háromszor rezeg.

7. A jegyzet e-mailben vagy multimédia üzenetben történő elküldéséhez használjuk a tollhoz 

kapott Penmail alkalmazást, és a megfelelő üzenetkezelő alkalmazást a mobileszközön.

■ Ha megtelt a memória
Amikor megtelik a toll memóriája, a toll folyamatosan rezegni kezd. Új jegyzetek létrehozása és 

mentése előtt át kell töltenünk a meglévőket a számítógépre. Indítsuk el a Logitech io2 Software 

programot, és helyezzük a tollat a számítógéphez csatlakoztatott USB-bölcsőbe. További 

információkért olvassuk el a Csatlakoztatás számítógéphez című részt a 14. oldalon.
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4. Csatlakoztatás számítógéphez

■ A Logitech io2 szoftver telepítése
A digitális toll számítógéppel való használatához telepíteni kell a mellékelt CD-n található 

Logitech io2 Software programot. A szoftver Microsoft Windows XP vagy 2000 operációs 

rendszer alatt használható.

1. Helyezzük be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába, és kövessük a képernyőn megjelenő 

utasításokat.

2. Csatlakoztassuk a kapott USB-bölcsőt a számítógép USB-portjához.

3. Távolítsuk el a kupakot, és helyezzük a tollat a bölcsőbe.

Amikor először csatlakoztatja a tollat a számítógéphez, és kompatibilis Microsoft Windows 

operációs rendszert használ, akkor az operációs rendszer a tollat új hardverként észleli, és 

automatikusan telepíti a megfelelő illesztőprogramokat.

A számítógép készen áll a digitális tollal készített jegyzetek fogadására és mentésére. Részletes 

információkért olvassuk el a Logitech io2 Software dokumentációját. Előfordulhat, hogy a 

szoftver nem érhető el saját nyelvünkön.

■ Jegyzetek kezelése a számítógépen

1. Írjuk meg a kívánt jegyzetet a tollal a hozzá kapott jegyzettömbön. Rajzolhatunk képeket is.

2. A jegyzet áttöltéséhez helyezzük a tollat az USB-bölcsőbe.

Használhatunk az átvitelhez Bluetooth-kapcsolatot is: győződjünk meg róla, hogy a toll 

párosítva van és csatlakoztatva van egy kompatibilis, Bluetooth vezeték nélküli technológiát 

támogató számítógéphez, és érintsük a tollat jegyzettömb hátulján található PC (Számítógép), 

majd a Send (Küldés) mezőhöz.

3. A jegyzet megtekintéséhez, szerkesztéséhez, elküldéséhez vagy más formátumra történő 

átalakításához válasszuk Windowsban a Start > Programok > Logitech > io2 Pen Software 

menüpontot. Részletes információkért olvassuk el a Logitech io2 Software dokumentációját.
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5. Az akkumulátorra vonatkozó információk

Ez az eszköz újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és 

kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott 

töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen 

feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor 

élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti 

töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt 

gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának 

megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C  (59 °F és 77 °F) közötti 

hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, 

ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen 

korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor 

is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk 

meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.
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Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. 

Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség 

tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a 

készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék 

mozgó és elektromos alkatrészeit. Mindig tartsuk a kupakot a tollra helyezve, ha nem 

használjuk a tollat.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus 

alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy 

megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a 

készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az 

áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket 

használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen 

tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi 

márkaszervizhez.
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