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Tack för att du valde Nobo Kapture™ digitala blädderblock. 
Vi är säkra på att du kommer att ha nytta av det. Ägna gärna lite tid åt att studera 
dessa instruktioner för att se till att du får ut det mesta av produkten.

Ta bilder - Anteckningar och idéer som skrivs på det digitala blädderblocket •	
sparas genast på din PC/Mac.

Redigera - Ändra sparade sesioner och exportera filerna i olika format.•	

Dela - E-posta filer till mötesdeltagare, kollegor eller klienter.•	

 Tänk på säkerheten
Detta system är säkert att använda så länge du följer några grundläggande 
föreskrifter.

Alla försök av obehörig personal att reparera denna enhet kommer att •	
ogiltigförklara garantin. Denna enhet fordrar ingen service.

Använd inte i närhet av vatten.•	

Använd inte damm- eller rengöringsmedel i sprayformat. Rengör inte med •	
lösningsmedel eller slipmedel.

Lysdiodsstrålning - Klass 1 lysdiodsprodukt. •	
Beskåda inte direkt med optiska instrument.

Specifikationer

Minimisystemkrav
Windows® XP SP2 / Vista™ eller MAC OS X 10.5
Tillgänglig USB 2.0-port
Internetanslutning för uppdateringar
Processor - 1.0GHz minimum (2.5GHz eller mer rekommenderas)
RAM - 512Mb minimum (1Gb rekommenderas)
Hårddisk - 500Mb tillgängligt utrymme krävs

RF tekniska specifikationer
Bluetooth klass 2 (2.4GHz)

Batterityp
1 x AAA alkaliskt batteri (LR03) icke-uppladdningsbart

Prestanda
Driftstid - upp till 5 timmar (pennan ner 100 %)
Batteriets standbytid - upp till 6 månader (ingen användning)
Räckvidd - upp till 10 m

Bläckpatroner
Bläckpatronerna innehåller whiteboardbläck som lämpar sig för blädderblock och 
whiteboardtavlor

Digitala blädderblock
Det finns fyra tillgängliga block:

Blocktyp Ark Återbeställningskod
B 60 1902592

(block med 3 x 60 ark - blocken 
säljs inte separat)

C 60
D 60
D 20 

(endast i startsats)
NA

Introduktion
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Digital märkpenna och bläckpatroner
  Systemet kan användas med upp till fyra digitala märkpennor.

Märkpennan godtar engångsbläckpatroner för whiteboardtavlor med 
antingen rött, blått, grönt eller svart bläck.
Återbeställningskoder:
Svart (x6) 1902595.
Blandade (2 x röda, 2 x blåa, 2 x gröna) 1902596.
Reservpenna 1902594.

Plug and play-USB-mottagare
  Plug and play-USB-mottagaren möjliggör kommunikation mellan de digitala 

märkpennorna och datorn.  Mjukvaran för Nobo Kapture™ är förinstallerad på 
denna USB-mottagare som en självextraherande fil med rutor som dyker upp 
på skärmen för en enkel installation.

Installeringskort
  För installering och ihopparning av pennan med systemet. Möjliggör även att 

färgen på skärmen kan ändras för att motsvara bläckpatronen i den digitala 
märkpennan.

Digitala blädderblock
  Nobo Kapture™ har 3 block i serien (B, C, D) som alla kan användas i en session, 

vilket ger upp till 180 unika sidor i varje session.
 Återbetällningskod 1902592 (endast block med 60 ark).

Märk: 
Endast ett block av varje bokstavstyp kan användas i en session.
(t.ex. endast 1 block B, 1 block C och 1 block D)

Pennfodral
  För trygg förvaring av två digitala märkpennor, USB-mottagare och 

installeringskort.

1

Introduktion / systemkomponenter
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Installering / digital märkpenna

Knapp för att öppna batteriluckan

Batterilucka

Batteri (1 x AAA)Bläckpatron
Bläckpatronsskydd

Bläckpatronslock

Digital markeringspenna

Knapp för att öppna bläckpatronsskyddet

Bläckpatronskärna

Hållare för bläckpatron

Kamera

Statuslysdiod
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Att sätta i eller byta ut batteriet
  Vänd pennan upp och ned.

