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Safety Precautions 
This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read 
and observe the Safety Precautions. 

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability. 
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the 
effect of those devices. 

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited. 
Turn the power off your tablet when on board an aircraft or in any other location where use of electronic devices is 
prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. 
Unplug the USB connector from this product and turn the power off. 

Keep the product away from infants and young children. 
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and 
young children. 

itcAUTION 
Do not place this product on unstable surfaces. 
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may 
cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet. 

Do not place heavy objects on top of this product. 
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may 
cause damage. 

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet. 

Do not store this product in areas that drop below 5 or above 40 . Avoid locations with excessive temperature 

fluctuations. This may result in damage to the product and its components. 

Do not disassemble 
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. 
Disassembling the product will void your warranty. 

Do not use alcohol for cleaning 
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the 
product. 

Do not expose to water 
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the 
product. 

& cAUTION 

0 Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet. 
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent 
damage. 

~ Do not strike the pen against hard objects. 
\J Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen. 

0 
Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and 
pen. 
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any 
objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, 
or any particulate matter that can effect or damage the pen. 

Limitation of Liability 
1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third 

parties and those arising from user misuse, abuse or neglect. 
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, 

interruption of business activities, corruption or loss of data - that arise from use or failure to use this product 
correctly. 

Biztonsági intézkedések
Ez a kézikönyv a következő szimbólumokat használja annak biztosítására, hogy az XP-PEN táblagépet 
megfelelően és megfelelően használják
biztonságosan. Mindenképpen 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 olyan területeken, ahol tilos az elektronikus eszközök használata.
Kapcsolja ki a táblagép tápellátását, ha repülőgép fedélzetén vagy bármely más helyen használja
az elektronikus eszközök használata tilos, különben negatívan befolyásolhatja a többi elektronikus eszközt
a terület.
Húzza ki az USB csatlakozót a termékből, és kapcsolja ki a készüléket.
Tartsa távol a terméket csecsemőktől és kisgyermekektől.
A modul tartozékai fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Tartson meg minden tartozékot
távol a csecsemőktől és kisgyermekektől.

Figyelem!
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 tabletta 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. Ez hőnek, tűznek, áramütésnek teheti ki
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.

Fgyelem!
Kerülje a fémtárgyak és különösen a mágneses tárgyak tablettára helyezését.
Ha fémes és / vagy mágneses tárgyakat helyez a termékre működés közben, 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 részéről, amely hatással lehet vagy károsíthatja az 
injekciós tollat.

Korlátolt felelősség
(1) Az XP-Pen semmilyen esetben sem felelős a tüzek vagy földrengések, köztük a következők miatt okozott 
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, beleértve - de nem kizárólag - az elvesztését
az üzleti jövedelem, az üzleti tevékenység megszakadása, korrupció vagy adatvesztés
vagy a termék használatának elmulasztása
helyesen.
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3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual. 
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use 

of third party software. 

I. Product Overview 

Overview 
Working area 

II. Connecting the Artist 12 

Ill. Driver Installation 

Windows 
Mac 

IV. Driver Settings UI 

Windows 
Mac 

V. Driver Uninstall 

Windows 
Mac 

VI. FAQ 

Contents 

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
más eszközöket, vagy használjon
harmadik féltől származó szoftverek.

Tartalom:

I. Termék áttekintés
Áttekintés Munkaterület

II. Az Artist 12 csatlakoztatása 

III. Illesztőprogram telepítése
Windows Mac

IV. Illesztőprogram-beállítások felhasználói felület 
Windows
Mac

V. Illesztőprogram eltávolítása
Windows Mac

VI. GYIK
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Thank you for purchasing the XP_Pen tablet. Our product user manual currently supports English, Russian, Japanese, German, 

Korean, Chinese, Italian, Spanish, Portuguese, and French. We apologize if your preferred language is not supported. 

{ I. Product Overview} 

Overview 

2 

3 

Image 1-1: Overview 

(1 ). Display/Working area 
(2). Express keys 
(3). Touch bar 
(4). USB port 
(5). Status indicator light 

a. Blue: The Artist 12 is connected to your computer and powered on. 
b. Red: The Artist 12 is powered on, but not connected to a computer. 
c. No Light: The Artist 12 is powered off. 

(6). Brightness up 
(7). Brightness down 

Köszönjük, hogy megvásárolta az XP_Pen táblagépet. A termék felhasználói kézikönyve jelenleg támogatja az angol nyelvet,
Orosz, japán, német,
Koreai, kínai, olasz, spanyol, portugál és francia nyelven. Elnézését kérjük, ha a kívánt nyelvet választotta
nem támogatott.

