Pripravte sa k odletu
Pripravte sa k odletu. Všetky systémy fungujú. Stiahnete si aplikáciu a vyrazte na cestu so svojim
novým Rocketbookem. V aplikácii nastavte symboly Rocketbooku a pripravte svoj organizačný systém.
Na konci každej stránky Rocketbooku je sedem symbolov. Premýšľajte o nich ako o jednotlivých
predmetoch vo svojom zápisníku. Pre každý symbol vyberte cloudovú službu a v nej potom určité

Všetky systémy fungujú
Príklad:
Výkonný riaditeľ Rocketbooku

Príklad:
Študent

Odlietame
Pokiaľ na stránke označíte niektorý zo symbolov a stránku potom naskenujete pomocou aplikácie,
Rocketbook obratom premiestni poznámky na určené miesto, kde ich budete mať rovnou
zoradené.Rocketbook podporuje iCloud, Google Disk, Evernote, Dropbox, Box, Slack, iMessage,
Microsoft OneDrive, Microsoft OneNote a E-mail

Dôležité info
Písanie:
Poznámky zapisujte výhradne perami a fixkami Pilot FriXion. V obchodoch môžete zaobstarať širokú
škálu odtieňov a náhradných náplní. Aby ste si poznámky nerozmazali, počkajte 15 sekúnd, a atrament sa
vpije do papiera. Atrament z pier FriXion mizne pri teplotách vyšších ako 60 °C. Pokaľ zabudnete Everlast
napríklad v aute za horúceho letného dňa, môže sa stať, že vaše poznámky zmiznú. Obnovíte ich tak, že
blok vložíte na 20 minúť do mrazničky. Naozaj.
Zmazanie Everlastu:
U Rocketbooku Everlast zmažete tak, že, navlhčíte kúsok handričky vodou a pretrite popísané stránky.
Potom ich vysušte suchou handričkou. Na zmazanie môžete použiť akúkoľvek látku, ale handričky z
mikrovlakien fungujú najlepšie.
Píšte iba na tie stránky, ktoré sú úplne suché. Ak budete písať na vlhké stránky, nemusí to fungovať, a
môžete dokonca poškodiť papier. Ak budete príliš tlačiť na pero, môžete poškriabať špeciálnu vrstvu
stránok. Aby Everlast fungoval čo najlepšie, odporúčame ho udržiavať čistý. Ak necháte atrament FriXion
na papieri dlhšie ako mesiac, stieranie môže byť náročnejšie
Zmazanie Wave:
Rocketbook vyrába tiež blok Wave, zápisník z budúcnosti, ktorý môžete zmazať jednoduchým vložením
do mikrovlnnej rúry. Everlast s Wavem ale netreba zamieňať – preto vás prosíme, NIKDY nevkladajte
Everlast do mikrovlnnej rúry!

