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Hartelijk dank voor uw keuze voor de Nobo Kapture™ digitale flipover. 
U zult er beslist veel plezier aan beleven, maar neem wel even de tijd om deze 
instructies door te nemen zodat u alle productfuncties maximaal kunt benutten.

Vastleggen - De op het digitale flipoverblok geschreven opmerkingen en ideeën •	
worden meteen vastgelegd op uw PC / Mac. 

Bewerken - Vastgelegde sessies wijzigen en bestanden exporteren naar •	
verschillende formaten.

Delen -Bestanden e-mailen naar de aanwezigen bij een vergadering, collega’s of •	
klanten.

 Veiligheid eerst
Dit systeem is veilig zolang u zich aan een aantal basis voorzorgsmaatregelen houdt.

Iedere poging van ondeskundigen om dit apparaat te repareren zal de garantie •	
ongeldig maken.  Dit apparaat heeft geen onderhoud nodig.

Gebruik het niet in de buurt van water.•	

Gebruik geen spuitbussen om het materiaal te reinigen. Gebruik geen oplosbare •	
schoonmaak- of schuurmiddelen.

LED-straling - Klasse 1 LED-product. •	
Niet direct met optische instrumenten bekijken.

Specifications

Minimale systeemeisen
Windows® XP SP2 / Vista™ of MAC OS X 10 5
Beschikbare USB 2.0 poortI
Internetverbinding (voor updates)
Processor - 1.0 GHz minimum (2.5 GHz of sneller aanbevolen)
RAM - 512 Mb minimum (1 Gb aanbevolen)
Harde schijf - 500 Mb vrije ruimte vereist

Technische specificaties RF
Bluetooth klasse 2 (2,4 GHz)

Soort batterij
1 x AAA Alkaline batterij (LR03) niet-oplaadbaar

Prestatie
Bedienbare tijdsduur - tot 5 uur (pen 100% leeg)
Standby tijdsduur van de batterij - tot 6 maanden (geen gebruik)

Bereik - tot 10 meter

Cartridges
Cartridges bevatten droog uitwisbare inkt geschikt voor flipoverblokken en droog 
uitwisbare borden

Digitale flipoverblokken
Er zijn vier blokken leverbaar:

Soort blok   Vellen Nabestellingscode
B 60 1902592 

(3 x blok van 60 vellen - blokken 
zijn niet los te koop)

C 60
D 60
D 20  

(alleen leverbaar in 
starterkit)

NA

Introductie
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Digitale markerpen en cartridges
1  Het systeem kan met maximaal vier digitale markerpennen worden gebruikt.

De markerpen accepteert droog uitwisbare cartridges met rode, blauwe, 
groene, of zwarte inkt. 
Nabestellingscodes:
Zwart (x6) 1902595
Assortiment (2 x rood, 2 x blauw, 2 x groen) 1902596.
Reservepen 1902594.

Plug & play USB ontvanger
2  De plug & play USB ontvanger maakt communicatie tussen de digitale 

markerpennen en de computer mogelijk.  De Nobo Kapture™ software is al 
geïnstalleerd in de USB ontvanger als een zelf uitpakkend bestand met on-
screen aanwijzingen voor eenvoudige installatie.

Setupkaart
3  Voor setup en koppelen van de pen aan het systeem. Maakt het bovendien 

mogelijk de kleur van het scherm te veranderen om het aan te passen aan de 
cartridge in de digitale markerpen. 

Digitale flipoverblokken
4  De Nobo Kapture™ heeft drie blokken in het bereik (B, C, D) die allen in 

een sessie gebruikt kunnen worden, waardoor het mogelijk is om 180 
verschillende pagina’s in iedere sessie te gebruiken.

 Nabestellingscode 1902592 (alleen blok van 60 vellen). 
Opmerking: 
Slechts 1 blok van elk lettertype kan worden gebruikt in een sessie.
(d.w.z. alleen 1 blok B, 1 blok C en 1 blok D)

Pennenhouder
5  Voor het veilig opbergen van twee digitale markerpennen, USB ontvanger en 

een setupkaart.

1

Introductie  /  componenten van het systeem

2 3 4 5



5

Setup / digitale markerpen

Ontgrendelingsknop batterijdeksel

Batterijdeksel

Batterij (1 x AAA)Cartridge
Cartridgedeksel

Cartridgekap

Digitale markerpen

Ontgrendelingsknop cartridgedeksel

Aanwijspunt cartridge

Cartridgehouder

Camera

Status LED
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Plaatsen of vervangen van de batterij
1  Draai de pen ondersteboven.

