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Liefhebbers van papier,
vergeten is de moeite van het 
digitaliseren van je tekeningen met 
vaak onbruikbare resultaten. Houd 
met de Slate volledige controle 
over je creaties en maak je leven 
eenvoudiger: al je creaties worden 
direct weergegeven op je apparaat. 
Gebruik de app Imagink voor het 
verfraaien van je creaties en deel 
ze in een oogwenk met je vrienden. 
Dankzij de grafische tabletmodus 
kun je hem ook gebruiken met je 
favoriete software, door de Slate 
op je computer aan te sluiten via de 
Slate Companion.Deze snelstartgids 
stelt je in staat te profiteren van alle 
voordelen van de Slate, in slechts 
enkele minuten.

De Slate 

GEFELICITEERD ONDERDELEN VAN HET SLATE-PAKKET

1 iskn pen 1 iskn-potlood en -ring
(Adapter in maat S)

2 clips 1 USB-kabel1 notitieboekje

Compatibiliteit

INLEIDING

iPad
iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, 
iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, 
iPad Mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus
7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X

Mac minimum OSX 10.10 Yosemite

PC minimum Windows 7

Android minimum 5.0
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TECHNISCH SCHEMA

USB

Knop 1
Nouvelle page

Knop 2
- Kort drukken: nieuwe laag
- Lang drukken: de ring kalibreren

voorzijde-LED

Grens van de actieve zone

Micro-USB poort

Aan-/uitknop

Zijkant-LED

Lang drukken

Kort drukken

Kleur van de zijkant-LED

OFF
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Bij de levering van de Slate kan de 
batterij leeg zijn. 
Vergeet niet om de Slate vóór elk 
gebruik op te laden.

Probeer niet om de Slate op te laden door 
deze middels een adapter rechtstreeks aan 

te sluiten op een stopcontact!

Voor de beste resultaten zijn hier 
een paar regels om je aan te houden 
bij het starten en gebruiken van de 
Slate:

Leg elk magnetisch object 
meer dan 20 cm uit de 

buurt (andere iskn-pennen, 
telefoons, luidsprekers, 

motoren, magneten, 
computers, metalen 
voorwerpen, enz.).

20 cm

Zet de Slate niet op een 
tafelvan metaal of met 

metaalonderdelen.

Laat ook de iskn-pen of de 
ring niet in de buurt van de 
Slate tijdens het starten om 

de detectie niet te verstoren.

20 cm

Laat de iskn-pen of de ring 
niet langdurig op de Slate 

rusten.

Het verdient aanbeveling om 
de Slate ongeveer 10 cmvan 
je apparaat af te plaatsen om 
verstoringen te voorkomen.

10 cm

ALVORENS DE SLATE TE GEBRUIKEN

OPLADEN

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OPTIMALE PRESTATIES

Verbind de Slate met de 
computer middels de USB-kabel. 

De LED knippert oranje.

De zijkant-LED 
brandt continu oranje.

Verwijder de USB-kabel.

START VAN HET OPLADEN EINDE VAN HET OPLADEN

3 uur
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Start de app Slate 
Companion die je eerder 

vanaf onze site hebt 
geïnstalleerd.

Controleer of je 
omgeving voldoet aan de 
op pagina 5 beschreven 
voorzorgsmaatregelen.

Zet de Slate aan door 
lang te drukken op de 
aan-/uitknop aan de 

bovenkant van de Slate 
(of aan de linkerkant in 

de liggende modus). 

Om de Slate te kunnen gebruiken, 
moet je onze app Slate Companion 

downloaden op je computer.
Om deze app te downloaden, ga je 

naar onze website:
Slate Companion

DE SLATE COMPANION 

DOWNLOADEN

1

4 5

2 3

Sluit de Slate middels 
demeegeleverde 

USB-kabel aan op de 
computer.

 De Slate start 
automatisch in de USB-
verbindingsmodus: een 
witte LED geeft aan dat 

de Slate klaar is voor 
gebruik met je computer 

en er verschijnt een 
verbindingsmelding op je 

scherm.

https://www.iskn.co/download
Windows MacOS

Een update wordt 
automatisch uitgevoerd.

6
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Start de eerder 
geïnstalleerde app 

Imagink.

Controleer of je 
omgeving voldoet 
aan de op pagina 

5 beschreven 
voorzorgsmaatregelen.

Zet de Slate aan door 
lang te drukken op de 
aan-/uitknop aan de 

bovenkant van de Slate 
(of aan de linkerkant in 

de liggende modus). 

Sluit de Slate middels 
demeegeleverde 

USB-kabel aan op de 
computer.

Als je Imagink op je computer wilt 
hebben, ga je naar de sectie "Shop" 

van de Slate Companion.

