
Papierowy Tablet MOLESKINE Paper Tablet i 
długopis Pen+ łączą wszystkie zalety 
analogowej kreatywności z ekspansywnymi 
możliwościami środowiska cyfrowego. Uchwycą 
twoje pomysły za pomocą artykułów 
piśmiennych które kochasz, bo każde 
pociągnięcie długopisu jest jednocześnie 
zsynchronizowane z twoim urządzeniem 
mobilnym i może być połączone z nagrywaniem 
dźwięku w czasie rzeczywistym. Papierowy 
Tablet i długopis Pen+ pozwalają edytować 
twoje odręczne notatki na ekranie, 
digitalizować tekst, zachowywać, organizować i 
dzielić się twoimi kreacjami.

 Co należy do zestawu? 
Papierowy Tablet:  

Duży notatnik 13 x 21 cm 
176 stron 
100 g/m² - 68lb, certyfikat FSC, papier alkaliczny
Folder z instrukcjami
Historia Moleskine
Wnętrze z kropkowanego papieru

Długopis Pen+ (Smartpen)
Kabel USB do ładowania długopisu Pen+
1 wkład do napełnienia długopisu 
Instrukcja obsługi

 Dlaczego ten notatnik nazywa się “Papierowy Tablet”? 
Charakterystyczne zaokrąglone strony notatnika wykraczają poza okładkę by oddać kształt i 
wygląd cyfrowego tabletu. 

 Kto produkuje długopis Pen+? 
Długopis Pen+ został zaprojektowany i jest produkowany przez NeoLAB Convergence w Korei.

 Jaka technologia pozwala na funkcjonowanie długopisu Pen+? 
Papier z Papierowego Tabletu jest drukowany z zakodowanymi kropkami, które są odczytywane 
przez soczewki optyczne długopisu Pen+. Technologia zwana “nCode”, została opracowana 
przez NeoLAB, kropki nie są widoczne gołym okiem, a tylko za pośrednictwem specjalnego 
optycznego urządzenia dostępnego z technologią nCode. Kropki te pozwalają aplikacji określić 
gdzie jest długopis Pen+ wewnątrz notatnika i na stronach. Długopis Pen+ Moleskine jest 
zaprojektowany do pracy WYŁĄCZNIE w technologii nCode. 



 Jaka aplikacja jest potrzebna do uruchomienia urządzenia? 
Długopis Pen+ pracuje w połączeniu z Moleskine Notes App. Jest ona dostępna za darmo w 
Apple App Store lub Google Play dla urządzeń z systemem Android. Należy wyszukać 
“Moleskine Notes App”, “Moleskine Pen+” 

o Aplikacja działa jedynie na tabletach oraz smartphonach. Nie działa z komputerami 
stacjonarnymi i laptopami. 

 Jak długopis łączy się z aplikacją? 
Długopis Pen+ łączy się z telefonem i aplikacją poprzez Bluetooth, kiedy aplikacja działa. Może 
być użyty także kiedy aplikacja nie działa i przekazać zapisane notatki później, po połączeniu 
długopisu z aplikacją.  

 Jak zarejestrować długopis Pen+ w Moleskine Notes App?
1. Uruchom funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym. 
2. Włącz Moleskine Notes App i wciśnij przycisk “Pen Register NOW” („Rejestruj Długopis 

TERAZ”).
3. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami aplikacji.
4. Po udanej rejestracji, pojawi się ekran „Pen Registration”. Teraz, naciśnij “Start” i 

rozpocznij pisanie na Papierowym Tablecie. 

 Czy wkład można uzupełniać? 
Tak, to Zebra 0.7mm, standardowy wkład D1.

 Co to za lampka na długopisie Pen+? 
Lampka na długopisie Pen+ oznacza: 

Status Kolor lampki Rodzaj światła
Urządzenie włączone Światło stałe
Przygotowanie do połączenia Bluetooth Światło migające
Podczas połączenia z aplikacją Światło gasnące  *
Ładowanie koloru długopisu po połączeniu z aplikacją Kolor zmienia się zgodnie z kolorem tuszu
Podczas aktualizacji oprogramowania Światło gasnące  *
Powiadomienie o niskim poziomie baterii Światło migające
Powiadomienie o zapełnieniu pamięci Światło migające
Ładowanie Światło stałe
Pełne naładowanie Światło stałe i wyłączenie
Podczas połączenia USB Światło stałe
Błąd aktualizacji oprogramowania Światło migające
Wyłączenie - - Światło gasnące  *

*Światło gasnące oznacza powolne zaciemnienie i 
ponowne rozjaśnianie podczas migania

(jak tusz)



 Ile trwa ładowanie długopisu Pen+? 
Około 2 godzin 

 Jaka jest żywotność baterii długopisu Pen+? 
125 dni w trybie gotowości do pracy, 5 godzin nieprzerwanego pisania