Houd het omhulsel van de pen stevig vast en druk de rode 
ontgrendelingsknop aan de basis van de pen naar beneden (1). 

Schuif de batterijdeksel van het omhulsel van de pen (2).

Als de batterij vervangen moet worden verwijder dan de oude batterij.

2  Plaats de nieuwe batterij op de juiste wijze (eerst positieve [+] kant).  .

Plaats de batterijdeksel weer terug door het lipje in het gleufje te voegen (1) en 
de deksel naar beneden te schuiven tot het vastklikt (2).  
Zet de digitale markerpen aan door de neus (met of zonder kap) op een vlak 
te plaatsen.  De pen wordt zo aangezet en kan binnen 3 seconden worden 
gebruikt. De pen gaat automatisch uit wanneer hij een tijdje niet wordt gebruikt.

Batterij - juiste werkwijze
Gebruik alleen AAA (LR03) alkaline batterijen. •	

Verwijder de batterij uit de pen en bewaar deze in een koele, droge en schone •	
plaats wanneer de batterij een lange tijd niet zal worden gebruikt.

Houd rekening met lokale regelgeving omtrent het weggooien van batterijen.•	

Batterij - foute werkwijze
Probeer niet de batterij opnieuw op te laden.•	

Maak geen kortsluiting met de batterij. Kortsluiting kan de batterij ernstig •	
beschadigen.

Laat de batterij niet vallen, sla er niet op en breng er geen andere schade aan toe. •	
Dit kan leiden tot blootstelling aan de inhoud die een bijtende werking heeft. 

Laat de batterij niet vochtig of nat worden.•	

Houd de batterij uit de buurt van vuur en andere bronnen van extreme hitte. •	
Verbrand de batterij niet. Het blootstellen van de batterij aan extreme hitte kan 
leiden tot een explosie.

1

Setup / batterij plaatsen

2

1 x AAA batterij

2

1 1

2
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Cartridge plaatsen
1  Met de pen op de juiste wijze naar boven gericht en een stevige grip op het 

omhulsel drukt u de rode ontgrendelingsknop in het midden van de pen naar 
beneden (1). 

Schuif de cartridgedeksel naar voren (2).

2  Plaats de cartridge in de cartridgehouder (1).
 

Schuif de cartridgedeksel naar beneden op zijn plaats  (2).

3  Plaats de cartridgedeksel terug door het deksel in één lijn over de bovenkant 
van de cartridgekap te schuiven. 

Schuif het deksel verder langs het omhulsel van de pen totdat het vastklikt.

Controleer correcte installatie cartridge
De cartridge is correct geplaatst wanneer:

de rug naar boven gericht is..•	

het plat in de drager zit.•	

er een lichte voor- en achterwaartse beweging mogelijk is.•	

Opmerking:
Door bewegende delen zal de pen een licht ratelend geluid maken als het zacht geschud 
wordt.

1

Setup / installatie cartridge

2 3Opmerking:
Rug moet naar 
boven gericht zijn

2

1

2

1
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Verwijderen van de cartridgekap
1  Draai de kap 90º terwijl u het omhulsel van de pen stevig vasthoudt.

2  Trek de kap van de pen.

Opslag van de cartridgekap
3  De kap kan worden opgeslagen aan het uiteinde van de pen

Terugplaatsen van de cartridgekap
4  Plaats de kap terug op de cartridge en zorg ervoor dat de pijl zich aan de 

bovenkant bevindt.

5  Duw op de kap totdat hij vastklikt.

Opmerking: 
6   Het is mogelijk om de kap ondersteboven te plaatsen. Om dit te herstellen dient u 

de kap te draaien totdat de pijl zich aan de bovenkant bevindt. Duw op de kap totdat hij 
vastklikt.

1

Setup / opslag van de cartridgekap

2 3 4 5 6
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Overzicht digitale flipoverblokken
Het Nobo Kapture™ systeem gebruikt eenmalig geprint papier, dat de camera 
gebruikt om de locatie op de pagina te herkennen. Het blok heeft een bereik van 
180 verschillende vellen, gescheiden in blok B, C en D. Het is mogelijk om alle 
blokken tegelijkertijd te gebruiken (B, C & D), het is echter niet mogelijk om meer 
dan één specifiek lettertype te gebruiken, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om 
twee blokken D in één sessie te gebruiken. Alle blokken D worden geprint met 
dezelfde pagina’s en zullen om die reden informatie overschrijven of informatie 
verliezen als twee blokken in dezelfde sessie zouden worden gebruikt.
Omdat ieder vel papier binnen blok B, C & D verschillend is kan het systeem 
herkennen op welk vel van welk blok het aan het schrijven is. 
De Nobo Kapture™ software opent automatisch een digitale flipover bladzijde op 
de computer wanneer u op de fysieke flipover bladzijde van een blok begint te 
schrijven of te tekenen.