DE SLATE OP DE COMPUTER

1 2 3

4 5

Imagink

(PC / MAC)

 De Slate start 
automatisch in de USB-
verbindingsmodus: een 
witte LED geeft aan dat 

de Slate klaar is voor 
gebruik met je computer 

en er verschijnt een 
verbindingsmelding op je 

scherm.
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Start de eerder 
geïnstalleerde app 

Imagink.

Controleer of je 
omgeving voldoet aan de 
op pagina 5 beschreven 
voorzorgsmaatregelen.

Activeer Bluetooth op je 
iPad of iPhone.

Ga voor het downloaden 
van de app 

Imagink op een iPad/iPhone naar 
de App Store van Apple®.

Of ga naar de Play Store voor 
Android-smartphones

1

4 5 6

2 3

Zet de Slate in de 
Bluetooth-modus door 
kort op dezelfde knop 

te drukken: een blauwe 
LED geeft aan dat 

de Slate klaar is voor 
gebruik met je iPad of 

iPhone.

Open het menu 
"Instellingen" in de 

app Imagink. Klik op 
"Verbinden met een 

Slate". Selecteer je Slate.
Je Slate is nu verbonden 

met Imagink.

Zet de Slate aan door 
lang te drukken op de 
aan-/uitknop aan de 

bovenkant van de Slate 
(of aan de linkerkant in 

de liggende modus).

(iPAD / iPHONE OF SMARTPHONE ANDROID*)

Imagink

DE SLATE OP TABLET / 

MOBIELE TELEFOON
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DE PRESTATIE-INDICATOR

Je kunt de status van de prestatie-indicator van de Slate controleren 
aan de hand van dit symbool:

De prestatie-indicator is groen
• Optimale staat:
De prestaties van je Slate 
zijn optimaal, je kunt tekenen 
zonder zorgen!

De prestatie-indicator is rood
• Verslechterde staat:
De prestaties van je Slate zijn 
verslechterd.Om deze situatie 
te verhelpen, hoef je alleen 
het "OK-gebaar" te maken.
Hiervoor maak je rustig een 
brede O op de Slate, met je 
pen of potlood met de iskn-
ring, totdat de indicator weer 
groen wordt.

De prestatie-indicator 
is grijs
• Pen niet gedetecteerd:
Deze staat betekent dat 
de pen niet meer wordt 
gedetecteerd door de Slate.
• Vergewis je ervan dat je de 
Slate 
niet gebruikt op een metalen 
oppervlak (tafel van metaal 
of met metalen onderdelen, 
inclusief de poten).
• Verwijder de magnetische 
voorwerpen die de werking 
van de Slate kunnen storen, 
zoals andere pennen en 
iskn-ringen, mobiele telefoon, 
computer en tablet, speaker, 
hoofdtelefoon enz...
• Maak het "OK-gebaar" tot 
de indicator weer groen wordt

Hier vind je hem

Slate Companion

Imagink
(Desktop)

Imagink
(Mobile)
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Controleer of je omgeving 
voldoet aan de op 

pagina 5 beschreven 
voorzorgsmaatregelen.

Met de Slate Companion 
kun je de modus 
Grafische tablet van 
de Slate activeren en 
beheren.De Slate is nu 
klaar voor rechtstreeks 
gebruik als grafische 
tablet in je favoriete 
toepassingen!

Gebruik de Tip 
rechtstreeks op het 
oppervlak van de Slate 
voor de best mogelijke 
ervaring in deze modus.

*Om de modus Grafische tablet 
te kunnen gebruiken, mag de 
Imagink-app niet geopend zijn.  

DE MODUS 

GRAFISCHE TABLET

Slate Companion

Je hoeft alleen de 
modus Grafische 

tablet te activeren op 
het scherm "Grafische 

tablet" van de Slate 
Companion, door de 
knop te activeren.

1 2

3 4

Om de app Slate Companion 
te downloaden op je computer, ga je 

naar onze website:
www.iskn.co/fr/download

Sluit de Slate middels 
demeegeleverde 

USB-kabel aan op de 
computer.

Zet de Slate aan door 
lang te drukken op de 
aan-/uitknop aan de 

bovenkant van de Slate 
(of aan de linkerkant in 

de liggende modus). 
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Met de Slate kun je net zo goed 
schrijven op een dikte van één vel 
papier als op een notitieblok (maximaal 
7 mm).Voor de beste ervaring zorg je 
ervoor dat het notitieblok geen metalen 
onderdelen (spiralen, enz.) bevat.

ESSENTIELE 

INFORMATIE

Van 0 tot 5,5 cm
Detectiezone van het apparaat

voorzijde-LED voorzijde-LED

Van 0 tot 7 mm
Contact met het schrijfoppervlak

Je kunt de pen onder een minimale 
hoek van 20 graden ten opzichte van 
het oppervlak van de Slate houden.

Leg je vel of tekenblok op de Slate 
tussen de markeringen. Beweeg 
hetvel of blok niet tijdens het 
gebruik.

