
1. Cum se utilizeaza Pen+ Ellipse de la Moleskine 

a. Incarcarea Pen+ Ellipse 

 Este recomandata reincarcarea Pen+ Ellipse dupa achizitionare deoarece bateria 

poate fi descarcata; 

 Luminita LED va fi rosie in timpul incarcarii. Atunci cand incarcarea este completa, 

luminita va fi verde, apoi  se va opri; 

 Daca produsul nu este folosit pentru o perioada si este descarcat complet, viata 

bateriei se poate scurta. Incarcati des pentru a conserva viata bateriei; 

 Pentru a incarca bateria cand este descarcata, conectati cablul si apasati butonul de 

pornire o data. 

b. Pornirea/Oprirea  

 Apasati butonul de pornire sau incepeti sa scrieti pentru a activa Pen+ Ellipse. 

Luminita LED se va aprinde in mai putin de o secunda. (Functia de auto-pornire este 

activata cand Pen+ Ellipse se conecteaza pentru prima oara la aplicatia Moleskine 

Notes pentru telefone/tableta sau Windows 10. Aceste setari pot fi schimbate pe 

ecran) 

 Pentru a opri Pen+ Ellipse, tineti apasat butonul pentru 2 secunde. Luminita LED va 

licari, iar Pen+ Ellipse se va opri. 

 Daca Pen+ Ellipse nu este folosit pentru mai mult de 20 de minute, se va opri 

automat. ( Timpul la care se stinge automat in caz de neutilizare poate fi schimbat 

din Settings Menu ( Setari) ale aplicatiei Moleskine Notes pentru telefon/tableta sau 

Windows 10. Un timp mai lung va rezulta intr-un timp al utilizarii Pen+ Ellipse mai 

scurt.) 

 Daca Pen+ Ellipse nu este folosit pentru mai mult de 10 secunde, va intra in modul 

standby (putere minima), pentru a reduce consumul bateriei. 

c. Cum se tine 

 Recunoasterea produsului este afectata de unghiul senzorului optic. Senzorul 

(scobitura ovala de sub varf) ar trebui sa fie indreptat in jos. Daca Pen+ Ellipse este 

tinut altfel, poate crea dificultati in captarea scrisului sau a desenelor. 

 

Unghi utilizare 

Mentineti un unghi natural de scriere si tineti pixul in asa fel incat sa 

nu puneti presiune prea mare pe incheietura mainii. 

  

Unghiul recunoscut 

Unghiul acceptabil recunoscut al pixului Pen+ Ellipse este intre -

20° ~ +40° (90° standard vertical) 

 



d. Afisajul culorilor LED 

Status Culoare LED Status Culoare LED 

Pornire          Lumineaza Notificare de memorie 
incarcata 

    Licare 

Conexiunea Bluetooth® 
in standby 

        Licare In timpul incarcarii       Lumineaza 

Conectat la aplicatie         Estompat1 Incarcarea completa Lumineaza                                         
apoi se opreste 

Schimbarea culorii 
pixului dupa ce a fost 
conectat la aplicatie 

Se schimba culoarea 
estompata1 

Verificati senzorul optic 
sau a mediului 
inconjurator2 

 

Lumineaza     
(cu alarma) 

In timpul update-ului la 
soft 

        Estompat1 Esuarea instalarii 
update-ului la soft 

Licare 

Notificarea de baterie   
scazuta 

         

         Licare 

Inchidere  
Estompat1 

 

2. Aplicatia Moleskine Notes 

Pixul Pen+ Ellipse lucreaza in tandem cu aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta si 

Windows 10. 

Cautati “Moleskine Notes App”, “Moleskine Pen” in aplicatie pentru a gasi aplicatia. 

Aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta 

poate fi descarcata din App Store sau Google Play. 

Aplicatia Moleskine Notes pentru Windows 10 

poate fi descarcata din Microsoft Store. 

3. Inregistrarea produsului dumneavoastra Pen+ Ellipse in aplicatia Moleskine Notes pentru 

telefon/tableta sau Windows 10 

Pasul 1. Activati Bluetooth-ul pe dispzitivului dumneavoastra si deschideti aplicatia; 

Pasul 2. Aprindeti Pen+ Ellipse de la Moleskine; 

Pasul 3. Urmati instructiunile de pe ecran; 

Pasul 4. Odata ce a fost inregistrat cu succes, doar incepeti sa scrieti in Paper Tablet sau 

Diary/Planner (jurnal/planificator) Smart. 

