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Biztonsági intézkedések
Ez a kézikönyv a következő szimbólumokat használja annak biztosítására, hogy az XP-PEN táblagépet 
megfelelően és megfelelően használják
biztonságosan. Feltétlenül olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat.
Ne használja ezt a terméket olyan vezérlőrendszer területén, amely magas fokú biztonságot igényel és
megbízhatóság.
Egy ilyen rendszerben ez a termék negatívan befolyásolhatja más elektronikus eszközöket, és lehet
meghibásodás ezen eszközök hatása miatt.
Kapcsolja ki a tápfeszültséget azokon a területeken, ahol tilos az elektronikus eszközök használata.
Kapcsolja ki a táblagép áramellátását, ha repülőgép fedélzetén vagy bármely más helyen használja
az elektronikus eszközök használata tilos, különben negatívan érintheti a környéken található egyéb 

elektronikus eszközöket. Kihúz a termék USB-csatlakozóját, és kapcsolja ki a készüléket.
Tartsa távol a terméket csecsemőktől és kisgyermekektől.
A modul tartozékai fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Megtartani mindet
kiegészítők csecsemőktől és kisgyermekektől távol.

Ne helyezze a terméket instabil felületekre.
Kerülje a termék instabil, megdöntött felületekre vagy a túlzott terhelésnek kitett helyre történő 
elhelyezését
rezgések. Ez a tabletta felhalmozódását vagy felszínének ütközését okozhatja, ami károsodást és / vagy 
károsodást okozhat a tablet hibás működése.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Ne lépjen rá, és ne tegye rá a testsúlyát
termék, mivel ez kárt okozhat.
Kerülje az XP-Pen tabletta extrém magas vagy alacsony hőmérsékletű expozícióját.
Ne tárolja ezt a terméket olyan helyeken, ahol S ℃ vagy 40 ℃ felett van. Kerülje a túlzott helyeket
hőmérséklet-ingadozások. Ez károsíthatja a terméket és alkatrészeit.
Ne szerelje szét
Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Ha így tenné, hő, tűz vagy áramütés érheti
és sérülés. A termék szétszerelése érvényteleníti a garanciát.
A tisztításhoz ne használjon alkoholt
Soha ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, amely elszíneződhet és okozhat
a termék romlása.
Ne tegye ki víznek
Vigyázzon a vízre és minden olyan folyadékra, amely a tabletta közelében lehet. Víz vagy folyadék 
hatásának lehet
károsíthatja a terméket.

Kerülje a fémes tárgyak és különösen a mágneses tárgyak tablettára helyezését.
Ha fémes és / vagy mágneses tárgyakat helyez a termékre működés közben, akkor ez meghibásodást 
vagy
maradandó károsodás.
Ne nyomja meg a tollat kemény tárgyak ellen.
Ha a tollat kemény tárgyak ellen éri, károsíthatja a tollat.
Kerülje a toll túl szoros megfogását, és NE használjon túl nagy súlyt / nyomást az Express Key-n
gomb és toll.
Az érintőtoll nagy pontosságú eszköz. Kerülje az Express Key túl szoros nyomását
gombot, és tartsa távol az esetleges tárgyakat, hogy ne takarja el a tollat, hogy elkerülje az esetleges 
sérüléseket. Tartsa távol az injekciós tollat
magas por, szennyező anyagok vagy bármilyen részecske területéről, amely hatással lehet vagy 
károsíthatja az injekciós tollat.

Korlátolt felelősség
(1) Az XP-Pen semmilyen esetben sem felel a tűz vagy földrengés, beleértve a következményeket is, 
károkért
azokat, amelyeket harmadik felek okoznak, valamint azokat, amelyek a felhasználók visszaéléséből, 
visszaéléséből vagy elhanyagolásából erednek.
2. Az XP- Pen semmilyen esetben sem felel az esetleges károkért - ideértve, de nem kizárólag az 
elvesztését
az üzleti jövedelem, az üzleti tevékenység megszakadása, korrupció vagy adatvesztés
a termék megfelelő használata vagy elmulasztása.
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3. Az XP- Pen semmilyen esetben sem felel az ebben nem dokumentált felhasználásokból eredő károkért
kézikönyv.
4. Az XP- Pen semmilyen esetben sem felelős a csatlakozásból eredő károkért vagy meghibásodásokért
egyéb eszközök vagy harmadik féltől származó szoftverek használata.