Med ett fast grepp om pennans hölje, tryck den röda knappen nertill på 
pennan neråt (1).

För batteriluckan bort från höljet på pennan (2).

Vid byte av batteri, avlägsna det gamla batteriet.

  Sätt i det nya batteriet och var uppmärksam på polariteten (den positiva [+] 
änden först).

Sätt tillbaka batteriluckan genom att föra in fliken i springan (1) och för in 
luckan tills du hör ett klick (2).
Slå på den digitala märkpennan genom att placera spetsen (med eller utan 
kork) på en yta. Pennan kommer att slås på och vara redo att användas inom 3 
sekunder. Pennan stängs automatiskt av efter en tids inaktivitet.

Batteri - vad du bör göra
Använd endast alkaliska batterier av typ AAA (LR03).•	

Avlägsna batteriet ur pennan och förvara det på en sval, torr och ren plats om det •	
inte kommer att användas under en längre tid.

Beakta lokala föreskrifter när du slänger batteriet.•	

Batteri - vad du inte bör göra
Försök inte att ladda batteriet.•	

Kortslut inte batteriet. En kortslutning kan orsaka allvarliga skador på batteriet.•	

Tappa inte, slå inte i eller missbruka inte på annat sätt batteriet eftersom detta kan •	
resultera i att batteriets innandöme blottas, och detta är frätande.

Utsätt inte batteriet för fukt eller regn.•	

Håll batteriet borta från eld eller andra extrema värmekällor. Bränn inte. Batteriet •	
kan explodera om det utsätts för extrem hetta.

1

Installering / batteriinstallation

2

1 x AAA-batteri

2

1 1

2

1

2
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Att installera en bläckpatron
  När pennan vetter åt rätt håll och du håller stadigt i den, tryck den röda 

knappen i mitten av pennan neråt (1).

För bläckpatronsskyddet framåt (2).

  Sätt i bläckpatronen i hållaren (1).

För bläckpatronsskyddet neråt (2).

  Byt ut bläckpatronsskyddet genom att justera skyddet över toppen på 
bläckpatronslocket.

För skyddet längs med pennans hölje tills du hör ett klick.

Kontrollera korrekt installation av bläckpatron
Bläckpatronen är satt i på rätt sätt när:

ryggen vetter uppåt.•	

den ligger plant i hållaren.•	

det förekommer en viss rörelse framåt och bakåt.•	

Märk:
P.g.a rörliga delar kommer pennan att skramla något när den skakas försiktigt.

1

Installering / installation av bläckpatron

2 3Märk:
Ryggen bör vara 
vänd uppåt.

2

1

2

1

1
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Att avlägsna bläckpatronslocket
  Håll pennan stadigt och vrid locket 90º.

  Dra loss locket från pennan.

Att förvara bläckpatronslocket
  Locket kan förvaras på ändan av pennan.

Att sätta tillbaka bläckpatronslocket
  Sätt tillbaka locket på bläckpatronen och se till att pilen är upptill.

  Tryck på locket tills att du hör ett klick.

Märk: 
 Det går inte att sätta på locket upp och ned. Vrid på locket tills pilen är upptill för att 

rätta till. Tryck på locket tills du hör ett klick.

1

Installering / att förvara bläckpatronslocket
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Digitalt blädderblock, översikt
Systemet Nobo Kapture™ använder unikt tryckt papper som kameran använder för 
att känna igen sin position på sidan. Det finns 180 enskilda ark i blockserien som är 
indelade i block B, C och D. Man kan använda alla block samtidigt (B, C och D), men 
det går inte att använda fler än en av en specifik blockbokstav, dvs. det går inte att 
använda två D-block i en session. Alla D-block är tryckta med samma sidor, så därför 
kan systemet skriva över eller missa information om två förekommer i samma session.
Eftersom varje pappersark i block B, C och D är unika så känner systemet igen vilket 
ark i vilket block det skriver på.
Mjukvaran för Nobo Kapture™ öppnar automatiskt en sida i det digitala 
blädderblocket på datorn när du börjar skriva eller rita på den fysiska 
blädderblockssidan.