Termék áttekintés
Áttekintés

(1) Kijelző / munkaterület
(2) Express kulcsok
(3) Érintősáv
(4) USB csatlakozó
(S). Állapotjelző lámpa
a. Kék: Az Artist 12 csatlakozik a számítógépéhez és be van kapcsolva.
b. Piros: Az Artist 12 be van kapcsolva, de nincs számítógéphez csatlakoztatva.
e. Nincs fény: Az Artist 12 ki van kapcsolva. (6) Fényerő fel
(7) Fényerő csökken
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Image 1-2: Active area 

{ II. Connecting the Artist 12} 
(1 ). The RED USB cord plugs into the USB extender cable. 

====«mQJ -+ +-

Image 2-1: USB extender cable 

(2). Plug the USB cord into the Artist 12. 
(3). Plug the Artist 12 HDMI and USB cords into your computer. 
(4). If can't turn on, please plug the USB extender cable into adapter and wall outlet. 
(5). Press the power to turn on the Artist 12. 

Image 2-2: USB adapter 

Notes: 
If your tablet displays a "No Signal" error message: 
(a). Unplug the Artist 12's HDMI and USB cords, then plug them back in. If possible test out different USB or HDMI 

ports. Ensure that each cord is connected well. Reboot your computer, then turn the Artist 12 off and back on. 
(b).Test the Artist 12 on a different computer to check for hardware issues. 
(c). lfthe error persists on different computers and does not solve it, please contact XP-Pen support. 

Aktív terület

Az Artist 12 csatlakoztatásaII.
(1) A RED USB kábel az USB hosszabbító kábeléhez csatlakozik.

(2) Csatlakoztassa az USB-kábelt az Artist 12-hez.
(3) Csatlakoztassa az Artist 12 HDMI és USB vezetéket a számítógépéhez.
(4) Ha nem tud bekapcsolni, akkor csatlakoztassa az USB hosszabbító kábelét az adapterhez és a fali aljzathoz.
(S). Az Artist 12 bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

Megjegyzések:
Ha táblagépén "Nincs jel" hibaüzenet jelenik meg:
a). Húzza ki az Artist 12 HDMI és USB vezetékeit, majd dugja vissza őket. Ha lehetséges, teszteljen más USB vagy HDMI 
csatlakozókat
kikötők. Győződjön meg arról, hogy mindegyik vezeték jól csatlakozik. Indítsa újra a számítógépet, majd kapcsolja ki és be az 
Artist 12 programot.
(b). Ellenőrizze az Artist 12 alkalmazást egy másik számítógépen, hogy ellenőrizze a hardveres problémákat.
c). Ha a hiba továbbra is fennáll a különböző számítógépeken, és nem oldja meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az XP-Pen 
ügyfélszolgálatával.
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{Ill.Driver Installation} 
Supported operating systems: 
Windows 10, 8 or 7 
Mac OS X 10.10 or above 

NOTES: 
(1 ). Disable any antivirus or firewall software and close any non-essential background software before beginning the 

installation. Some software, such as OneDrive and Dropbox, may monopolize important files and prevent a 
successful installation. On Windows computers, check the system tray on the bottom-right of the screen and close 
any software unrelated to your computer hardware. 

(2). Uninstall any existing tablet software before attempting to install the Artist 12 driver. Other tablet drivers may 
conflict with the Artist 12 driver or prevent installation entirely. 

(3). You can download the latest driver version from the XP-Pen website (www.xp-pen.com). If you choose to 
download the driver from the website, be sure to extract the ".zip" file contents before running ".exe" or ".pkg." 

Windows 
(1 ). Please download the latest driver version from the XP-Pen website (https: //www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) 

and be sure to extract the ".zip" file contents onto your desktop before running ".exe". 
(2). After a successful installation, the driver's icon ( Q: ) will appear in your system tray. If the icon is not present, uninstall the 

driver, reboot, and repeat step 1. 
(3). Right click your desktop and choose "Display Settings", change your dual monitor settings to "Extend these displays". 
(4). Set your desktop and Artist 12's resolution to 1920x1080, then apply and exit. 
(5). Double-click the tablet driver's system tray icon to open your tablet settings. Set your Artist 12's "Current Screen" to 

Monitor 2, then apply and exit. 

