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Details

Specificaties
Model type: Actieve capacitieve pen
Materiaal: Aluminiumlegering
Proces: Spuiten / Plating
Input: 5V – 0,2A
Kleur: Wit
Compatibel Apparaat: Capacitieve touchscreen-
apparaten

Eigenschappen
1. Stijlvolle en minimalistische stijl, aluminium-
legering met pianolak, rustig en luxueus, nieuw
en duurzaam.

2. De punt van de pen is gemaakt van speciaal
geleidend materiaal en is nauwkeurig geslepen.
Dit maakt een gladde punt om schade aan het
scherm te voorkomen

3. Compatibel met 98% van de capacitieve touch-
screen apparaten op de markt, zoals tablets,
smartphones, enz.

4. Het stylus pen gaat tot 12 uur mee op vol
vermogen en gebruikt geen intelligente stroom-
onderbreking gedurende 30/60 minuten.

① Stofkapje
② Oplaadinterface
③ Aan/Uit-knop - Aan/Uit-indicator
④ Penpunt gemaakt van speciaal geleidend materiaal
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Lees deze instructies volledig door en
bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Gebruik
1. Druk op de knop op de bovenkant van de pen,
het blauwe licht gaat snel aan en de actieve
capacitieve pen gaat in de werkmodus.

2. Nu kun je de bewerkingen, zoals klikken,
schuiven, enz. op het scherm van telefoons,
tablets of laptops voltooien met de pen in plaats
van met de vinger. Je kunt de pen ook
gebruiken om te schrijven of om te schilderen in
specifieke apps.

3. Wanneer je opnieuw op de knop op de
bovenkant drukt, gaat de actieve capacitieve
stylus pen naar de uitschakelstatus.

Opladen
Je kunt de penbatterij op drie manieren opladen:

1. Gebruik de standaard USB-A naar micro-USB
datakabel om op te laden, sluit het ene uiteinde
aan op de USB-interface van de pen en het
andere op de USB-interface op de tablet of
computer (Fig. 1).

2. Sluit het ene uiteinde van de datakabel aan op
de pen en het andere uiteinde op de 5V DC
voedingsadapter (Fig. 2).

3. Sluit het ene uiteinde van de datakabel aan op
de pen en het andere uiteinde op de 5V
powerbank (Fig. 3).

Let op: Tijdens het laadproces brandt de rode
indicator, de laadtijd is 1-2 uur. Wanneer de
batterij volledig is opgeladen, gaat de rode
indicator automatisch uit.
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