  Varje fysisk blädderblockssida har sin egen blockbokstav och sidnummer som 
visas nere till höger, så att om du river lös sidor från blocket ändå kan hålla koll 
på vilken sida som används. 

Sidan har också dolda igenkänningsmärken för blocktyp och sida som pennan 
känner igen. Detta gör att mjukvaran för Nobo Kapture™ kan hålla koll på vilken sida 
som används.
Anteckningar:
Standard-, icke-digitala blädderblock kommer inte att fungera i detta system. Använd 
endast Nobo Kapture™ digitala blädderblock.
Försök inte att använda två digitala blädderblock med samma bokstav (t.ex. B och B) 
samtidigt eftersom korrekt bildtagning då inte är möjlig.

Installera det digitala blädderblocket(n)
  Placera de fordrade blädderblocken på ditt blädderblocksställ från Nobo.
 Gå till www.noboeurope.com för information om vårt sortiment av 

blädderblocksställ. Listan nedan innehåller några av våra mest omtyckta 
modeller som finns tillgängliga i Europa.
Piranha Mobile Easel - 1901920
Piranha Static Easel - 1901919
Barracuda Mobile Easel - 1902386
Shark Easel - 1901918

Installering / Digitalt blädderblock

1 2

1
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Mjukvaruöversikt
Mjukvaran för Nobo Kapture™ startar med hemsidan, varifrån du kan komma åt 
lägena för bildtagning, redigering och hjälp:

Bildtagningsläge
Sparade sidor kan visas i ett överblicksläge, som, för tydlighetens 
skull, visar aktiva sidor i ett block.

Redigeringsläge
Sparade sidor kan redigeras, ordnas om eller så kan delar klippas ut 
från sidorna och klistras in i en ny sida i mjukvaran. Block eller sidor 
kan sedan sparas i vanliga filformat såsom JPEG eller PDF, redo att 
skickas iväg per e-post.

Hjälpläge
Få åtkomst till följande hjälptjänster:

inbyggd hjälp.•	

guide för felsökning i mjukvaran.•	

Nobos webbsida (innehåller mjukvaruuppdateringar och  •	
 FAQ-forum).

Standardsida för mjukvara
I mjukvarans redigeringsläge finns det möjlighet att lägga till fler sidor.
När du har sparat innehållet på alla fordrade fysiska sidor kan ytterligare 
standardsidor läggas till, såsom det viktigaste från varje sida eller specifika 
anteckningar från sessionen.
Det maximala antalet fysiska sidor är 180 men avsevärt fler kan läggas till elektroniskt. 
Sparade filer kan därför innehålla fler sidor än de fysiska.

Återvänder till en tidigare session
Länken mellan mjukvaran och den inspelade informationen är pappret i det digitala 
blädderblocket Nobo Kapture™. Genom att bevara en fysisk sida från en session är 
det möjligt att åter öppna sessionen i bildtagingsläge och lägga till material till sidan.
Anteckningar:

Det går inte att radera märken från fysiska sidor som är gjorda i tidigare sessioner.•	

För att redigera innehållet på en sida måste du öppna den i redigeringsläge och •	
klippa, klistra eller ordna om den.

Sidor som har redigerats i redigeringsläget kan inte återöppnas i •	
bildtagningeläge.

Filsparande
Filer kommer som standard att sparas i “Mina dokument” i Windows® XP SP2 / Vista™ 
och “Dokument” i MAC OS X 10.5. Filnamnet kommer att vara ‘Nobo Kapture’ följt av 
ett ökande nummer.
För att spara en fil och tilldela den ett anpassat filnamn och läge, gå till filfliken och 
välj “Spara som”. Bläddra fram till den önskade platsen och ange önskat filnamn.

Installering / mjukvaruöversikt
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Kommunikation mellan dator och penna
  Sätt i plug and play-USB-mottagaren i en ledig USB-port på datorn.