Current Screen 

Monitor2 V 

X: 1600 Y: -181 W: 1920 H: 1080 

X: 0 Y: 0 W: 36.4 H: 21.9 [cm] 

Image 3-1: Current Screen 

Note: 
To use Paint Tool Sai (SAi) with the Artist 12, please open your computer's Display settings and set "Size to text, apps, 
etc" to 100%. 

Támogatott operációs rendszerek:
Windows 10, 8 vagy 7
Mac OS X 10.10 vagy újabb

MEGJEGYZÉSEK:
(1) Tiltsa le az összes víruskereső vagy tűzfal szoftvert, és zárja be a nem alapvető háttérszoftvert a
telepítés. Egyes szoftverek, például a OneDrive és a Dropbox, monopolizálhatják a fontos fájlokat, és megakadályozhatják a
sikeres telepítés. Windows számítógépeken ellenőrizze a képernyő jobb alsó sarkában található rendszertálcát, és zárja be
bármilyen szoftver, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez.
(2) Az Artist 12 illesztőprogram telepítése előtt távolítsa el a meglévő táblagép-szoftvert. Más táblagép-illesztőprogramok is
ütközik az Artist 12 illesztőprogramjával, vagy teljesen megakadályozza a telepítést.
(3) A legfrissebb illesztőprogram-verziót letöltheti az XP-Pen webhelyéről (www.xp-pen.com). Ha úgy dönt
töltse le az illesztőprogramot a webhelyről, mielőtt az

(1) Kérjük, töltse le a legújabb illesztőprogram verziót az XP-Pen webhelyéről (https: //www.xp-pen.com/download/index/
id/65.html) és feltétlenül húzza ki a ".zip" fájl tartalmát az asztalra, mielőtt futtatná az ".exe" fájlt.
(2) A sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja (Q:) megjelenik a tálcán. Ha az ikon nincs, távolítsa el a illesztőprogramot,
indítsa újra és ismételje meg az 1. lépést.
(3) Kattintson a jobb gombbal az asztalra, és válassza a "Megjelenítési beállítások" lehetőséget, módosítsa a kettős monitor
beállításait "A kijelző kiterjesztése" értékre.
(4) Állítsa az asztal és az Artist 12 felbontását 1920x1080-ra, majd alkalmazza és lépjen ki.
(5) Kattintson duplán a táblagép-illesztőprogram tálcájának ikonjára a táblagép beállításainak megnyitásához. Állítsa Artist 12
"Aktuális képernyője" értékét
Monitor 2, majd alkalmazza és lépjen ki.

Jegyzet:
A Sai Paint Tool (SAi) alkalmazásához az Artist 12 alkalmazással nyissa meg számítógépe Képernyőbeállításait, és 
állítsa a "Méret szövegre,
stb. "100% -ra.
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Image 3-2: Display setting 

(1 ). Please download the latest driver version from the XP-Pen website (https: //www.xp
pen.com/download/index/id/65.html). 

(2). Extract the ".zip" file contents before running ".pkg". 
(3). lfyou run into the error message below, please open "System Preferences" - "Security & Privacy" and "unlock" the driver. 

PenTablet1 .0.0.6_ 1 
. 70426.pkg ·, 

./"»..'. 

Image 3-3: Mac driver 

(4). lfyou run into the error message below, please complete the following steps. 

? 

"PenTablet1.0.0.6_170424.pkg" can't be 
opened because it is from an unidentified 
developer. 

Your security preferences allow insta ll ation of only 
apps from the App Store and identified developers. 

QQ created this file on 26 April 2017. 

OK 

Image 3-4: Unidentified developer 

a. Open "System Preferences," then "Security & Privacy". 

(1) Kérjük, töltse le a legújabb illesztőprogram verziót az XP-Pen webhelyéről (https: //www.xppen.
com / letöltés / index / id / 65.html).
(2) Bontsa ki a ".zip" fájl tartalmát a ".pkg" futtatása előtt.
(3) Ha bejön az alábbi hibaüzenet, nyissa meg a "Rendszerbeállítások" - "Biztonság és adatvédelem" elemet, és "oldja
fel" az illesztőprogramot.

(4) Ha bejön az alábbi hibaüzenet, kérjük, hajtsa végre a következő lépéseket.

a. Nyissa meg a „Rendszerbeállítások”, majd a „Biztonság és adatvédelem” lehetőséget.
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Image 3-5: Security & Privacy 

b. Click "Open Anyway" button. 

< Secunty & Privacy 

General FileVautt Firewall Privacy 

A login password has been set for this user Change Password ... 