TARTALOM

1. A termék áttekintése
Áttekintés 
Aktív terület

II. Stylus
Áttekintés
Tollhegy cseréje

Ill. Illesztőprogram telepítése
Windows 
Mac

IV. Illesztőprogram-beállítások 
felhasználói felület
Windows 
Mac

V. Illesztőprogram-eltávolító 
Windows
Mac

VI. GYIK



3 

Termék áttekintés
Áttekintés

(1) USB csatlakozó
(2) Állapotjelző lámpa

a. Kék, villog: Az érintőtoll hatótávolságon belül van, de nem érinti a munkaterületet.
b. Kék, szilárd: A toll érintkezik a munkaterülettel.
e. Nincs fény: Az érintőceruza kívül esik az érzékelési tartományon. (3) Gyorsbillentyűk
(4) Aktív terület

Aktív felület:
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STYLUS
Áttekintés

(1) Hordógomb 2
(2) Hordógomb 1
(3) Tollhegy
(4) Tollállvány (felső)
(S) Ersatzspitzen
(6) Stifthalter (unterteil)
(7) Entferner für die Stiftspitze

MEGJEGYZÉSEK:
a. A hordógomb funkciói testreszabhatók a tablet illesztőprogramjának beállításaiban.
b. A Stylus nem használ akkumulátort, és nem igényel töltést.

Tollhegy cseréje
1. Fordítsa fejjel lefelé a tollal az állványt, és helyezze a toll hegyét a közepén lévő lyukba. Döntse meg a
tollat kissé úgy, hogy a hegye megakadjon a lyuk szélén, majd tolja ki a tollat és a tollat
távol az állványtól, hogy eltávolítsa a toll hegyét.

2. Csavarja a tollállvány felső felét az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy elváljon az aljától.

3. Vegyen egy új tollhegyet a tollállvány belsejéből.

4. Tolja az új tollhegyet egyenesen a tollba.
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Támogatott operációs rendszerek:
Windows 10, 8 vagy 7
Mac OS X 10.10 vagy újabb

MEGJEGYZÉSEK
(1) Tiltson le minden víruskereső vagy tűzfal szoftvert, és zárjon be minden nem alapvető háttérszoftvert
a telepítés megkezdése előtt. Egyes szoftverek, például a OneDrive és a Dropbox monopolizálódhatnak
fontos fájlokat, és megakadályozzák a sikeres telepítést. Windows operációs rendszerű számítógépen 
ellenőrizze a
rendszertálcát a képernyő jobb alsó sarkában, és zárjon be minden, a számítógépéhez nem kapcsolódó szoftvert
hardver.
(2) Távolítsa el a meglévő táblagép-szoftvert, mielőtt megpróbálja telepíteni a Deco 01 illesztőprogramot. Egyéb
táblagép-illesztőprogramok ütköznek a Deco 01 illesztőprogrammal, vagy teljesen megakadályozzák a telepítést.
(3) Kérjük, töltse le a legfrissebb illesztőprogram-verziót az XP-Pen webhelyéről (www.xp-pen.com), és 
győződjön meg róla
hogy kibontsa a .zip fájl tartalmát az ".exe" vagy a ".pkg" futtatása előtt.

(1) Csatlakoztassa a Deco 01 készüléket a számítógépéhez a mellékelt USB-kábellel.
(2) Töltse le a Deco 01 legújabb illesztőprogramját weboldalunk támogatási részéről, a www.xp-pen.com webhelyről
(3) Bontsa ki a .zip fájl tartalmát az ".exe" futtatása előtt.
(4) A sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja ([2f) megjelenik a tálcán és
az asztalon. Ha az ikon nem
jelenítse meg, távolítsa el az illesztőprogramot, indítsa újra és ismételje meg a 2. lépést.

(1) Csatlakoztassa a Deco 01 készüléket a számítógépéhez a mellékelt USB-kábellel.
(2) Töltse le a Deco 01 legújabb illesztőprogramját weboldalunk támogatási részéről, a www.xp-pen.com webhelyről
(3) Bontsa ki a .zip fájl tartalmát a ".pkg" futtatása előtt.