USB-mottagarens statuslampa kommer att blinka röd, blå och sedan grön. 
Mjukvaruinstallationen av Nobo Kapture™ kommer att starta automatiskt. Om 
den inte startar automatisk så kan man starta applikationen manuellt genom 
att bläddra fram till den via Windows utforskaren eller Mac OS finder.
Lysdioden kommer att förbli röd tills mjukvaran har startats, varvid den blir blå.
Följ instruktionerna på skärmen för att installera mjukvaran för Nobo Kapture™.
Bekräfta att ett batteri har installerats i pennan.

  Starta den installerade mjukvaran för Nobo Kapture™ ( ) välj 
bildtagningsläge ( ) och därefter pennskötselläge ( ).

 Vidrör mitten av installeringskortet med pennan (med eller utan lock) och håll 
den där tills lysdioden lyser stadigt grönt.
Tryck och släpp knappen på USB-mottagaren.

Lyft pennan, lampan blinkar grönt, den återgår till att lysa stadigt grönt när 
pennan har parats ihop med systemet.

  Pennan kommer att dyka upp i pennans statusområde i läget för pennskötsel.
Pennan har nu parats ihop med systemet.

Ange pennfärg
  Vidrör med pennan färgområdet på installeringskortet som motsvarar färgen 

på den installerade bläckpatronen. Färgen som visas i pennans skötselläge/
färgområde kommer att växla till den valda färgen. Pennan är nu klar för 
användning.
Märk:
När pennan är ihopparad kommer den att förbli ihopparad med den USB-
mottagaren. Pennor kan raderas med hjälp av mjukvaran. Extra pennor måste 
paras ihop på samma sätt som den första pennan. Ihopparningen påverkas inte av 
strömavbrott eller batteribyte i pennan.
USB-mottagaren måste förbli i USB-porten när pennan används.

Installering / första systeminstallering

1 2 3 4

1
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Bildtagning från blädderblocket
  Avlägsna pennans lock.

Knacka pennan mot blocket för att “väcka” den.

  Börja skriva eller rita på det digitala blädderblocket. Informationen kommer att 
visas i realtid på datorn.

Gå till ‘Referens / mjukvara / redigeringsläge’ på sidan 21 för de alternativ som 
finns tillgängliga, inklusive zoom, flera sidvyer och redigeringsläge.

När du är klar med bildtagningssessionen, klicka på spara för att lagra sidorna i 
systemet.

Tips för korrekt bildtagning:
Mjukvaran för Nobo Kapture™ måste finnas på bildtagningsskärmen för att kunna •	
spela in det som skrivs.

Se till att kameran inte är ur fokus när du skriver.•	

Använd inte en bläckpatron med skadad spets.•	

Håll pennan med rätt sida upp. Lysdioden ska vetta uppåt.•	

Skriv normalt, med ett jämnt tryck.•	

Håll dig inom systemets räckvidd, vilket innebär 10 meter från USB-mottagaren. •	

Se till att batteriet räcker sessionen ut. Batteriets statuslampa finns i pennans •	
skötselsektion i mjukvaran.

Kontrollera mjukvaran med jämna mellanrum för att se till att du befinner dig •	
inom räckvidden, och att bildtagningen fungerar.

Användning / bildtagning

21

1

2
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Referens / mjukvara / startsida

Märk:
Alla skärmar som visas är för PC-installation. Mac-skärmar kan variera.

Bildtagningsläge Redigeringsläge Hjälp
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Referens / mjukvara / felsida

Denna skärm dyker upp när USB-mottagaren inte har satts i. När ikonen är röd indikerar det en pennvarning eller ett fel.
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Referens / mjukvara / pennskötsel

Pennkännetecken / färg Pennan sover. Vidrör Nobo Kapture™ 
blocket med den för att väcka den 

Länk till Nobos webbsida

Pennor i aktuell
session

Pennans signalstyrka

Pennskötselläge Batteristatus
Pappersvarning
Klicka på ikonen för att 
avlägsna en pappersvarning. 
En varning dyker upp när 
en penna placeras någon 
annanstans än på Nobo 
Kapture™ blocket

Identifiera penna

Degradera penna
Försätter pennan i vänteläge. 
Pennan förblir ihopparad. 
För att väcka pennan, vidrör 
blocket ned den

Avlägsna pennan från 
systemet
Avlägsnar pennan 
permanent från systemet
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Referens / mjukvara / hjälpsida