✓ Require password 15 minutes : after sleep or screen saver begins 

S~owar,, ag wt- "ll er is c 

Allow apps downloaded from: 

"XP-PenMac(20171129) .p g• was blocked from opening because it I Open Anyway I 
is not from an identified developer. .. .. 

Click the lock to make changes. 

Image 3-6: Open Anyway 

c. Input your username and password, then click "Unlock." 

Ad ced 

System Preferences is trying to unlock Security & 
Privacy preferences. 

Enter your password to allow this. 

User Name: 

Password: 

Image 3-7: Password 

(5). Follow the on-screen instructions, then reboot your computer. 

Cancel Unlock 

? 

b. Kattintson az "Open Anyway" gombra.

c. Írja be felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a "Feloldás" gombra.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra a számítógépet.
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r, n .,. Install Pen Tablet Driver 

The installation was completed successfully. 

The installation was successful. 

11\1111\1111\" 11 \1 . . The software was installed . 

GoBack ~ 

Image 3-8: Driver installation complete 

(6). Open [System preferences] > [Display] > [Arrangement] . 

• < Display 

Disp lay 

To rearra nge the displays, drag them to the desired position. 
To relocate the menu bar, drag it to a different display. 

0 Mirror Displays 

AirPlay Display: Off 
~----------~ 

a Show mirroring options in the menu bar when avail able 

Colar 

Image 3-9: Arrangement 

Q Search 

Gather Windows .:!,; 

(7). In the Arrangement tab, you may choose to Mirror Displays. With Mirror Displays enabled, both monitors' resolutions 
should be set to 1920xl 080. 
(7.1) Open [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]. 
(7.2) In the Monitor tab, set Monitor Mapping to Artist 12. 

(8). With Mirror Displays disabled, set your Artist 12's resolution to 1920xl 080. 
(8.1) Open [Finder]> [Applications]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting]. 
(8.2) In the monitor tab, set Monitor Mapping to Artist 12. 

(6) Nyissa meg a [Rendszerbeállítások]> [Megjelenítés]> [Elrendezés] lehetőséget.

(7) Az Elrendezés lapon választhatja a Képernyők tükrözése lehetőséget. Engedélyezett tükörkijelzőkkel mindkét 
monitor felbontása figyelhető meg
1920xl 080 értékre kell állítani.
(7.1) Nyissa meg a [Kereső]> [Alkalmazások]> [Érintőtábla]> [Tolltabletta beállítás] lehetőséget.
(7.2) A Monitor fülön állítsa a Monitor leképezését Artist 12 értékre.
(8) Ha a Tükörkijelzők le vannak tiltva, állítsa az Artist 12 felbontását 1920xl 080 értékre.
(8.1) Nyissa meg a [Kereső]> [Alkalmazások]> [Érintőtábla]> [Tolltabletta beállítás] lehetőséget.
(8.2) A monitor fülön állítsa a Monitor leképezését Artist 12 értékre.
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• PenTabletSetting 

Artist 12 

Pen Express Keys Calibration About 

iMac 

Monitor Mappin!llr:illm::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
Monitor 

Offset [XJ Pixels 

Offset [Y] Pixels 

Width (X] Pixels 

Height (Y] Pixels 

Import configuration f ile Export configuration fi le Exit 

Ver:2.0.1(2018-05-05) 

Image 3-10: Monitor 

{IV.Driver Settings UI} 
Notes: 
(a}. The Artist 12's shortcut keys are designed to work with US English keyboards. Keys may not function correctly 

with the other keyboard languages. 
(b}. By default, the Artist 12 express keys are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. Keys can be 

customized to function efficiently in other software. 

Windows 

ENG English (United States) 

US keyboard 

Image 4-1. Keyboard 

Double-click the driver's icon ( Q: ) in system tray. 

Driver UI 
;; PenTablet 

Barrel Button Settilgs 

;-Eraser 

Click Sensitivity 

current Pen Pressure 

Mouse Mode 

@Absolute Mode 

~ 12 

~ht Cick 

Default 

Pressure 

O Relative Mode 

4 
A. 4. X?-?EN I Clickgotowebsite 

D Wildows Ink <POrt Configuratic "()Ort Configuratic 

Copyright<Q2018 XPPEN Technology CO.Al Rights Reserved. 