1  Iedere fysieke flipover bladzijde heeft zijn lettertype en paginanummer in 
de rechter benedenhoek vermeld staan, zodat u bij het afscheuren van de 
bladzijden van het blok nog steeds weet welke bladzijde in gebruik is.

De bladzijde heeft bovendien verborgen identificatoren van het soort blok en het 
soort bladzijde die de pen kan herkennen zodat de Nobo Kapture™ software weet 
welk bladzijde in gebruik is. .
Opmerkingen:
Standaard non-digitale flipoverblokken zullen niet werken met dit systeem. Gebruik alleen 
Nobo Kapture™ digitale flipoverblokken.
Gebruik niet tegelijkertijd twee digitale flipoverblokken van dezelfde letter (b.v. B & B); 
accurate vastlegging zal dan niet mogelijk zijn.

Setup van de digitale flipoverblokken
2  Plaats de gewenste flipoverblokken op uw Nobo flipover.

 Zie www.noboeurope.com voor details over ons assortiment flipovers. 
Onderstaande lijst bevat enkele van onze meest verkochte modellen in Europa.
Piranha mobiele flipover - 1901920
Piranha vaste flipover - 1901919
Barracuda mobiele flipover - 1902386
Shark flipover - 1901918

Setup / Digitaal flipoverblok

1 2
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Overzicht software
De Nobo Kapture™ software begint in de startpagina van waaruit de modussen voor 
vastleggen, bewerken en ondersteuning toegankelijk zijn: 

Modus voor vastleggen
Vastgelegde bladzijden kunnen getoond worden met een 
overzichtsmodus. De actieve bladzijden van een blok zijn voor de 
duidelijkheid te zien.

Modus voor bewerken
Vastgelegde bladzijden kunnen worden bewerkt, herschikt 
en secties kunnen uit de bladzijden zelf worden gesneden en 
geplakt op nieuwe extra bladzijden in de software.   Blokken en 
bladzijden kunnen dan worden opgeslagen in algemeen gebruikte 
bestandsformaten zoals JPEG en PDF, klaar om te worden ge-
emaild.

Modus voor ondersteuning
Toegang tot de volgende helpdiensten:

Ingebouwde ondersteuning.•	

Software voor probleemoplosgids•	

Nobo website (inclusief software updates en FAQ)•	

Software om pagina’s aan te passen
Binnen de modus voor bewerken kan men extra bladzijden toevoegen.
Wanneer u eenmaal de inhoud op alle gewenste fysieke bladzijden heeft vastgelegd 
kunnen extra custom pagina’s worden toegevoegd, zoals highlights van elke 
bladzijde of specifieke opmerkingen.
Het maximaal aantal fysieke bladzijden is 180, maar er kunnen beduidend meer 
elektronisch worden toegevoegd. Opgeslagen bestanden kunnen daarom meer 
bladzijden bevatten dan de fysieke.

Terug naar een eerder gecreëerde sessie
De link tussen de software en de opgenomen informatie is het Nobo Kapture™ 
digitale flipoverpapier. Door een fysieke bladzijde van een sessie op te slaan is het 
mogelijke de sessie in de modus voor vastleggen opnieuw te openen en deze aan 
de bladzijde toe te voegen. 
Opmerkingen

Het is niet mogelijk om in de voorgaande sessie gemaakte notities op fysieke •	
bladzijden te wissen.

Om de inhoud van een bladzijde te bewerken opent u het in de modus voor •	
bewerken en kunt u de inhoud herschikken d.m.v. bijvoorbeeld ‘cut and paste’.

Bladzijden die in de modus voor bewerken zijn bewerkt kunnen niet opnieuw •	
worden geopend in de modus voor vastleggen.

Bestand opslaan
Door de standaardinstelling zullen opgeslagen bestanden te vinden zijn in ‘ My 
Documents ‘ (Windows® XP SP2 / Vista™) en in ‘ Documents ‘ (MAC OS X 10.5). De 
bestandsnaam is ‘ Nobo Kapture ‘ gevolgd door een oplopend nummer.
Om een bestand op te slaan en het een naam en locatie toe te kennen gaat u naar 
de bestandstab en selecteert u ‘ opslaan als ‘. Browse naar de gewenste locatie en 
type de gewenste bestandsnaam in.

Setup / overzicht software
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Communicatie tussen computer en pen
1  Sluit de plug & play USB ontvanger aan op een USB poort van de computer.