Länk till Nobos webbsida

Hjälpläge

Hjälpinformationsområde

Var god gå till en av länkarna 
nedan:

Länk till användarhandbok

Länk till Nobo Kapture™ support

Länk till Nobo Kapture™´s 
webbsida
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Referens / mjukvara / sidinformation

Länk till Nobos webbsida

Sidinformation

Välj ‘Tillämpa’ för att spara en anmärkning till den aktuella sidan
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Referens / mjukvara / spara

Länk till Nobos webbsida

Spara

Sparalternativ för filer
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Referens / mjukvara / filhanterare

Filinformationsområde

Länk till Nobos webbsida

Filhanterare
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Referens / mjukvara / bildtagningsläge

Länk till Nobos webbsida

Bildtagningsläge

Sidvisning:

Enkel

Dubbel

Fyrdubbel

Föregående sida / följande sida zooma in / zooma ut

Sidvisning i realtid

Bildtagningsikonen kommer att bli röd om information skrivs men mjukvaran inte är i bildtagningsläge.



21

Referens / mjukvara / redigeringsläge

Länk till Nobos webbsida

Redigeringsverktyg
Zooma in
Zooma ut
Välj
Ändra storlek
Rotera
Klipp
Kopiera
Klistra in
Radera
Färgpalett
Lägg till sida
Ta bort sida

Aktuell sidaSidor som har använts i blocket

Redigeringsläge
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Referens / ikon, snabb referensguide

Ikon Beskrivning
Bildtagningsläge
Om bildtagningsikonen är röd 
innebär det att mjukvaran måste vara i 
bildtagningsläge för att kunna spela in 
information.

Redigeringsläge

Hjälp

Avlägsna pennan från systemet

Degradera pennan

 
Pappersvarning

Batteristatus

Pennskötselläge
Om ikonen för pennskötselläge är röd 
betyder det att det finns en vaninge 
eller ett felmeddelande.

Länk till Nobos webbsida

Ikon Beskrivning
Spara fil
Om sparaikonen är röd betyder det att 
versionen på skärmen är nyare än den 
som har sparats.

Öppna fil

Sidvisning - enkel sida

Sidvisning - dubbel sida

Sidvisning - fyrdubbel sida

Zooma in

Zooma ut

Välj

Rotera

Ändra storlek

Klipp
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Referens / ikon, snabb referensguide

Ikon Beskrivning

Kopiera

Klistra in

Ångra

Upprepa

Radera

Färgpalett

Lägg till sida

Radera sida

Pennans signalstyrka
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Referens / Nobo Kapture™ guide för bra bildtagning

Använd inte en bläckpatron med skadad spets.•	

Kontrollera att pennan är vaken innan bildtagning. Knacka pennan mot en fast yta, med locket på. När •	
lysdioden lyser är pennan vaken (på).

Håll pennan med rätt sida upp. Lysdioden ska vetta uppåt.•	

Skriv normalt, med ett jämnt tryck.•	

Håll dig inom systemets räckvidd, vilket innebär 10 meter från USB-mottagaren.•	

Se till att batteriet kommer att räcka sessionen ut. Batteriets statuslampa finns i pennans skötselsektion i •	
mjukvaran.

Se till att du inte har två block med samma blockbokstav i en session.•	

Kontrollera med din dator att din session spelas in som den ska.•	

Mer hjälp finns på http://www.no•	 boeurope.com/Nobokapture

Nya version•	 er av mjukvaran kommer med jämna mellanrum att finnas tillgängliga för nerladdning. Följande 
kommer då att dyka upp i ett pop-up-fönster för att fråga om installation. ‘En nyare version av mjukvaran är nu 
tillgänglig, klicka på följande länk www.noboeurope.com/nobokapture’. 
Den aktuella mjukvaruversionen och den senaste versionen som kan laddas ner kommer att visas.
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Referens / övrigt

Pennans lysdiodstatusmatris
Lysdiodsaktivitet Varaktighet Status

1 minut Pennan är i viloläge.

1 minut Pennan är i viloläge och inte ihopparad med systemet just nu.