X 

Current Screen 

X: 0 Y: 0 W: 1009 H: 567 

Calibrate [ Display Setti"lg ] [ Express Keys 

OK ~ ncel Default 

Ver:1.5.l(Build:May 21 2018) 

Image 4-2: UI 

Megjegyzések:
(a}. Az Artist 12 gyorsbillentyűi úgy vannak kialakítva, hogy működjenek az amerikai angol billentyűzetekkel. Lehetséges, 
hogy a billentyűk nem működnek megfelelően
a többi billentyűzet nyelvével.
(b}. Alapértelmezés szerint az Artist 12 gyorsbillentyűk normál Photoshop billentyűparancsokhoz vannak hozzárendelve.
testre szabva, hogy hatékonyan működjön más szoftverekben.

Kattintson duplán az illesztőprogram ikonjára (Q:) a tálcán.
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1.1. Pen Function Settings 
You may customize the functions of your tablet pen's barrel button here. Use the "Function Key" option to program 
custom keystrokes. 

Barrel 81Utton S.etti'lgs 

;-Eraser 

,..J 

Image 4-3: Pen Functions Setting 

Note: 
Stylus top side supports eraser function. 

1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure 
You can adjust pen pressure to "Output" or "Press" sensitivity on here. 
Current Pen Pressure shows the current pressure level being exerted on your tablet and can be used to test pen pressure. 

Click Sensitivity 

Press 

Current Pen Pressure 

Default 

~----------- o 
Image 4-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure 

1.3. Current Screen 
The Artist 12 may be configured for use with single or dual monitors. Generally, this should be set to "Monitorl" or 
Monitor 2." 

Current Screen 

X: 0 Y: 0 W: 1009 H: 567 

Image 4-5: Current Screen 

1.4. Mouse Mode 
Absolute (Pen) Mode: Standard tablet mode; Each point of the tablet's work area corresponds to an absolute point on 
your computer display. 

1.1. Tollfunkciók beállításai
Itt testreszabhatja a tablet toll hordógombjának funkcióit. A programozáshoz használja a "Funkciógomb" opciót
egyedi billentyűleütések.

Jegyzet:
A ceruza felső oldala támogatja a radír funkciót.

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

1.3. Aktuális képernyő
Az Artist 12 konfigurálható egy- vagy kettős monitorokkal történő használatra. Általában ezt "Monitorl" vagy
2. monitor. "

1.4. Egér mód
Abszolút (toll) mód: Normál táblagép mód; A táblagép munkaterületének minden pontja a bekapcsolt állapot abszolút 
pontjának felel meg
a számítógép kijelzője.
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Relative (Mouse) Mode: Mouse mode; The tablet's work area does not correspond to absolute points on your computer 
display and your pen works as a standard mouse. 

Mouse Mode 

@Absolu e Mode O RelatiVe Mode 

Image 4-6: Mouse Mode 

1.5. Import & Export Profiles 
You can use the Import & Export Profile function to save/load your barrel buttons and shortcut keys setting. 

Note: 
When you complete setting up your barrel buttons and shortcut keys, click the OK button to save and exit the tablet 
settings menu first. 

Pcnlo1 let - X 
~ 

..,,A~ 

1' > This PC > Documents V C, Surch Documents p 

Organize • New fold~ -- G . . 
~ Th,sPC Name Date modrfied Typ• 

30 Objects Tencent Files 6/16/20181Hl7 PM File folder 

. DHlctop 
,-

~ Documents 

♦ Downloads 

JI Music 

- Pictures 

■ Videos 

';.. WIN7 (C,) 

_ ili illinlllll: (O,J 
V < I > 

I File name I Tablet v l 
Save as type: •.pcfg V 

I A Hid• Fold•" s.v. Cance! 

' 
4 
6 4 X;::>-;::>EN I Oickgoto website 

Cali>rate D51>lay Settr,g Express Keys 

0wndowslnk ~ ortCOnfigura~ l)Ort Configuratx OK cancel Oeraut 

COpynghtC2018 XPPEN Technology CO.Al Rights Reserved. Ver:l.5.1(8uld:Jun 9 2018) 

Image 4-7: Export Profile 

J Penlabltt 

Open 

1" ~ > This PC > Documents 

OrgantZe • New folder 

This PC 

30 Objects 

• Desktop 

3 Documents 

• Downloads 

j, Mu,oc 

~ Pictures 

■ Videos 

';.. WIN7((,) 

_ ili lllinliili (O,) 

_ USB Dnve (F:) 

Name 

T e:ncent Files 

Tabl,t.pdg 

V C, Search Documents 

a,, - Cl 

Date modified Typ• 

6/16/2018 11,07 PM File folder 

6/16/2018 7'46 PM PCFG File 

_ USS Onve(F:j") __ v_,_ ;::::==========:::;'I I File name: jTablet.pcfg v ii pe.ntabldconfig(9.pdg) 

Ope.n Cancel 

4 

X 

X 

p 

G 

A 4 X;::>-;::>EN I Clickgotowebsite 
Cal>rate D51>lay Settiig 

Cancel 

Express Keys 

0 Wndows Ink <port COnfiguratx fc,ort COnfigura~ OK 

CopyrightC2018 XPPEN Technology CO.Al Rights Reserved. 

