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I n n l e d n i n g
1. Innledning

Med Nokia Digitalpenn kan du skrive notater på kompatibelt digitalt 
papir eller overføre notatene til en kompatibel trådløs enhet via en 
Bluetooth-forbindelse.

Du kan også overføre notatene til en PC via en Bluetooth-forbindelse 
eller ved å plassere en penn i en USB-dokkingstasjon som er tilkoblet 
PC-ens USB-port.

Les denne brukerveiledningen nøye før du begynnern å bruke 
digitalpennen. Les også brukerveiledningen til din trådløse enhet 
som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold samt 
brukerveiledningen til PC-en din. Oppbevar digitalpennen og tilbehøret 
utilgjengelig for barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig å kople sammen kompatible 
enheter uten bruk av kabler. En Bluetooth-forbindelse krever ikke at 
den trådløse enheten og digitalpennen må være innen synsvidde, 
men enhetene bør ikke være mer enn 10 meter (30 fot) fra hverandre. 
Forbindelser kan være utsatt for interferens fra hindringer, som f.eks. 
vegger eller andre elektroniske enheter.

Digitalpennen er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 1.2 som 
støtter følgende profiler: Object Push Profile 1.2, Generic Object 
Exchange Profile 1.2, og Serial Port Profile 1.2. Ta kontakt med 
produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne 
enheten.

Det kan være restriksjoner på bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte 
områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.
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K o m m e  i  g a n g
2. Komme i gang

Digitalpennen inneholder følgende deler: 

• Pennehette (1)

• Blekkpatron (2)

• Batteriindikator (3)

• Sideanvisning (4)

• Hull for fjerning av blekkpatronen (5)

• Tilbakestillingsknapp (6)

Før du bruker digitalpennen, må du lade 
opp batteriet og kople pennen til en 
kompatibel trådløs enhet.

For å bruke pennen med en kompatibel 
trådløs Nokia S60- eller Series 80-enhet, må du installere programmet 
Nokia Digital Pen Suite på din trådløse enhet fra CD-ROMen som følger 
med.

Hvis du vil bruke pennen med PC-en din eller modifisere pennens 
innstillinger, må du installere Logitech io2-programvaren fra 
CD-ROMen på PC-en. Programvaren kan brukes med operativsystemene 
Microsoft Windows XP og 2000. CD-ROMen inneholder også 
applikasjonen Nokia Digital Pen SU-1B File Converter som tillater deg å 
konvertere notater opprettet med Nokia Digital Pen SU-1B til et format 
støttet av Nokia Digital Pen SU-27W.

Programvaren er kanskje ikke tilgjengelig på ditt språk.

■ Ladere
Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med denne 
enheten. Digitalpennen er beregnet på bruk med AC-3-, AC-4- og DC-4-ladere.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia til bruk med dette 
ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og 
garanti, og kan være farlig.
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K o m m e  i  g a n g
Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig 
av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler strømkabelen fra ekstrautstyr, bør du 
holde i kontakten mens du trekker den ut. Ikke dra i ledningen.

■ Åpne og lukke USB-dokkingstasjonen
Pennen er utstyrt med en USB-
dokkingstasjon slik at du kan lade 
batteriet mens det står i pennen. 

For å åpne USB-dokkingstasjonen 
trekker du toppen på stasjonen bort 
fra bunnen.

For å lukke dokkingstasjonen trykker 
du på knappen på siden av stasjonen. 
Når du ikke bruker dokkingstasjonen, 
kan du nøste USB-ledningen rundt 
fordypningene på begge sider av 
stasjonen.

■ Lade batteriet
Digitalpennen inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan 
fjernes. Ikke forsøk å fjerne batteriet fra pennen, da dette kan skade den.

Du kan lade opp pennen fra PC-en din ved hjelp av den vedlagte USB-
dokkingstasjonen eller fra en stikkontakt ved hjelp av den vedlagte 
laderadapteren og en kompatibel lader.

Det tar opptil 2 timer å lade batteriet helt opp. Dette er avhengig av 
laderen. Hvis batteriet er tomt, kan det ta opp til 10 minutter før 
batteriindikatoren begynner å blinke og batteriet begynner å lades opp.
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K o m m e  i  g a n g
Lade fra PC-en
Hvis du vil lade pennens batteri fra en PC, går du frem slik:

1. Åpne USB-dokkingstasjonen og plasser den på et flatt underlag.