Het status lampje van de USB ontvanger zal rood, blauw en dan groen 
oplichten.  Het installeren van de Nobo Kapture™ software zal automatisch 
beginnen. Als dit niet automatisch gebeurd start u de applicatie handmatig 
door het via Windows explorer of Mac OS finder te besturen.
Het LED-lampje is rood totdat de software wordt gestart. Dan springt het 
lampje op blauw.  
Volg de on-screen instructies om de Nobo Kapture™ software te installeren.
Controleer of er een batterij in de pen zit.

2  Start de geïnstalleerde Nobo Kapture™ software (  ) en selecteer 
de modus voor vastleggen (  ) gevolgd door de modus voor 
penmanagement (  ). Raak het midden van de setupkaart met de pen 
(met of zonder de kap) aan en houd het daar totdat het LED-lampje geheel 
groen is.

 Duw en ontgrendel het knopje op de USB ontvanger.

Til de pen op, het lampje zal groen opflitsen en weer geheel groen worden 
wanneer het aan het systeem gekoppeld is.

3  De pen zal in het gedeelte ‘status pen’ van de modus voor penmanagement 
verschijnen. De pen is nu gekoppeld aan het systeem.

Instellen kleur van pen
4  Raak het kleurgebied op de setupkaart aan met de pen en kies de kleur die 

overeenkomt met de kleur van de geplaatste inktcartridge. De kleur die te 
zien is in de modus voor penmanagement/kleurgebied zal veranderen in de 
geselecteerde kleur. De pen is nu klaar voor gebruik.

Opmerking:
Als de pen eenmaal gekoppeld is aan een USB ontvanger blijft deze gekoppeld 
aan dezelfde USB ontvanger. Met behulp van de software kunnen pennen worden 
verwijderd. Extra pennen moeten op dezelfde manier worden gekoppeld als de 
eerste. Het koppelen wordt niet beïnvloed door het wegvallen van stroomtoevoer of 
door het vervangen van de batterij.
De USB ontvanger moet in de USB poort blijven tijdens het vastleggen.

Setup / initiële systeemsetup

1 2 3 4
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Vastleggen vanaf het flipoverblok
1  Verwijder de kap van de pen.

Tik de pen op het blok om de pen ‘wakker ‘ te maken.

2  Begin te schrijven of te tekenen op het digitale flipoverblok, tegelijkertijd is de 
informatie op het computerscherm te zien.

Zie ‘Referentie / software / modus voor bewerken ‘ op bladzijde 21 voor de 
beschikbare opties, zoals zoom, verschillende pagina-overzichten en de 
modus voor bewerken.

Wanneer u klaar bent met de vastlegsessie klikt u op opslaan om de 
bladzijden te bewaren in het systeem.

Tips voor accuraat vastleggen:
De Nobo Kapture™ software dient op het schermvoorbeeld te staan om het •	
geschrevene te kunnen vastleggen. 

Zorg ervoor dat de camera niet verduisterd wordt tijdens het schrijven.•	

Gebruik geen cartridge met een beschadigde aanwijspunt.•	

Houd de pen op de juiste manier vast, het LED-lampje moet naar boven gericht •	
zijn

Schrijf gewoon en met dezelfde druk.•	

Blijf binnen het bereik van het systeem. Dat is tot 10 meter afstand vanaf de USB •	
ontvanger. 

Zorg ervoor dat de batterij genoeg vermogen heeft voor de voorgenomen sessie.  •	
De status van de batterij kunt u vinden in het penmanagement gedeelte van de 
software.

Controleer regelmatig de software of u binnen het bereik blijft en of het •	
vastleggen naar wens verloopt. 

Bediening / vastleggen

21
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Referentie / software / beginpagina

Opmerking:
Alle getoonde schermvoorbeelden zijn voor PC’s, Macschermen kunnen variëren.

Modus voor vastleggen Modus voor bewerken Ondersteuning
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Referentie / software / foutpagina

Dit schermvoorbeeld verschijnt wanneer de USB ontvanger niet is aangesloten. Wanneer het icoon rood oplicht wijst dit op een 
waarschuwing of fout van de pen. 
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Referentie / software / penmanagement

Identificator pen / kleur Pennen in slaapstand, om een pen te wekken tik de 
punt even tegen het Nobo Kapture™ blok. 

Link naar de Nobo website

Pennen in huidige 
sessie

Signaalsterkte pen

Modus voor penmanagement Status batterij
Waarschuwing papier
Om een papierwaarschuwing 
uit te zetten klikt u op de 
icoon. Een waarschuwing 
verschijnt wanneer een pen 
op een ander oppervlak dan 
een Nobo Kapture™ blok 
wordt geplaatst. 