Image 4-8: Import Profile 

1 .6. Windows Ink 

Deraut 

Ver:1.5.l(Buld~un 9 2018) 

This capability can be toggled on and off here. Enabling this will allow support for Windows Ink and applications that run 
using Windows Ink. 

Relatív (egér) mód: egér mód; A táblagép munkaterülete nem felel meg a számítógép abszolút pontjainak
kijelző és a toll szabványos egérként működik.

1.5. Profilok importálása és exportálása
Az Profil importálása és exportálása funkcióval elmentheti / betöltheti a hordógombok és a gyorsgombok beállításait.
Jegyzet:
Amikor befejezte a hordógombok és a gyorsbillentyűk beállítását, kattintson az OK gombra a táblagép mentéséhez és 
kilépéshez
beállítások menüben.

1 .6. Windows tinta 
Deraut Ver: 1.5.l (Buld ~ 2018. szeptember 9.)
Ez a képesség itt be- és kikapcsolható. Ennek engedélyezése lehetővé teszi a Windows Ink és a futó alkalmazások 
támogatását a Windows Ink használatával.
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□ - d In 
Image 4-9: Windows Ink 

1 .7. Express Keys Setting 
In this tab, you may edit the functions of the Artsit 12's shortcut keys. Use the "Definition" option to program custom 
keystrokes. 

Disable express keys: When you enable it, all of the express keys function will be disabled. 

Hide hints: When you enable it and press any express key, the message will not popup on the bottom of your screen. 

Expre s.s Keys Setting X 

E!lm IR 
Keys Dial 

Kl I Open Tablet Setting vl 

K2 I [Alt] vl 

KJ I KL/KR Mode Switch vl 

vl 

Ks I [Ctrl+ZJ v l 

K6 I [Ctrl+' + 1 v l 

Default 

D Disable express keys Ohide hints OK Cancel 

Image 4-10: Keys 

1 .7. Gyorsbillentyűk beállítása
Ezen a lapon szerkesztheti az Artsit 12 gyorsbillentyűinek funkcióit. Használja a "Definíció" opciót az egyedi 
programozáshoz
billentyűleütések.
Az expressz kulcsok letiltása: Ha engedélyezi, az összes expressz kulcs funkció le lesz tiltva.
Tippek elrejtése: Ha engedélyezi és megnyomja az expressz billentyűt, az üzenet nem jelenik meg a képernyő alján.
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Function Key 

Mouse Function 

@No· Action1 

Q RightCtick 

Q ScroOUp 

0 Double Left Cldcs 

0 Shortruts 

Other 

Q Left Click 

0 Middle Click 

Q ScrolOown 

0 Open Tablet Setting 

0 Switch Monitor 

0 me Oetaff Mode 

You also can define 5 touch bar functions on it. 
Click "Default" to revert to manufacturer settings. 

Express Keys Setting 

Keys Dial 

OK 

Image 4-11: Function Key 

Functions 

I scroll 

I Keyboard 

Ctrl +' ·' Ctrl +' +' 

I Keyboard 

[ ) 

~ Action 

§ Action 

D Disable express keys □ hide hints 

lmage4-12: Touch bar 

Note: 
You can set each shortcut key for different software. 
a. Click the"+" button to go to Select Program tab. 

OK 

vl 

vl 

vl 

3 
-- 7 --

[ Dela£] 

I Cancel 

X 

X 

5 érintősáv funkciót is meghatározhat rajta.
Kattintson a "Default" gombra a gyártó beállításainak visszaállításához.

Jegyzet:
Az egyes parancsikonokat különböző szoftverekhez állíthatja be.
a. Kattintson a "+" gombra a Program kiválasztása fülre lépéshez.
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Expr~s Keys Setting X 

_ I/ I 
Other r7 

~-----i's-.-,.-c1-P-,o-g-,a-m ________________ X~ 1----~L + . 