8 sekunder Ihopparningen av pennan med systemet misslyckades.

1,8 sekunder, upprepar var 15:e sekund Batteriet nästan slut. Byt ut.

8 sekunder, stänger sedan ner pennan Batteriet slut. Byt ut.

Lysdioden kommer att blinka i varje färg, röd, blå, grön, när USB-mottagaren har satts in i USB-porten.
Lysdioden kommer att lysa stadigt rött tills Nobo Kapture™-applikationen har startats. När detta är klart kommer den att bli blå.

Begränsad ettårsgaranti
ACCO Brands Europe Ltd (“ACCO”) garanterar att denna produkt är fri från fel 
vad gäller material och tillverkning om den används normalt, samt garanterar 
service under 1 år från och med ursprungligt inköpsdatum.  ACCO skall enligt 
eget gottfinnande reparera eller ersätta den defekta enheten som täcks av denna 
garanti.  Vänligen spara det daterade köpkvittot som bevis för inköpsdatum.  
Du kommer att behöva det för all garantiservice.  För att denna begränsade 
garanti ska fortsätta vara i kraft måste produkten ha hanterats och använts enligt 
föreskrifterna i instruktionerna som medföljer denna garanti.  Denna begränsade 
garanti täcker inte skador som uppstår till följd av olycka, felaktig användning, 
missbruk eller försummelse.  Denna begränsade garanti är endast giltig om 
produkten används tillsammans med den utrustning som anges på produktlådan.  
Var god kontrollera produktlådan för information eller kontakta ACCO:s tekniska 
support.

Friskrivningsklausul för garanti
Förutom den begränsade garanti som ges häri, i den mån lagen tillåter, frånsäger 
sig ACCO alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive alla garantier om 
säljbarhet och/eller lämplighet för ett visst syfte.  I den mån sådana underförstådda 
garantier dock existerar enligt lag, begränsas sådana garantier till sex (6) år.

Ansvarsbegränsning
Reparation eller byte av denna produkt enligt detta dokument är din enda 
gottgörelse.  ACCO är inte ansvarig för några speciella, tillfälliga eller därav följande 
skador, inklusive, men inte begränsad till, förlorad vinst, förlorad användning 
av mjukvara, förlust eller återvinnande av data, hyrd eller ersättande utrusting, 
driftsstopp, skada på egendom samt yrkanden från tredje part som uppkommer 
från någon återvinningsteori, inklusive garanti, kontrakt, lagstadgad eller 
kränkning.  Under inga som helst omständigheter kommer ACCO:s totala ansvar 
att överstiga inköpspriset för denna produkt, oavsett villkoren i någon begränsad 
garanti eller någon lagstadgad garanti, eller i händelse av att det väsentliga 
syftet hos någon begränsad garanti brister.   Vissa länder tillåter inte uteslutandet 
eller begränsandet av tillfälliga eller därav följande skador, så den ovannämnda 
begränsningen eller uteslutningen kanske inte gäller för dig.  Denna garanti ger 
dig specifika lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar 
från land till land.

RF tekniska specifikationer
Driftsfrekvenser: 2.402 GHz ~ 2.474 GHz
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FCC:s uttalande om strålningsexponering
Denna utrustning följer FCC:s gränser för strålning som angetts 
för en okontrollerad miljö.  Slutanvändare måste följa de specifika 
användningsinstruktionerna för att följa överensstämmelsen för RF-exponering.  
Denna sändare får inte vara belägen vid eller användas med någon annan antenn 
eller sändare.

FCC:s uttalande om radiofrekvensstörning
Märk:  Denna anordning har testats och funnits överensstämma med gränserna 
för en digital anordning av B-klass, i enlighet med del 15 av FCC:s regler.  Dessa 
gränser är utformade för att tillföra rimligt skydd mot skadliga störningar i en 
hemmainstallation.  Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla 
radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna, kan orsaka skadlig störning av radiokommunikation.
Dock finns det ingen garanti att störning inte kommer att inträffa i en viss 
installering.  Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller 
tvmottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen, 
uppmanas användaren att försöka rätta till störningen genom en eller fler av 
följande metoder:

Omdirigera eller flytta den mottagande antennen.•	

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.•	

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är •	
ansluten till.

