Startguide
Denna svenska startguide är ett komplement till
originalet som medföljer i paketet.

Skriv

Spela in

Spela upp

Artikelnummer: 50508

Det finns fem delar du bör känna till om din
Smartpen
Smartpen och papper

Livescribe Desktop

Bluetooth

Dela

Smartpen program

Starta din Smartpen
Starta din Smartpen genom att klicka på startknappen.

Tips
Om din Smartpen inte startar behöver du
kanske ladda den först. För att ladda pennan
startar du din dator och ansluter din Smartpen
med USB-kabeln som medföljer. Det kan ta upp
till 2,5 timmar att ladda den fullt.

Anslut med Bluetooth
Tryck försiktigt på anslutnings-ikonen.

eller

Bluetoothikonen blinkar snabbare när pennan är i synligt läge.
Starta Livescribe+-appen och följ instruktionerna för att slutföra anslutningen.

Anslutningen är klar när
Bluetoothikonen slutar blinka.

Ställ in din Smartpen
Dessa inställningar gör du via kortet Smartpen Controls som finns med i pennans
förpackning.

Språkval
För att välja språk trycker du på Menu. Navigera till menyn Settings och sedan
Local. För svenska användare rekommenderas engelska (English) som språkval.

Display orientering
Här väljer du ifall du är vänster eller
högerhänt. Tryck på det alternativ du vill
ha.
Tid och datum
Tid och datum ställs in automatiskt när du
ansluter till Livescribe+-appen.

Smartpen
och papper

Paper Replay del 1:
Lär dig mer om Paper Replay

Med Paper Replay applikationen spelar din Smartpen in ljud och kopplar ihop det
med det du skriver. Du kan senare trycka på det du skrivit och höra det du spelat in.

Inspelning
Tryck på recordknappen för att spela in. Du kan
även välja att trycka in startknappen på din
Smartpen i fem sekunder för att starta
inspelningen.

Spara noteringar
När du kopplar din Smartpen till datorn via
Bluetooth sparas dina noteringar automatiskt
i Livescribe Desktop.

Dela noteringar
Du kan dela din notering via
Livescribe Desktop.

Smartpen
och papper

Paper Replay del 2:
Spela in din första notering

1. Tänk på en favoriträtt och varför du tycker om den.
2. Gör dig redo för att skriva och prata.
3. Tryck på knappen ”spela in”
Spela in

Stopp

4. Skriv namnet på din favoriträtt på en rad i ditt
anteckningsblock.

5. Samtidigt som du skriver säger du namnet på rätten
och förklarar varför du tycker om den.
6. Tryck på knappen “stopp”.

Smartpen
och papper

Paper Replay del 3:
Spela upp inspelningar

Tryck med din Smartpen på det som du har
skrivit för att starta uppspelningen.

Paper Replay del 4:
Ändra i uppspelningen

I anteckningsblockets nedre kant och på Smartpen controls-kortet finns
knappar som du använder för att ändra i din uppspelning.
Pausa och stoppa i
uppspelningen.
Hoppa genom uppspelningen
med positionsmätaren.
Ändra volymen på
uppspelningen.
Ändra hastigheten på
uppspelningen.

Livescribe Desktop
Ladda ner Livescribe Desktop från www.livescribe.com/install
och följ instruktionerna för installationen.
Med Livescribe Desktop kan du:
Spara och spela upp noteringar på din dator
Söka efter nyckelord i dina handskrivna noteringar
Organisera och sköta dina noteringar
Exportera dina noteringar och ljudinspelningar
Ladda upp noteringar och ljudinspelningar till ditt Livescribe
konto

Smartpen-program

Med Smartpen program kan du göra ännu fler saker
med din Smartpen.
Ladda ner de senaste Smartpen-programmen från
Livescribe application store:
http://www.livescribe.com/store
Här finns bland annat spel och ordlistor på olika språk som du
kan använda tillsammans med din Smartpen.

Skapa Livescribe konto
och registrera din Smartpen
Anslut din Echo Smartpen till din dator med den medföljande
USB-kabeln. Följ instruktionerna som visas för att fullfölja
registreringen.
Med en registrerad Smartpen och ett Livescribe konto kan du:
Dela dina Paper Replay noteringar som pencasts
på www.livescribe.com/community
Skapa ett personligt MyLivescribe konto med 500MB fritt diskutrymme
Dela dina noteringar och ljudinspelningar online (privat eller publikt)
Ladda ner och installera de senaste Smartpen-programmen från Livescribe
application store på: www.livescribe.com/store
Behöver du mer information?
Besök www.livescribe.com/support för att läsa användarmanualer, titta på instruktionsvideor eller bläddra i knowledge base (kunskapsbanken). Gratulerar! Du är
färdig att börja använda din Smartpen.

Tillbehör
Dessa tillbehör finns att beställa till din nya Smartpen:
Anteckningsmaterial för Smartpen

Externa hörlurar
De inbyggda mikrofonerna i hörlurarna
är perfekta för inspelningar på långt avstånd
och uppspelningar i stora salar, konferensrum
eller annan bullrig miljö.
Echo pennfodral, portfolio och väska
Extra bläck
Beställ genom: www.svensktalteknologi.se

Svensk TalTeknologi AB
Pirgatan 13
374 35 Karlshamn
+46 (0) 454 30 08 08
www.svensktalteknologi.se

tretac Interface AB
Pirgatan 13
374 35 Karlshamn
+46 (0) 454 30 08 08
www.tretac.com