A Deco 01 illesztőprogram-beállításai kétféleképpen nyithatók meg:
Kattintson duplán az illesztőprogram ikonjára  a tálcán vagy az asztalon.
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1.1. Tollfunkciók beállításai
Itt testreszabhatja a tablet toll hordógombjainak funkcióit. Használja a "Funkciógombot"
opció egyedi billentyűleütések programozására.

Jegyzet:
Toll / radír váltás
Ha az érintőceruza a Deco 01 munkaterületének tartományában van, nyomja meg a kijelölt hordógombot a 
váltáshoz
toll és radír mód között kompatibilis rajz szoftverben. Az aktuális üzemmód röviden
megjelenik a monitoron.

1.2. Kattintson az Érzékenység és az aktuális tollnyomás elemre
A toll nyomását itt állíthatja "Kimenet" vagy "Nyomás" érzékenységre.
Az aktuális tollnyomás a táblagépen kifejtett aktuális nyomásszintet mutatja, és használható
a toll nyomásának tesztelésére.

1.3. Aktuális képernyő és egyéni kijelző hozzárendelés
A Deco 01 konfigurálható egy- vagy kettős monitorokkal történő használatra.
A táblagép képernyőjének munkaterületének méretei itt módosíthatók.
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Ha csak egy monitort jelöl ki, akkor a táblagép bevitele csak az adott monitorra korlátozódik.
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1.4. Jobb és bal kéz mód
A Deco 01 alapértelmezés szerint a szélsőjobb oldali használatra van beállítva. Balkezes módba váltáskor ügyeljen rá
hogy a tényleges fizikai táblagépet 180 fokkal elforgassa, hogy a gyorsbillentyűk az ellenkező oldalra kerüljenek.

1.5. Max. Aktív terület és megjelenítési arány
A Deco 01 munkaterületét max. Értékre állíthatja, vagy a táblagép képernyőn megjelenő munkaterületét beállíthatja
illeszkedjen a monitor felbontásához.

1.6. Egér mód
Abszolút (toll) mód: Normál táblagép mód; A táblagép munkaterületének minden pontja megegyezik a számítógép 
kijelzőjének abszolút pontjával.
Relatív (egér) mód: egér mód; A táblagép munkaterülete nem felel meg a számítógép abszolút pontjainak
A disolav and vour oen standard egérként működik.

1.7. Windows lnk
A Windows lnk képessége be- és kikapcsolható itt. Ennek engedélyezése lehetővé teszi a távoli Windows támogatását
lnk és a Windows lnk-t futtató alkalmazások.

1.8. Express kulcsok
Használjon expressz billentyűzettel beállított egyéni billentyűleütéseket. Testre szabhatja az egyes expressz kulcsokat is
szoftver programok. A Windows lnk és a Windows lnk használatával futó alkalmazások.
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A Deco 01 illesztőprogramjának beállításainak megnyitásához nyissa meg a Finder> Alkalmazások> PenTabletSetting 
lehetőséget.

1.1. Toll
Ezen a fülön testreszabhatja az érintőceruza gombjainak funkcióit, beállíthatja a nyomást
érzékenységét, és tesztelje a toll nyomását.
A könnyebb érzékenység azt jelenti, hogy a digitális nyomásszint alacsonyabb fizikai terheléssel nő
nyomás. Kattintson a "Default Button Setting" gombra a gyártó beállításainak visszaállításához.

Jobb- és balkezes mód: A Deco 01 alapértelmezés szerint jobbkezes használatra van beállítva. A váltáskor
balkezes módban, ügyeljen arra, hogy a tényleges fizikai táblagépet 180 fokkal elforgassa a parancsikon elhelyezéséhez
gombok az ellenkező oldalán.

Abszolút (toll) mód: Normál táblagép mód; A tabletta munkaterületének minden pontja megfelel egy
abszolút pont a számítógép kijelzőjén.
Relatív (egér) mód: egér mód; A táblagép munkaterülete nem felel meg a bekapcsolt abszolút pontoknak
a számítógép kijelzője és a toll szabványos egérként működik.

Jegyzet:
Toll / radír váltás
Ha az érintőceruza a Deco 01 munkaterületének tartományában van, nyomja meg a kijelölt hordógombot a váltáshoz
toll és radír mód között kompatibilis rajz szoftverben. Az aktuális üzemmód röviden
megjelenik a monitoron.
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1.2. Monitor
A "Monitor" fül lehetővé teszi a táblagép konfigurálását egy- vagy kettős monitorokkal történő használatra. 
A táblagép úgy is konfigurálható, hogy a kijelzőjének csak egy részét használja.
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1.3. Tabletta területe
Ezen a lapon módosíthatja táblagépének képernyőn megjelenő munkaterületét.
A "Full Monitor" automatikusan kiválasztja a lehető legnagyobb munkaterületet.
A "Képernyő aránya" a táblagép képernyőjének munkaterületét igazítja a monitor felbontásához.