Rådgör med försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.•	

Ändringar: Ändringar som inte uttryckligen godkännts av ACCO kan ogiltigförklara 
användarens behörighet att använda enheten enligt FCC-regleringarna, och får 
således inte göras.
Skyddade kablar: För att uppfylla FCC:s krav måste alla anslutningar till utrustning 
som använder en ACCO-enhet endast göras med skyddade kablar.

FCC:s försäkran om överensstämmelse
Denna produkt överensstämmer med sektion 15 undersektion C av FCC:s regler.  
Användningen lyder under två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig 
störning, och (2) denna enhet måste godta all mottagen störning, inklusive 
störning som kan orsaka oönskad drift.  Enligt sektion 2.909 i FCC:s regler är den 
ansvariga anordningen ACCO Brands Europe Ltd, Oxford House, Oxford Road, 
Aylesbury, Buckinghamshire, HP218SZ,  England.

CE-försäkran om överensstämmelse
ACCO försäkrar att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och 
andra relevanta föreskrifter i tillämpliga EG-direktiv.

Följande information är endast för EU-medlemsstater
Användningen av symbolen signalerar att denna produkt inte kan 
klassas som hushållsavfall.  Genom att se till att denna produkt 
avyttras på rätt sätt kommer du att bidra till att förhindra möjliga 
negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa, som annars 
skulle kunnat vara konsekvensen av olämplig avfallshantering 
av denna produkt.  För mer information om återvinning av 
denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor, ditt 
hanteringscenter för hushållsavfall eller butiken där du köpte 
produkten.

Nobo och ACCO är registrerade varumärken tillhörande ACCO Brands. Mac och 
Mac-logon är varumärken tillhörande Apple Inc, registrerade i USA och andra 
länder. Windows Vista och Windows-logon är varumärken tillhörande Microsoft.  
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

 
© 2009 ACCO Brands Europe Ltd, en enhet av ACCO Brands Corporation.  All 
obehörig kopiering, duplicering eller annan återgivning av innehållet häri är 
förbjuden utan skriftligt godkännande av ACCO Brands Europe.  Alla rättigheter 
reserverade.
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ACCO Brands Europe
Oxford House
Oxford Road
Aylesbury
Buckinghamshire
HP21 8SZ
För tekniskt support gå till:
http://www.noboeurope.com/nobokapture/support

Internationellt avgiftsbelagt nummer: +31 (0) 53 484 9292

Land   Åtkomstnummer
Österrike  01 502 842 131
Belgien   02 256 6696
Danmark  35 25 80 47
Finland   09 2311 3411
Frankrike  01 7020 0007
Tyskland  0696 654 9084
Ungern   01 777 9105
Irland    01 524 5447
Italien    02 4527 9097
Nederländerna  020 504 0650
Norge   22 97 17 26
Ryssland  810 8000 22208 1044
Spanien  917 456 220
Sverige   08 5792 9066
Storbritannien  0207 744 1051
 

Ledande radioaktivitet
Titta ej direkt med optiska medel
Klass 1 ledande produkt

Produktsäkerhet
LÄS DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER NOGA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA •	
DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER KAN RESULTERA I ELDSVÅDA, ELCHOCK, 
PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.

Använd endast den digitala pennan och dess tillbehör i enlighet med •	
användarhandboken. All annan användning kan resultera i personlig skada eller 
skada på egendom.

Tappa inte, kasta, böj eller deformera, krossa, montera inte i sär eller öppna, •	
punktera, strimla, värm inte i mikrovågsugn, bränn, måla eller sätt inte in 
främmande förmål i den digitala pennan eller dess tillbehör. Underlåtenhet att 
följa dessa instruktioner kan resultera i personskada eller skada på egendom.

Den digitala pennan och dess tillbehör innehåller små delar som kan lossa, •	
vilket kan utgöra en fara för kvävning. Kvävning kan resultera i skada eller död.

I händelse av att batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden •	
eller ögonen. Detta kan resultera i personskada. Om kontakt har förekommit, 
tvätta det utsatta området med stora mängder vatten och uppsök läkare 
omedelbart.