 Ładowanie długopisu Pen+
o Naładuj produkt po zakupie, ponieważ może mieć niski poziom baterii.  
o Lampka LED będzie czerwona podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania zmieni 

kolor na zielony. (Jeśli bateria jest ładowania przez PC, komputer rozpozna długopis jako 
dysk przenośny a lampka będzie fioletowa) 

 Włączenie/ Wyłączenie
o Po naciśnięciu przycisku włączania lub po przyłożeniu końcówki długopisu do papieru, 

długopis zostanie aktywowany w przeciągu sekundy i zaświeci się lampka LED. (funkcja 
automatycznego włączania jest dostępna podczas pierwszego połączenia długopisu z 
aplikacją, ustawienia można zmienić)

o Kiedy długopis jest włączony, naciśnij przycisk włączania przez 2 sekundy, lampka LED 
zacznie migać i produkt się wyłączy. 

o Jeśli nie wystąpi żadne działanie przez więcej niż 20 minut, długopis wyłączy się 
automatycznie. 

o (można zmienić czas automatycznego wyłączania w ustawieniach. Im dłuższy jest 
ustawiony czas automatycznego wyłączania, tym krótszy będzie dostępny czas 
użytkowania długopisu) 

o Jeśli nie używasz długopisu przez więcej niż 10 sekund, przejdzie on automatycznie w 
tryb gotowości do pracy by zmniejszyć pobór baterii.

 Jak trzymać długopis Pen+: 
o Szybkość rozpoznawania jest silnie związana z kątem nachylenia czujnika optycznego. 

Czujnik (owalny otwór pod końcówką długopisu) powinien być skierowany w dół. 
Odstępstwo od prawidłowego stopnia nachylenia, lub trzymanie długopisu w złym 
kierunku może spowodować trudności w przechwyceniu twojego pisma lub rysunku. 

 Jakiego typu baterie ma długopis? 
Akumulator litowo-polimerowy 3.7V/300mAh.

 • Jakie są właściwości aplikacji Moleskine Notes App? 
1. Digitalizacja: Digitalizuje i przepisuje tekst twoich odręcznych notatek. Rozpoznaje 15 

języków. 
2. Organizacja, Archiwizacja i Wyszukiwanie: Używaj etykiet by sortować notatki. Digitalizuj 

tekst a następnie wyszukuj słowa kluczowe i synchronizuj z Dyskiem Google i chmurą 
Evernote. 

3. Nagrywanie: Twoje pociągnięcia długopisem są jednocześnie zapisywane i mogą być 
połączone z nagrywaniem dźwięku w czasie rzeczywistym. 

4. Ponowne odtwarzanie: Odtwarzaj ponownie swoje zsynchronizowane notatki i nagrania 
głosowe.

5. Dziel się: Dziel się swoimi pomysłami przez email po naciśnięciu na ikonę koperty w górnej 
części strony. Wyślij swoje notatki jako PDF, obraz, w krzywych lub jako plik tekstowy. 

6. Edycja i Wyróżnianie: Zmień kolor swoich notatek i wyróżniaj kluczowe pomysły.  



 Które języki mogą być odczytane i przypisywane? 
- chiński (tradycyjny) 
- chiński (uproszczony) 
- koreański
- francuski 
- japoński 
- angielski 
- włoski 
- portugalski 
- rosyjski 
- hiszpański 
- szwedzki 
- niemiecki 
- tajski 
- turecki 
- duński 
Aplikacja jest przez cały czas aktualizowana i nowe języki mogą być dostępne w przyszłości. 

 Czy można używać kilku notatników w tym samym czasie? 
Tak, długopis Pen+ rozpoznaje w którym notatniku piszesz, więc można go używać z dwoma 
różnymi oznaczonymi notatnikami w tym samym czasie - Papierowy Tablet I, Papierowy Tablet II 
lub Czerwony Papierowy Tablet. Dwa notatniki o tej samej etykiecie (dwa notatniki „Papierowy 
Tablet I” lub dwa notatniki „Papierowy Tablet II”) nie mogą być używane w tym samym czasie, 
ponieważ aplikacja nie będzie potrafiła ich rozróżnić. Notatniki o tej samej etykiecie mogą być 
użyte w kolejności, po tym jak pierwszy zostanie zarchiwizowany w aplikacji. 

 Jakie miejsce umieszczenia papierowej obwoluty jest zalecane w przypadku ozdobnych 
notatników? 
Zalecamy, aby umieścić papierową obwolutę w centralnej części notatnika. Należy tak zrobić, 
aby zestaw był zgodny z produktem w sprzedaży detalicznej. Prosimy także o wzięcie pod uwagę 
faktu, iż papierowa obwoluta ma z tyłu specjalny kształt, który będzie wyglądać dziwnie, jeśli nie 
zostanie ona umieszczona w centralnej części notatnika. 