2. Start PC-en og plugg inn USB-dokkingstasjonens kontakt i PC-ens 
USB-port.

3. For å begynne oppladningen 
fjerner du pennehetten og setter 
pennen i USB-dokkingstasjonen, 
slik at pennens kontakter vender 
seg mot kontaktene på stasjonen. 

Hvis du bruker en bærbar PC som 
ikke er plugget inn i en vegg, vil 
ladingen av pennebatteriet fra 
PC-en øke belastningen på PC-
ens batteri og dermed redusere batteriets levetid.

Når du kopler dokkingstasjonen til PC-en din for første gang og PC-
en kjører operativsystemet Microsoft Windows XP eller 2000, vil 
pennen registreres som ny maskinvare, og du blir spurt om du ønsker 
å installere driverne for den digitale pennen. Hvis du bare vil lade opp 
pennens batteri og ikke ønsker å overføre data fra pennen til PC-en, 
behøver du ikke å installere pennens drivere, og du kan gå ut av 
dialogboksen.

Mens batteriet lades opp, vil batteriindikatoren sakte blinke rødt, 
gult eller grønt, avhengig av batteriets ladenivå.

4. Når ladingen av batteriet er ferdig, vil batteriindikatoren lyse grønt 
hele tiden. Fjern pennen fra dokkingstasjonen ved å løfte den opp, 
eller kople USB-kontakten fra PC-en.

Lade fra stikkontakt
Hvis du vil lade pennen fra en stikkontakt, går du frem slik:

1. Åpne USB-dokkingstasjonen og sett den på et flatt underlag.

2. Fjern pennehetten og sett pennen i USB-dokkingstasjonen, slik at 
pennens kontakter vender seg mot kontaktene på dokkingstasjonen.
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K o m m e  i  g a n g
3. Stikk USB-dokkingstasjonens 
kontakt inn i AD-48-
laderadapteren som 
følger med pennen. 

4. Stikk laderen inn i stikkontakten 
og kople laderens kabel til 
adapteren.

Mens batteriet lades opp, vil 
batteriindikatoren sakte blinke 
med rødt, gult eller grønt, avhengig av batteriets ladenivå.

5. Når ladingen av batteriet er ferdig, vil batteriindikatoren lyse grønt. 
Kople laderens kabel og adapteren fra hverandre, trekk laderen ut av 
stikkontakten, kople USB-dokkingstasjonen fra adapteren og fjern 
pennen fra dokkingstasjonen.

Angivelse av batterinivå
Batteriindikatoren viser hvor mye strøm det er igjen i pennens batteri.

Når batteriindikatoren er grønn, er pennen ferdig oppladet. Når 
batteriindikatoren er gul, er batteriet mindre enn 50 % ladet.

Når batteriindikatoren er rød, er batterinivået lavt. Når indikatoren 
blinker rødt, er batterinivået for lavt til drift. Lad opp batteriet.

Du kan også kontrollere batterinivået ved hjelp av lademåleren i 
seksjonen Battery level indication (Angivelse av batterinivå) på 
baksiden til notatblokken som følger med. Beveg pennens tupp fra 
venstre mot høyre. Pennen viser det gjeldende batterinivået ved å 
vibrere.

■ Slå pennen av og på
Ta av pennehetten for å slå på pennen. Pennen vibrerer én gang, og 
batteriet og sideindikatorene slås på. Når sideindikatoren er grønn, er 
pennen klar til å skrive med. Pennen slås automatisk på når du setter den 
i USB-dokkingstasjonen som er koplet til en USB-port med strøm, eller 
til en AD-48-laderadapter.
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K o m m e  i  g a n g
Sett på pennehetten for å slå av pennen. Batteriet og sideindikatorene 
slås av. Pennen slås av automatisk når du fjerner USB-dokkingstasjonen 
fra PC-en mens pennen står i dokkingstasjonen. Hvis du vil spare strøm 
og beskytte linsen inne i pennen mot smuss, bør du alltid ha hetten på 
når du ikke bruker pennen.

■ Kople pennen til en kompatibel enhet
Du må kople pennen til en kompatibel trådløs enhet for å overføre data 
fra pennen. Pennen kan koples til én trådløs enhet av gangen. Hvis du vil 
bruke pennen med en annen trådløs enhet, må du først kople den til 
pennen.

Bluetooth-koden som du trenger for tilkoplingen, står på kortet som 
følger med i pakken. Du kan endre denne forhåndsinnstilte koden med 
Logitech io2-programvaren som finnes på den medfølgende CD-ROMen.