Identificeer pen

Pen in ruststand
Zet de pen in de slaapmodus, 
de pen blijft gekoppeld. Om 
de pen weer te wekken tikt u 
de punt even tegen het blok.

Verwijder de pen uit het 
systeem
Ontkoppelt een pen 
permanent uit het systeem
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Referentie / software / helppagina

Link naar de Nobo website

Modus voor ondersteuning

Gedeelte voor informatie 
over hulp

U kunt een van de volgende 
links gebruiken:

Link naar de gebruikshandleiding

Link naar Nobo Kapture™ 
ondersteuning

Link naar de Nobo Kapture™ 
website
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Referentie / software / pagina-informatie

Link naar de Nobo website

Pagina-informatie

Selecteer  ‘Toepassen‘ om notities op huidige bladzijde op te slaan
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Referentie / software / opslaan

Link naar de Nobo website

Opslaan

Opties bestand opslaan
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Referentie / software / bestandsmanager

Gedeelte bestandsinformatie

Link naar de Nobo 
website

Bestandsmanager
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Referentie / software / modus voor vastleggen

Link naar de Nobo website

Modus voor vastleggen

Pagina overzicht:

Enkele bladzijde

Twee bladzijden

Vier bladzijden

Vorige bladzijde / volgende bladzijde inzoomen / uitzoomen

Real-time pagina 
overzicht

De icoon voor vastleggen wordt rood wanneer er informatie wordt geschreven zonder dat de software in de modus voor vastleggen staat. 
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Referentie / software / modus voor bewerken

Link naar de Nobo website

Tools voor bewerken
Inzoomen
Uitzoomen
Selecteer
Formaat veranderen
Draaien
Snijden
Kopiëren
Plakken
Wissen
Kleurenpallet
Bladzijde toevoegen
Bladzijde verwijderen

Huidige bladzijdeBladzijden gebruikt in blok

Modus voor bewerken
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Referentie / icoon snelle referentiegids

Icoon Omschrijving
Modus voor vastleggen
Wanneer het icoon voor vastleggen 
rood oplicht wijst dat erop dat de 
software op het schermvoorbeeld in 
de modus voor vastleggen moet staan.

Modus voor bewerken

Ondersteuning

Verwijder pen uit systeem

Pen in ruststand

 
Waarschuwing papier

Batterijstatus

Modus penmanagement 
Wanneer de icoon voor 
penmanagement rood oplicht 
wijst dat op een waarschuwing of 
foutmelding.

Link naar de Nobo website

Icoon Omschrijving
Bestand opslaan
Wanneer de icoon voor bewaren rood 
oplicht wijst dat erop dat de versie op 
het schermvoorbeeld nieuwer is dan 
de opgeslagen versie.

Bestand openen

Pagina overzicht – enkele bladzijde

Pagina overzicht – twee bladzijden

Pagina overzicht – vier bladzijden

Inzoomen

Uitzoomen

Selecteer

Draaien

Formaat veranderen
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Referentie / icoon snelle referentiegids

Icoon Omschrijving

Snijden

Kopiëren

Plakken

Ongedaan maken

Opnieuw doen

Wissen    

Kleurenpallet

Bladzijde toevoegen

Bladzijde verwijderen  

Sterkte pensignaal
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Referentie / Nobo Kapture™ gids voor het goed vastleggen

Gebruik geen cartridge met een beschadigde neus.•	

Controleer of de pen wakker is voordat u gaat vastleggen. Tik de aanwijspunt met de kap erop even op een •	
stevige ondergrond. Als het LED-lampje aanstaat is de pen wakker (aan).

Houd de digitale pen op de juiste manier vast, het LED-lampje moet naar boven gericht zijn.•	

Schrijf gewoon en met dezelfde druk.•	

Blijf binnen het bereik van het systeem. Dat is tot 10 meter afstand van de USB ontvanger.•	

Zorg ervoor dat de batterij genoeg vermogen heeft voor de voorgenomen sessie.  De status van de batterij •	
kunt u vinden in het penmanagement gedeelte van de software.

Zorg ervoor dat u niet in één sessie twee blokken van dezelfde letter heeft. •	

Controleer uw computer om er zeker van te zijn dat uw sessie op de juiste wijze wordt vast gelegd.•	

Extra ondersteuning kunt u vinden op http://www.noboeurope.com/Nobokapture•	

Nieuwe software zal regelmatig beschikbaar zijn. Deze kunt u downloaden. De volgende regel zal in een •	
pop-up venster verschijnen zodat u het snel kunt installeren. ‘Een nieuwere versie van de software is nu 
verkrijgbaar, klik op de volgende link www.noboeurope.com/Nobokapture’. De huidige software en de meest 
recente software om te downloaden worden getoond. 
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Referentie / divers

Statusmatrix van pen-LED
LED activiteit Duur Status

1 minuut Pen is in ruststand.