Keys Select Program 

D Disable express keys 

ETDCtrl.exe 
svchost.exe 
sihost.exe 
tasSdiostw .exe 

Runring Program 

Explorer .EXE 
ShellExperienc:eHost.exe 
SearchUI.exe 
RuntimeBroker .exe 
Skypeliost.exe 
MSASCui...exe 
PentabletService .exe 
OneDrive.exe 
certd_I3000_HXB.exe 
MCX'-1.exe 
FUFAXRCV.exe 
FUFAXSTM.exe 
CCC.exe 

L Browse 7 
Program Path Selected 

OK 

Ohide hints 

7 

L Defa~ 

[_ OK j [ cancel ] 

Image 4-13: Select Program 

b. You can choose Default or use Browse to select your choice of software. 

tS Open 

,t- • > This PC > Desktop > 

Organize • Newfolder 

!I! This PC 

:> 3D Object, 

Desktop 

~ Documents 

.... Downloads 

Ji Music 

~ Pictures 

■ Videos 

',;., WIN7(C,) 

_ D(D) 

_ USB Drive (F:) 

_ USB Drive (F:) 

Adobe Fireworks 
CS6 

File name: I Cinema 4D Demo 

, •"' 
Chinesesimplifie 

d 

v Cl Search Desktop 

()I( 

Cinema 4D 
Demo 

vl~ 
I Open 

Image 4-14: Select Program 

X 
X 

Tablet.pdg 

X 

p 

c. Return to the shortcut key settings tab, click the tablet icon then customize the shortcut keys. When you are finished, click 
the OK button and exit the tablet settings menu. 

1.8. Calibration 
The Calibration tab allows you to set up calibration for your tablet. 

b. Választhatja az Alapértelmezett lehetőséget, vagy a Tallózás segítségével választhatja ki a kívánt szoftvert.

c. Térjen vissza a gyorsbillentyűk beállításai fülre, kattintson a táblagép ikonjára, majd testre szabhatja a 
gyorsbillentyűket. Ha végzett, kattintson a gombra
az OK gombot, és lépjen ki a táblagép beállításai menüből.

1.8. Kalibráció
A Kalibrálás fül lehetővé teszi a táblagép kalibrálásának beállítását.
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Image 4-15: Calibration 

1.9. Display Setting 
a. Color Temperature: Use to adjust the Artist 12's color balance. 
b. User: Use to adjust red, green and blue color levels on the Artist 12's display. Brightness and contrast can also be 

adjusted here. 
c. Rotate: You may rotate the Artist 12's display in this tab. ____ _,__,_ _____________ _ 

Display Sffllng 

ls;R 

Rl!d so 

Grttn so 

lb 50 

erig,ft<S so I 
CoMll'llSt so I 
Rol4~ 

0 90 1BO 

OefatJt 

Image 4-16: Display Setting 

1 .1 O. Default 
You can click Default button to driver default settings. 

X 

270 

OK 

1.11. XP-Pen Logo 
If a driver update is available, you will see a blue arrow here ( 'it ). Click the arrow to update your driver. 

Click our logo to visit our website. 

X?-?EN 
crick to visit our website 

Image 4-17: XP-Pen logo 

Mac 
Notes: 
(a). The Artist 12's shortcut keys are designed to work with US English keyboards. Keys may not function correctly 

with the other keyboard languages. 
(b).By default, the Artist 12 express keys are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. Keys can be 

customized to function efficiently in other software. 

To open the Artist 12's driver settings, open Finder> Applications> PenTabletSetting. 

Driver UI 

1.9. Kijelző beállítás
a. Színhőmérséklet: Használja az Artist 12 színegyensúlyának beállításához.
b. Felhasználó: Használja a vörös, zöld és kék szín szintjének beállításához az Artist 12 kijelzőjén. A fényerő és a 
kontraszt is lehet
itt igazítva.
c. Forgatás: Ezen a lapon forgathatja az Artist 12 kijelzőjét.

1 .1 O. Alapértelmezett
A meghajtó alapértelmezett beállításainak megtekintéséhez kattintson az Alapértelmezett gombra.

1.11. XP-Pen logó
Ha elérhető egy illesztőprogram-frissítés, akkor itt kék nyíl jelenik meg ('it). Kattintson a nyílra az illesztőprogram 
frissítéséhez.
Kattintson a logónkra a weboldal látogatásához.