90°

Hellingshoek

20° 20°
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Nadat je het blad hebt 
geplaatst, klem je de clips op 

de rand van de Slate.

Om ze te verwijderen, oefen 
je gewoon wat druk uit op 
het achterste deel van de 

clips.

UTILISEZ

LES CLIPS

1

2



13

Naast de iskn-pen bevat je Slate-
pakket een potlood met een ring. 
Deze ring is ontworpen om je 
traditionele tekengereedschappen 
compatibel met de Slate maken: 
hij kan worden gebruikt op 
verschillende potloden of pennen, 
of ze nu cilindrisch of zeshoekig 
zijn, dankzij de siliconensteun 
met noppen.Deze ring past 
op alle standaard potloden en 
kleurpotloden met een diameter 
tot ongeveer 8,1 mm.Ook bieden 
wij in onze shop The Ring aan, een 
aanvullend pakket met 2 ringen 
en 4 bevestigingssteunen: 2 in 
maat S en 2 in maat M, geschikt 
voor tekengereedschap met een 
diameter tot 8,1 mm.

Vouw de hartvormige 
adapter om hem in de ring 

te schuiven.

Schuif de ring op een compatibel 
gereedschap1 tot de afstand tussen 
de potloodpunt en de ring ongeveer 
4 cm is, vergeleken met de iskn-pen.

Plaats de ring op je 
favoriete gereedschap:

De ring kalibreren:

1Lijst van compatibele gereedschappen 
op https://www.iskn.co

4cm

Deze stap moet altijd worden 
uitgevoerd als je van gereedschap 
wisselt of de positie van de ring 

verandert, en alleen op een vel papier.

Houd een van de twee bovenste 
knoppen ingedrukt, de LED brandt 

roze.

Plaats de punt van het potlood in het 
midden van de Slate en laat de knop 

los.

DE RING PLAATSEN...

1

2
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Controleer de 
juiste plaatsing van 

de ring:

Als de cirkel op het scherm meer 
dan 1,5 mm in diameter is, pas je de 
ring aan, zodat die loodrecht op het 

gereedschap staat.
Kalibreer hem opnieuw en voer de 

handeling opnieuw uit.

=

=

=

=

Plaats het schrijfmiddel met de ring 
loodrecht op het vel.

Laat hem een heel rondje om zichzelf 
maken en voorkom dat de punt van 

zijn plaats komt.

Als een punt of cirkel van 
maximaal 1,5 mm op het 

scherm verschijnt, ben je klaar 
om te tekenen met de ring!

3

...EN KALIBREREN



15

Zet de Slate aan door lang 
te drukken op de aan-/

uitknop aan de bovenkant 
van de Slate (of aan de 

linkerkant in de liggende 
modus). De Slate start in de 

USB-modus, aangegeven 
door een witte LED.

Ga over op de modus Geen 
scherm door 2 keer kort op 
dezelfde knop te drukken. 

Een groene LED geeft 
aan dat de modus Geen 
schermis geactiveerd.

MODUS GEEN SCHERM 

1 2

In de modus Geen scherm kun je 
de Slate onafhankelijk van je iPad, 
PC of Mac gebruiken.De Slate 
bevat een batterij en een intern 
geheugen van 4 GB.Je kunt de 
Slate dus meenemen waarheen je 
maar wilt.

Het verdient aanbeveling de iskn-
pen te gebruiken voor een betere 
ervaring in de modus Geen scherm.
Je geschreven en getekende invoer 
wordt gedigitaliseerd als met een 
zwarte balpen. Vervolgens kun je de in 
modus Geen scherm gemaakte creaties 
overbrengen naar de Imagink-app 
middels Bluetooth of USB.

Knop 1
Nouvelle page

Knop 2
- Kort drukken: nieuwe laag
- Lang drukken: de ring kalibreren

LED frontale

Grens van de actieve zone



16
Copyright iskn© 2018| Tous droits réservés | Reproduction et distribution interdite sauf autorisation écrite de iskn 

iPad et iPhone sont des marques déposées (®) de Apple Inc. |Bluetooth est une marque déposée (®) de Bluetooth SIG, Inc. 
Windows est une marque déposée (®) de Microsoft, Inc.

iskn.co

ONDERSTEUNING

UPDATES
Om te profiteren van de 

nieuwste voordelen van de 
Slate, adviseren wij om hem 

regelmatig te updaten.

HULP KRIJGEN
Voor je vragen over de Slate 
of de apps en om goed van 
start te gaan met de Slate 

en snel je eerste schetsen te 
maken: 

help.iskn.co

CONTACT MET ONS 
OPNEMEN

Heb je vragen over wat dan 
ook, aarzel dan niet om 

contact met ons op te nemen 
via de widget. Wij zullen je 

graag antwoorden.