1 minuut Pen is in ruststand en momenteel niet gekoppeld aan het systeem.

8 seconden Koppeling van pen aan systeem is mislukt.

1,8 seconde, iedere 15 seconden herhaald Batterij bijna leeg, vervang de batterij. 

8 seconden, dan pen uitschakelen Batterij zo goed als leeg, vervang de batterij.

Het LED-lampje zal in iedere kleur (rood, blauw en groen) oplichten wanneer de USB ontvanger wordt aangesloten aan de USB poort.
Het LED-lampje blijft geheel rood totdat de Nobo Kapture™ applicatie is begonnen. Eenmaal gereed wordt het lampje blauw.

1 jaar beperkte garantie
ACCO Brands Europe Ltd (“ACCO”) geeft 1 jaar garantie op dit product tegen 
mankementen op het gebied van materiaal en uitvoering bij normaal gebruik en 
onderhoud, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.   ACCO zal naar eigen inzicht 
het defecte onderdeel dat gedekt is door deze garantie repareren of vervangen.  
Bewaar het aankoopbewijs met datum als bewijs van de aankoopdatum.  Deze 
heeft u nodig voor de onder de garantie vallende service.  Om deze beperkte 
garantie geldig te laten blijven moet het product behandeld en gebruikt zijn 
volgens de voorgeschreven instructies die bij dit garantiebewijs zijn gevoegd.  Dit 
beperkte garantiebewijs dekt niet de schade die het gevolg is van een ongeluk, 
verkeerd gebruik, misbruik en verwaarlozing.   Dit beperkte garantiebewijs is 
alleen geldig als het product is gebruikt met gespecificeerde onderdelen zoals op 
de productdoos vermeld.  Kijk voor meer informatie op de productdoos of neem 
contact op met de technische ondersteuning van ACCO.
Garantie disclaimer
Met uitzondering van de garantie op het bijgeleverde, beperkte garantiebewijs 
doet ACCO, voor zover toegestaan door de wetgeving, afstand van alle 
uitgesproken of veronderstelde garanties, inclusief alle garanties van 
verhandelbaarheid en / of geschiktheid voor een bepaald doel.  Mochten er 
alsnog veronderstelde garanties gelden als gevolg van wetgeving wordt de 
geldigheidsduur van deze garanties beperkt tot zes jaar. 

Beperking van aansprakelijkheid
Reparatie of vervanging van dit product, zoals hierin voorzien is, is de enige 
juiste handelswijze.  ACCO is niet aansprakelijk voor welke specifieke, incidentele 
of consequentiële beschadigingen dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, 
verloren winst, verlies van gebruik van de software, verlies of herstelkosten van 
data, huurkosten van vervangende onderdelen, uitvaltijd, schade aan bezittingen 
en claims van derden, voortkomend uit welke theorie dan ook wat betreft 
vergoeding, inclusief garantie, contracten, statuten en schadevergoeding als 
gevolg van een onrechtmatige daad.  Ongeacht de termijn van welke beperkte 
garantie dan ook of die van een garantie als gevolg van wetgeving of in het geval 
dat een beperkte garantie faalt in zijn essentiële doel: ACCO zal in geen enkel 
geval de gehele aansprakelijkheidskosten op zich nemen die de aankoopprijs 
van dit product overschrijden.  Enkele landen staan uitsluiting of limitering 
door incidentele of consequentiële beschadiging niet toe. Het kan dus zijn dat 
bovengenoemde limitering of uitsluiting niet voor u van toepassing is.   Deze 
garantie geeft u specifieke juridische rechten en het kan zijn dat u ook nog andere 
rechten heeft die van land tot land verschillen.

RF technical specifications
Operating frequencies: 2.402 GHz ~ 2.474 GHz
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FCC verklaring blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan limieteisen in een ongecontroleerde omgeving 
voor blootstelling aan straling van de FCC.    Gebruikers moeten de specifieke 
bedieningsinstructies volgen om blootstelling aan RF straling binnen de normen 
te houden.  Deze zender mag niet op een plaats gebruikt worden waar andere 
antennes of zenders worden gebruikt.