1.4. Express Keys
Az Express Keys fülön kiválaszthatja a kívánt funkciókat a Deco 01 gyorsbillentyűkig.
Használja az "Ügyfél által definiált visszaállítás" opciót egyéni billentyűleütések programozásához.

1.5. Körülbelül
Ez a fül az illesztőprogram jelenlegi verzióját jeleníti meg.
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→

→ →

Driver eltávolítása

JEGYZET:
Amikor megpróbálja újratelepíteni a Deco 01 illesztőprogramot, mindenképpen indítsa újra a számítógépet 
a
az eltávolítás befejeződött.

1.1 Az nem használhatja az érintőceruzát a kurzor vezérléséhez.
a. Kigyullad-e a tabletta állapotjelző lámpája, amikor a toll érintkezik a működővel
terület?
b. Igen: Távolítsa el a Deco 01 illesztőprogramot. Ha az eltávolító nem fog futni, futtassa az illesztőprogram 
telepítőjét
újra, majd távolítsa el. Indítsa újra, majd csatlakoztassa a táblagépet a számítógéphez, és tesztelje az 
érintőceruzát.
Ha a kurzor reagál a tolladagolásra, akkor a tablet hardvere működőképes. Telepítse újra a Deco-t
01 illesztőprogram a következő lépések szerint (Windows):
e. Töltse le a tablet legújabb illesztőprogramját a www.xp-pen.com webhelyről, majd húzza ki a .zip tartalmát a
asztalon.
d. Zárjon be minden nem alapvető szoftvert és folyamatot (Egyes szoftverek használhatják a wintab folyamatot 
és
zavarja az illesztőprogram telepítését. Különösen a OneDrive okoz problémákat; annak tálcája
ikon két szürke felhőnek tűnik.).
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e. Nyissa meg (: \ Windows. Az ablak jobb felső sarkában található "keresés" mező használatával keressen messze
"WinTab32.dll", és törölje az eseteket.
d. Csatlakoztassa a táblagépet, és kapcsolja be, majd futtassa az illesztőprogram telepítését. Fejezze be a telepítést,
majd indítsa újra.
e. Ha az újraindítás után a táblagép tálcájának ikonja nem látható:
f. Nyissa meg a C: \ Windows alkalmazást. Nyissa meg a Fájl »Mappa és keresési opciók >> Nézet elemet. Engedélyezze a 
"Rejtett fájlok és
mappák, "majd lépjen ki a beállításokból. Keresés messze" wtclient. "Kattintson a jobb gombbal mindkét példányra, és 
mindegyikre a" Futtatás "elemre.
Adminisztrátor. Meg kell jelennie az illesztőprogram ikonjának.
2. Honnan tudom, hogy a Deco 01 illesztőprogram sikeresen települt?
Az illesztőprogram telepítése után a Deco 01 illesztőprogramjának G2: ikonjának láthatónak kell lennie a tálcán
a jobb alsó sarokban
képernyőn (Windows OS) és az asztalon. A tollbemenet vezérli a kurzort, a nyomásérzékenység pedig
működőképes a vezetőben.
3. Hogyan állapíthatom meg, hogy a probléma szoftverrel vagy hardverrel kapcsolatos-e?
a. Csatlakoztassa és telepítse a Deco 01 terméket egy másik számítógépre. Ha a tablet megfelelően működik a
új számítógépet, szoftveres problémát tapasztal, erősítse meg, hogy MINDEN tablet illesztőprogram (beleértve a
Deco 01) eltávolításra és eltávolításra kerül a számítógépéről, majd telepítse újra a Deco 01 szoftvert.
b. A Deco 01 jelzőfényei segítenek meghatározni, hogy egy probléma hardverrel kapcsolatos-e. Mikor
megfelelően működik, a fehér állapotjelző lámpa kigyullad, amikor a toll toll be van kapcsolva
hatótávolságát vagy a tablet munkaterületének megérintését.