Tilkopling fra en trådløs enhet
1. Ta hetten av pennen eller fjern pennen fra USB-dokkingstasjonen, 

og sørg for at pennen og din kompatible trådløse enhet er slått på.

Sideindikatoren blinker sakte blått for å vise at pennen kan koples til 
en kompatibel enhet innen 2 minutter.

Du kan forhindre at en annen Bluetooth-enhet oppdager den digitale 
pennen din ved hjelp av Logitech io2-programvaren som følger med 
på CD-ROMen i pakken. Flere opplysninger finner du i 
dokumentasjonen for Logitech io2-programvaren.

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på den trådløse enheten, og 
la den trådløse enheten søke etter andre Bluetooth-enheter. 
Les brukerveiledningen til den trådløse enheten hvis du vil ha flere 
instruksjoner.

3. Velg en digital penn fra listen over registrerte enheter.

4. Tast inn Bluetooth-koden på den trådløse enheten.

På noen trådløse enheter er det mulig du må opprette en Bluetooth-
forbindelse separat etter tilkoplingen. Du behøver bare å kople den 
digitale pennen til den trådløse enheten én gang.
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K o m m e  i  g a n g
Hvis tilkoplingen er vellykket, vil pennen vibrere tre ganger og 
sideindikatoren lyse grønt i 2 sekunder. Pennen er nå klar til bruk.

Hvis tilkoplingen eller forbindelsen svikter, vil sideindikatoren kort 
blinke rødt to ganger i 2 sekunder. Kontroller at pennen og den trådløse 
enheten er slått på, og tast forsiktig inn den korrekte Bluetooth-koden.

Du kan stille inn pennen til å kople seg til den trådløse enheten 
automatisk når pennen slås på. For å gjøre dette med Nokia-enheter 
må du endre på innstillingen for de tilkoplede enhetene på Bluetooth-
menyen.

Bluetooth-forbindelsen mellom den digitale pennen og den kompatible 
trådløse enheten er bare aktiv når pennen sender notater til den trådløse 
enheten.

Tilkopling fra pennen
1. Aktiver Bluetooth-funksjonen på den trådløse enheten ved å følge 

instruksjonene i brukerveiledningen.

2. Bruk pennen til å dunke på Pairing box (Koplingsboksen) nederst på 
notatblokken.

Sideindikatoren blinker blått for å vise at pennen kan koples til en 
kompatibel enhet innen 2 minutter.

3. Velg den digitale pennen fra listen over oppdagede enheter på den 
trådløse enheten og slå inn Bluetooth-koden.

■ Skifte av blekkpatron
Når pennens blekkpatron går tom, må du bytte den ut med en ny patron. 
Du kan kjøpe nye blekkpatroner i en lokal butikk for kontorrekvisita. 
Bruk bare blekkpatroner som er kompatible med ISO 12757-1 D1 og 
bruker blått blekk.

Du må bare skifte ut blekkpatronen når den er tom. Hvis du fjerner 
patronen, kan det skade tuppen dens. Hvis du forsøker å bruke en patron 
med skadet tupp på nytt, kan det føre til lekkasje.

1. Fjern pennehetten.
10



K o m m e  i  g a n g
2. Sett tuppen til blekkpatronen 
i hullet i hetteklemmen. 

3. Hell hetten lett med urviseren 
og trekk i hetteklemmen for 
å fjerne blekkpatronen. 

Kasser blekkpatronen på 
korrekt vis.

4. Sett en ny patron i pennen og press patrontuppen lett mot en 
notatblokk for å sikre at den sitter på plass.

■ Tilbakestill pennen
For å tilbakestille pennen i tilfelle den slutter å fungere selv om den er 
ladet, må du fjerne pennehetten og trykke på tilbakestillingsknappen 
med en binders. Når pennen er startet, kan du fortsette å bruke den på 
normalt vis. Tilbakestillingen sletter ikke pennens innstillinger, verken 
informasjon om tilkopling eller notater lagret i pennens minne.

For å slette pennens minne og innstillinger, inklusive informasjon om 
tilkopling, tar du av pennehetten, trykker på tilbakestillingsknappen 
og trykker samtidig pennetuppen mot et underlag. Fjern bindersen fra 
tilbakestillingsknappen. Hold pennetuppen mot overflaten til batteri- og 
sideindikatorenene ikke lenger blinker rødt. Løft pennen fra underlaget. 
Pennen starter på nytt og vibrerer for å vise at du kan bruke den igjen. 
For å bruke pennen må du kople den til den trådløse enheten.
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G r u n n l e g g e n d e  b r u k
3. Grunnleggende bruk

Merk: Ikke rett den infrarøde strålen mot øynene til noen eller la den 
forstyrre andre infrarøde enheter. Denne enheten er et laserprodukt i 
klasse 1M LED.