4. Utilizarea Pen+ Ellipse in afara aplicatiei 

 Pen+ Ellipse poate fi folosit si daca aplicatia Moleskine Notes nu este pornita. 

                                                           
1
 Estompare: se inchide incet, apoi se aprinde din nou in timp ce licare. 

2
 Verificati de praf sau murdarie in jurul senzorului optic sau pe hartie. 



 Continutul pe care il creati cat timp aplicatia nu este pornita va fi transferat ulterior, 

cand Pen+ Ellipse va fi conectat la aplicatia Moleskine Notes. 

5. Cum se utilizeaza aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta 

I. NoteBox: utilizati functia “Lock” (blocare) a dispozitivului daca se doreste utilizarea aceluiasi 

tip de dispozitiv de mai multe ori. 

 Pasul 1                    Pasul 2                      Pasul 3 

Pasul 1: tineti apasat pe agenda pe 

care se doreste activarea functiei 

“Lock”. Vor aparea butoanele 

“Share”, “Lock” si “Delete”. 

Pasul 2: Apasati “Lock” pentru a 

muta agenda in “NoteBox”. 

Pasul 3: Agenda poate fi deblocata 

oricand. 

II. Folosind butonul . Apasati butonul  pe pagina de notite pentru a: 

 

Transcrie notitele scrise de mana in text 

digital 

Eticheta notitele pentru a le organiza si 

cauta 

Crea o inregistrare audio pentru notite 

Reda notitele scrise cu sau fara inregistrare 

audio 

Impartasi notitele in format PNG, PDF, 

PEXT sau SVG 

Edita, sterge, a schimba culoarea/grosimea 

scrisului sau pentru a accentua cuvinte sau 

schite 

 

III. Meniul setari. Apasati butonul pentru a vedea meniul setari Pen+ Elllipse. 

 



Verificarea agendelor existente                       

 

 

Verificarea agendelor “Locked”  

in NoteBox 

 

Cautarea paginilor etichetate 

 

 

Cautarea continutului dupa data 

 

 

Cautarea textului transcris 

 

 

 

6. Specificatii tehnice 

 

Model NWP-F70 
Compatibilitate                                OS                                                     Bluetooth® 
Android                                 KitKat 4.4 sau mai sus                               2.1 sau mai sus 
iOS                  8.1 sau mai sus (iPhone 5/iPad 3/iPad Air 1 sau mai sus)      4.0 LE 
Windows                         Windows 10 (OS 10586 sau mai sus)                 2.1 + EDR 
Conexiune Wireless Bluetooth® 4.2 (CLASSIC / LE) 
Frecventa transmisibila 2402 ~ 2480MHz 
Puterea transmitatorului Clasa 2 
Tipul de emisii F1D 
Memorie 100MB of internal memory 
Baterie Baterie reincarcabila litiu polimer 3.7V / 280mAh 
Timp incarcare Aproximativ 90 minute 
Alimentare DC 5V / 300mA 
Timp de folosire Maximum 125 zile in modul standby, 5 ore pentru scris continuu 
Marime si greutate Lungime: 155 mm (fara capac) 
Grosime: 9.6 ~ 12 mm  
Greutate: 19.85g (fara capac) 
Mediul propice utilizarii Temperatura propice utilizarii : 10 ~ 35 °C 
Temperatura pentru depozitare (Fara nici o utilizare) : -10 ~ 50 °C  
Umiditate relativa : ~ 90% 
Rezerve cerneala: D1 multi pen ink refills 

 

Selectati Pen+ Ellipse si 

setarile aplicatiei (pentru a 

organiza mai multe pixuri 

Pen+ Ellipse, in setari 

selectati “Pen Manager”) 

Continuati catre pagina 

de suport clienti 

Transferarea datelor 

memorate fara ca aplicatia sa 

fie pornita 

Update pentru softul Pen+ Ellipse 

Copia de siguranta: configurabila 

dupa conectarea cu Goodle Drive 

in “Backup&Restore”, in Setari. 