FCC verklaring storing radiofrequenties
Opmerking:  Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieteisen voor een 
digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de regels van de FCC.  
Deze limieteisen zijn ontworpen om te voorzien in een redelijke bescherming 
tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving.  Deze apparatuur 
kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies 
wordt geïnstalleerd en gebruikt kan het schadelijk storing veroorzaken aan 
radiocommunicatie. 
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal zijn in een bepaalde 
omgeving.  Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- en 
televisieontvangst, hetgeen kan worden vast gesteld door de apparatuur uit en 
aan te zetten, kan de gebruiker de storing proberen te voorkomen door een van 
de volgende methoden te gebruiken:

Richt de ontvangende antenne anders of zet de antenne op een andere plaats.•	

Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.•	

Sluit de apparatuur op een andere stroomkring aan als de ontvanger. •	

Raadpleeg uw verkoper of een ervaren radio/tv technicus voor ondersteuning.•	

Modificaties: Modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goed gekeurd door ACCO 
kunnen de bediening op grond van de regels van de FCC aantasten en moeten 
niet worden gemaakt.  
Afgeschermde kabels: Om te voldoen aan de eisen van de FCC moeten 
alle verbindingen van een apparaat van ACCO alleen worden gemaakt met 
gebruikmaking van afgeschermde kabels. 

FCC verklaring van overeenstemming 
Dit product voldoet aan deel 15 subdeel C van de regels van de FCC.  Bediening 
onder twee voorwaarden: (1) Het kan dat dit apparaat geen schadelijke storing 
veroorzaakt en (2) dit apparaat moet iedere storing accepteren, inclusief storing 
die ongewenste bediening veroorzaakt.   Zoals gedefinieerd staat in sectie 2.909 
van de FCC regels is het verantwoordelijke apparaat ACCO Brands Ltd, Ocford 
House, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP218SZ, England. 

CE verklaring van overeenstemming
ACCO verklaart dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten 
en andere relevante bepalingen van de toepasbare EC richtlijnen.

De volgende informatie is alleen voor inwoners van EU-landen.
Het gebruik van het symbool betekent dat dit product niet als 
huishoudelijk afval behandeld mag worden.  Door ervoor te zorgen 
dat dit product op de juiste wijze wordt weg gegooid helpt u 
potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en gezondheid 
te voorkomen, die anders worden veroorzaakt door het op een 
verkeerde manier weggooien van dit product.  Voor verdere 
informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen 
met uw plaatselijke gemeentehuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de 
winkel waar u dit product heeft gekocht.

Nobo en ACCO zijn geregistreerde handelsmerken van ACCO Brands. Mac en 
de logo’s van Mac zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en 
andere landen. Windows Vista en het logo van Windows zijn handelsmerken van 
de Microsoft landengroep .  Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de 
respectievelijk eigenaars.

©2009 ACCO Brands Europe Ltd, een divisie van ACCO Brands Corporation.  Het 
kopiëren, dupliceren of het gebruikmaken van andere reproductiemethoden van 
de inhoud is verboden zonder geschreven goedkeuring van ACCO Brands Europe.  
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Alle rechten voorbehouden.
ACCO Brands Europe
Oxford House
Oxford Road
Aylesbury
Buckinghamshire
HP21 8SZ
Voor technische ondersteuning ga naar:
http://www.noboeurope.com/nobokapture/support

Internationaal nummer: +31 (0) 53 484 9292

Land    Toegangsnummer
Oostenrijk   01 502 842 131
België     02 256 6696
Denemarken   35 25 80 47
Finland    09 2311 3411
Frankrijk   01 7020 0007
Duitsland   0696 654 9084
Hongarije   01 777 9105
Ierland    01 524 5447
Italië     02 4527 9097
Nederland   020 504 0650
Noorwegen   22 97 17 26
Rusland   810 8000 22208 1044
Spanje    917 456 220
Zweden   08 5792 9066
Verenigd Koninkrijk  0207 744 1051

LED-STRALING
NIET DIRECT MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN BEKIJKEN
KLASSE 1 LED PRODUCT

Productveiligheid
LEES DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG. HET NIET OPVOLGEN VAN •	
DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK, 
VERWONDINGEN EN SCHADE AAN BEZITTINGEN.

Gebruik de digitale pen en de accessoires alleen in overeenstemming met de •	
gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik kan leiden tot verwondingen of schade 
aan bezittingen.

Laat de digitale pen en de accessoires niet vallen, verbuig of vervorm ze niet, •	
druk ze niet in, haal ze niet uit elkaar en open ze niet, prik er niet in, verbrijzel ze 
niet, doe ze niet in de magnetron, steek ze niet in brand, verf ze niet en doe er 
geen vreemde objecten in. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden 
tot verwondingen of schade aan bezittingen.