■ Notatblokker
Pennen leveres med to typer notatblokker: en liten notatblokk (størrelse 
B7) og en stor notatblokk (størrelse A5). Notatblokkene inneholder 
digitalt papir som du kan bruke med digitalpennen.

Bruk den lille notatblokken til å lage korte notater som du ønsker å 
overføre til din trådløse enhet over en Bluetooth-forbindelse og sende 
som meldinger.

Bruk den store notatblokken til å lage lengre notater som du ønsker å 
behandle og benytte på din PC eller trådløse enhet.

Før du tar i bruk en ny notatblokk, dunker du på boksen New notepad 
(Ny notatblokk) på første side av notatblokken. Ikke begynn å bruke en 
ny notatblokk av samme type før du er ferdig med den gamle 
notatblokken.

Slipper du opp for digitalt papir, kan du kjøpe det fra autoriserte Nokia-
forhandlere. Ønsker du nærmere opplysninger, kan du gå til Nokias 
hjemmeside www.nokia.com/support.

■ Blekkefarge og linjetykkelse
Før du skriver notater med den digitale pennen, kan du velge blekkfarge 
og linjetykkelse i seksjonen Setting boxes (Innstillingsbokser) bak på 
den medfølgende notatblokken. Blekkefargen og linjetykkelsen som du 
velger, vises ikke på det digitale papiret, men blir synlige når du har 
overført notatet til en trådløs enhet eller PC.

Hvis du vil endre blekkfargen eller linjetykkelsen, bruker du pennen til å 
trykke på den gyldige boksen. Pennen vibrerer kort for å bekrefte valget 
ditt.
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G r u n n l e g g e n d e  b r u k
Den valgte blekkefargen og linjetykkelsen er i bruk til du setter 
pennehetten på igjen.

■ Opprett og benytt notater
Du kan bruke pennen til å skrive notater som du ønsker å lagre og 
benytte på din PC eller trådløse enhet.

1. Åpne den store notatblokken som fulgte med pennen.

2. Dunk på boksen New notepad (Ny notatblokk) på notatblokkens 
første side.

3. Skriv en notat. Du kan også tegne bilder.

4. For å velge målenheten dunker du på boksen merket med et 
telefonikon og et brev for å overføre notatet til en trådløs enhet, 
eller dunk på boksen merket med en skrivebords-PC for å laste ned 
notatet til PC-en.

5. For å overføre notatet til den trådløse enheten dunker du på boksen 
Send. For å laste ned notatet til PC-en din plasserer du pennen i 
USB-dokkingstasjonen som er koblet til PC-en.

Sideindikatoren blinker raskt med blått under overføringen.

Hvis overføringen av notatet var vellykket, vil sideindikatoren lyse 
blått i 2 sekunder, og pennen vibrerer tre ganger. Hvis overføringen 
var mislykket, vil sideindikatoren kort blinke rødt to ganger i 
2 sekunder.

6. Bruk applikasjonene PenPAL eller Penmail hvis du vil benytte 
notatene på den trådløse enheten. Les veiledningen for Nokia Digital 
Pen Suite. Den finner du på CD-ROMen som følger med pennen.

Bruk Logitech io2-programvaren hvis du vil benytte notatene på 
PC-en din. Hvis du vil ha flere opplysninger, kan du se PC-tilkopling, 
s. 16.
13



G r u n n l e g g e n d e  b r u k
■ Opprette og sende meldinger
Merk: Bare enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise 
multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig 
av mottaksenheten. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus 
eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Du kan bruke pennen til å skrive notater som du vil sende som e-post 
eller multimediemeldinger fra din kompatible trådløse enhet. For å 
sende meldinger må du først definere korrekte innstillinger på den 
trådløse enheten. Les brukerveiledningen som følger med din trådløse 
enhet. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og pris på MMS-
tjenester, kontakter du nettoperatøren eller tjenesteleverandøren.

1. Åpne en av de små notatblokkene som fulgte med pennen.