Ät inte batteriet. Batteriets innehåll kan vara giftigt.•	

Bränn inte använda batterier, avyttra dem inte genom eld, ladda inte icke-•	
uppladdningsbara batterier och kortslut inte matarterminalerna. Underlåtenhet 
att följa dessa instruktioner kan resultera i eldsvåda, explosion, elchock, 
batteriläckage eller annan skada.

Risk för ögonskada - osynligt infrarött ljus avges från spetsen av den digitala •	
pennan. Titta inte rakt in i spetsen. Titta inte på spetsen med en optisk 
anordning.
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Avlägsna batterierna i områden med en potentiellt explosiv atmosfär. Den •	
digitala pennan är en elektronisk anordning. Gnistor kan orsaka eldsvåda eller 
explosion,  som resulterar i personskada eller död, eller skada på egendom.

Avlägsna batteriet i ett sprängområde för att undvika att störa sprängningarna.•	

Avlägsna batteriet i områden där uppsatta skyltar kräver att radiosändare ska •	
stängas av.

Flygföreskrifter kan förbjuda användning av trådlösa anordningar under •	
flygning. Avlägsna batteriet när du är ombord på flygplan.

Den digitala pennan kan störa vissa hörapparater eller annan personlig •	
medicinsk utrustning. Om så är fallet, konsultera leverantören för alternativa 
lösningar.

Produktskötsel
LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA •	
INSTRUKTIONER KAN RESULTERA I SKADA PÅ DEN DIGITALA PENNAN OCH 
DESS TILLBEHÖR OCH ÄVEN OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN.

Använd endast den digitala pennan och dess tillbehör i enlighet med •	
användarhandboken.

Anorningen är endast avsedd för inomhusbruk på torra platser.•	

Kontrollera den digitala pennan och dess tillbehör rutinmässigt för tecken på •	
skada. Fortsätt inte att använda produkten om det finns skador eller trasiga 
delar. Rådgör med försäljaren om anordningen fordrar reparationer.

Utsätt inte den digitala pennan eller dess tillbehör för extrema temperaturer •	
eller direkt solljus, varken under användning eller förvaring.

Förvara anordningen på ett rent ställe fritt från damm.•	

Håll mat och drycker borta från anordningen.•	

Rengör med en torr trasa. Använd inte vatten, tvål, tvättmedel eller andra •	
kemikalier.

Tappa inte anordningen eller utsätt den för någon annan typ av kraftig stöt •	
som allvarligt kan skada den eller förhindra den från att fungera som den ska.

Utsätt inte anordningen för vatten eller någon annan vätska. Lämna den inte i •	
fuktiga förhållanden.

Använd inte pennan i närheten av starka radiovågor eller magnetiska fält. Det •	
kan göra att pennan inte fungerar som den ska, eller kan leda till att den går 
sönder.

Släng inte denna produkt hushållsavfallet. Precis som med andra elektroniska •	
produkter ska du kontollera med ditt lokala avfalls- eller återvinningsföretag om 
hur produkten på ett korrekt sätt ska avyttras där du bor.

Öppna inte eller montera isär anordningen förutom för byte av batteri eller •	
bläckpatron. Det finns inga andra delar inuti som fordrar service. Garantin 
kommer att ogiltigförklaras. Ändringar eller modifikationer på denna enhet kan 
ogiltigförklara användarens behörighet att hantera utrustningen.

Följ polaritetsdiagrammet (+/-) i batterifacket.•	

Byt genast ut batterier när du uppmärksammas med varningen om att •	
batteriet snart är slut.

Ersätt endast med batterier av samma typ som den rekommenderade, eller •	
med motsvarande.

Avlägsna batteriet innan längre förvaring. Släng inte ett använt batteri i •	
soporna.

Precis som med andra elektroniska produkter ska du kontollera med ditt lokala •	
avfalls- eller återvinningsföretag om hur produkten på ett korrekt sätt ska 
avyttras där du bor.

Använd inte uppladdningsbara batterier. Den digitala pennan och/eller •	
batterierna kan förstöras.

CBT: 6640/01/0909