De digitale pen en de accessoires bevatten kleine onderdelen die •	
verstikkingsgevaar kunnen opleveren.  Verstikking kan leiden tot verwondingen 
of de dood.

In het geval van een batterijlek moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet •	
in contact komt met huid en ogen. Dit kan leiden tot verwondingen. Als er 
contact is geweest was dan het aangeraakte lichaamsdeel met veel water en 
raadpleeg onmiddellijk een arts. 

Slik de batterij niet in. De inhoud van de batterij kan giftig zijn bij inslikken.•	

Steek gebruikte batterijen niet in brand, werp geen batterijen in vuur, laad geen •	
onoplaadbare batterijen op en maak geen kortsluiting in de stroomtoevoer. 
Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot vuur, explosie, elektrische 
schok, batterijlekkage en andere verwondingen of schade.
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Risico van beschadiging van de ogen - onzichtbare infrarood licht komt uit de •	
punt van de digitale pen. Kijk niet direct in de punt. Bekijk de punt niet met een 
optisch apparaat.

Verwijder de batterij in gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer.  •	
De pen is een elektronisch apparaat. Vonken kunnen vuur of explosies 
veroorzaken. Dat kan leiden tot verwondingen of de dood en schade aan 
bezittingen.

Verwijder de batterij wanneer u in een gebied bent waar zich explosies •	
voordoen om explosiewerkzaamheden niet te verstoren.

Verwijder de batterij wanneer u in een gebied bent waar radio’s niet mogen •	
worden aangezet.

Luchtvaartregels kunnen het gebruik van draadloze apparaten verbieden •	
tijdens de vlucht. Verwijder de batterij wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.

De digitale pen kan sommige gehoortoestellen of andere persoonlijke •	
medische apparaten storen.  Als dat zo is raadpleeg dan de leverancier voor 
alternatieven en oplossingen.

Productzorg
LEES DEZE INSTRUCTIES GRONDIG HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE •	
INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING AAN DE DIGITALE PEN EN DE 
ACCESSOIRES EN KAN DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN. 

Gebruik de digitale pen en de accessoires alleen in overeenstemming met de •	
gebruiksaanwijzing.

Het apparaat is alleen bedoeld om binnen op een droge plaats te gebruiken.•	

Controleer de digitale pen en accessoires regelmatig op beschadiging. Blijf •	
het apparaat niet gebruiken als er sprake is van beschadiging of gebroken 
onderdelen. Raadpleeg medewerkers van het aankooppunt als het apparaat 
gerepareerd moet worden.

Stel de digitale pen en accessoires niet bloot aan extreme temperaturen of •	
direct zonlicht, niet tijdens het gebruik ervan en niet tijdens opslag ervan. 

Bewaar het apparaat op een schone en stofvrije plaats.•	

Houd voedsel en drinken uit de buurt van het apparaat.•	

Maak het schoon met een droge doek. Gebruik geen water, zeep, •	
reinigingsmiddelen en andere chemicaliën.

Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten, dit kan leiden tot •	
ernstige schade of verminderde werking.

Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Laat het niet in •	
vochtige omstandigheden achter.

Gebruik de pen niet vlakbij sterke radiogolven of magnetische velden. Dit kan •	
leiden tot een slechte werking of destructie van de pen.

Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Zoals met elk •	
elektronisch product kunt u uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf raadplegen 
om de correcte wijze van weggooien en locatie bij u in de buurt vast te stellen.

Maak het apparaat niet open en haal het niet uit elkaar behalve om de batterij •	
of de inktcartridge te vervangen. Er zijn geen andere componenten die men 
moet vervangen. De garantie zal dan ongeldig worden. Veranderingen en 
modificaties van dit apparaat zal de capaciteit van de gebruiker verminderen 
om de apparatuur te bedienen.

Volg het polariteitdiagram (+/-) in het batterijvakje op.•	

Vervang de batterij meteen als u gewaarschuwd wordt dat de batterij bijna •	
leeg is.

Vervang alleen batterijen met hetzelfde type zoals de aanbevolen types of met •	
equivalenten daarvan.

Verwijder de batterij voordat u de digitale pen voor lange tijd gaat opbergen. •	
Gooi de lege batterijen niet met het afval weg.

Zoals met elk type batterij kunt u uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf •	
raadplegen om de correcte wijze van weggooien en locatie bij u in de buurt 
vast te stellen.

Gebruik geen oplaadbare batterijen. De digitale pen en/of de batterijen •	
kunnen dan kapot gaan.

CBT: 6640/01/0909