2. Dunk på boksen New notepad (Ny notatblokk) på notatblokkens 
første side.

3. Du må forsikre deg om at Bluetooth-tjenesten er aktiv på den 
trådløse enheten og at pennen er koplet til enheten.

4. Skriv et notat som du vil overføre til den trådløse enheten. 
Du kan også tegne bilder.

5. Hvis du vil sende notatet som et lite bilde, dunker du på boksen 
merket med et stort og et lite telefonikon. Hvis du vil sende notatet 
som et stort bilde, dunker du på boksen merket med to store 
telefonikoner.

6. For å overføre notatet til den trådløse enheten dunker du på boksen 
Send. Sideindikatoren blinker raskt med blått under overføringen.

Hvis overføringen av notatet er vellykket, vil sideindikatoren lyse 
blått i 2 sekunder, og pennen vibrerer tre ganger.

7. Hvis du vil overføre notatet som en e-post eller multimediemelding, 
må du bruke Penmail-applikasjonen som følger med pennen og den 
relevante meldingsapplikasjonen på den trådløse enheten.
14



G r u n n l e g g e n d e  b r u k
■ Fullt minne
Når pennens minne er fullt, vibrerer pennen kontinuerlig. Før du kan 
skrive og lagre nye notater, må du overføre notatene du allerede har 
til PC-en. Start Logitech io2-programvaren og sett pennen i USB-
dokkingstasjonen som er koplet til PC-en. Hvis du vil ha flere 
opplysninger, kan du se PC-tilkopling, s. 16.
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4. PC-tilkopling

■ Installer Logitech io2-programvaren
For å bruke den digitale pennen med PC-en din må du installere Logitech 
io2-programvaren fra CD-ROMen som følger med. Programvaren kan 
brukes med operativsystemene Microsoft Windows XP og 2000.

1. Sett inn CD-ROMen i CD-stasjonen på PC-en din og følg 
instruksjonene på skjermen.

2. Plugg USB-dokkingstasjonen inn i USB-porten til PC-en din.

3. Fjern pennehetten og sett pennen i dokkingstasjonen.

Hvis du setter pennen i PC-en for første gang, og du har en 
kompatibel versjon av Microsoft Windows operativsystem, vil 
operativsystemet identifisere pennen som ny maskinvare og 
installere de riktige driverne automatisk.

PC-en din er nå klar til å ta i mot og lagre notater fra den digitale 
pennen. Les dokumentasjonen til Logitech io2-programvaren hvis du vil 
ha nærmere opplysninger. Programvaren er kanskje ikke tilgjengelig på 
ditt språk.

■ Benytte notater på PC-en
1. Bruk pennen til å skrive et notat på notatblokken. Du kan også tegne 

bilder.

2. For å overføre et notat plasserer du pennen i USB-dokkingstasjonen.

Eventuelt kan du overføre notatet via en Bluetooth-forbindelse. I så 
fall må du forsikre deg om at pennen er koplet til en kompatibel PC 
som støtter Bluetooth trådløs teknologi og bruke pennen til å dunke 
på PC-boksen og boksen Send nederst på siden til notatblokken.

3. For å lese, redigere eller sende et notat, eller for å konvertere det til 
et annet format i Windows, velger du Start > Programs > Logitech > 
io2 Pen Software. Les dokumentasjonen til Logitech io2-
programvaren hvis du vil ha nærmere opplysninger.
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B a t t e r i i n f o r m a s j o n
5. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades opp og lades 
ut hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli utslitt. Bruk bare 
ladere godkjent av Nokia for denne enheten til å lade opp batteriet.

Trekk laderen ut av stikkontakten når enheten ikke er i bruk. Et fulladet 
batteri bør kobles fra laderen fordi overlading kan forkorte batteriets 
levetid. Hvis et helt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en skadet lader.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel 
i en bil om sommeren eller vinteren, reduseres batteriets kapasitet 
og levetid. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 
15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan 
det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet 
er helt oppladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt 
under frysepunktet.

Batterier må ikke utsettes for ild da de kan eksplodere. Batterier kan 
også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til 
lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må 
ikke kastes sammen med vanlig avfall.
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S t e l l  o g  v e d l i k e h o l d
Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 
inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten 
din skulle bli våt likevel, må du la den bli helt tørr.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige 
delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Behold alltid hetten på 
når du ikke bruker pennen.

• Oppbevar ikke enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere 
levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte 
plastdeler.

• Oppbevar ikke enheten i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal 
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade 
elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge 
innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at 
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt 
annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du 
kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.
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