Megjegyzések:
a). Az Artist 12 gyorsbillentyűit úgy tervezték, hogy az amerikai angol billentyűzetekkel működjenek. Lehet, hogy a 
billentyűk nem működnek megfelelően
a többi billentyűzet nyelvével.
(b). Alapértelmezés szerint az Artist 12 gyorsbillentyűk a szokásos Photoshop billentyűparancsokhoz vannak 
hozzárendelve. A kulcsok lehetnek
testre szabva, hogy hatékonyan működjön más szoftverekben.
Az Artist 12 illesztőprogramjának beállításainak megnyitásához nyissa meg a Finder> Alkalmazások> PenTabletSetting 
lehetőséget.
Driver UI
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1.1. Pen 

• 
Artist 12 

PenPressure 

Disable pen pressure 

~ IPenTabletSetting 

UninstallPenTablet 

Image 4-18: Tablet Setting 

PenTabletSetting 

Monitor Express Keys Calibration About 

Second Button 

Erase 

First Button 

Right Click ~ 

Default Button Setting 

OutPut 

Import configuration file Export configuration file 

Pressure 

Exit 

Ver:2.0.1 (2018-05-05) 

lmage4-19: Mac UI 

a. In this tab, you may customize the functions of your stylus's barrel button, adjust pressure sensitivity, and test your pen 
pressure. 

b. Click "Default Button Setting" to revert to manufacturer settings. 

Note: 
Stylus top side supports eraser function. 

c. Pen Pressure: 
When the "Disable pen pressure" function is enabled, you can disable the pen pressure function. 

d. Output: 
You can adjust pen pressure to "Output" or "Press" sensitivity on here. 
It shows the current pressure level being exerted on your tablet and can be used to test pen pressure. 

1.2. Import & Export Profiles 
You can use the Import & Export Profile function to save/load your barrel buttons and shortcut keys setting. 

PenPressure 

Disable pen pressure 

Work Area Orientation 

0 Righl Hand 

PenTabletSetting 

select a pllst fonnat file to saV<I 

Save As: Tablet 

Tags: 

Where: 1 • Downloads 

First Button 

Right Click ~ 

Default Button Setting 

Left Hand 

Cancel 

CooroinateMode 

0 Absolute 

Reset 

Relative 

Import configuration file Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1(2018-05-05) 

Image 4-20: Export configuration file 

a. Ezen a fülön testreszabhatja az érintőceruza gombjának funkcióit, beállíthatja a nyomásérzékenységet és tesztelheti a 
tollat
nyomás.
b. Kattintson a "Default Button Setting" gombra a gyártó beállításainak visszaállításához.

Jegyzet:
A ceruza felső oldala támogatja a radír funkciót.
c. Tollnyomás:
Ha a "Tollnyomás letiltása" funkció engedélyezve van, letilthatja a tollnyomás funkciót.
d. Kimenet:
A toll nyomását itt állíthatja "Kimenet" vagy "Nyomás" érzékenységre.
Megmutatja az aktuális nyomást a táblagépen, és felhasználható a toll nyomásának tesztelésére.
1.2. Profilok importálása és exportálása
Az Profil importálása és exportálása funkcióval elmentheti / betöltheti a hordógombok és a gyorsgombok beállításait.
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1.3. Monitor 

[TI 

Fav-0r it es 

~ Aecents 

D Creative Cl. .. 

A Applications 

i;;;:J Desktop 

0 Downloads 

iCloud 

~ Documents 

i::l Desktop 

d iCloud Dr ive 

Devices 
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@ Remote Disc 

00 e= [II] 

Today 

02.png 
12-1.jpg 

12-2.png 
12-3.png 
12-4.png 

W 12.jpg 

PenlabletSetting 

Please select imagc(s) to show • 

• Dow oads CJ 

<?xml ve rsion="l . 0" e nc od i ng ="UTF- 8" 7> 
< !DOCTYPE plist PUB LIC " - //Ap pl e //DTD PU ST 
1 . 0// EN" " h t t p: //w.rw . app l e . COtn/ DTDs / 
Pro pe rtyL is t - 1. 0 . dt d"> 
<pl i s t ve r s i on=" l. 0" > 
<di e t> 

< key>OEV _ 10 00 0 _5 625 _H_ 6 _ 1 </ key> 
<diet> 

~ EUGEE TEC ... PPORT.pdf 
export-1.png 

< key>Ac t ive . bottom</key> 
<in tege r>S625</ in t ege r> 
< key>Act i ve . l e f t </ key> 

--•• -~ -- -- - A- •._._ ____ _ _ 

export.jpg 

import-1.png 

import.jpg 

Save.p list 

Previous 7 Days 

Tablet.plist 

property l ist - 3.6 MB 
Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM 

Modif ied June 16, 201 8 at 11;44 PM 

Last opened --

Add Tags ... 

Import configurat ion file ) ( Export configuration f il e ] ~ 

Verc2 .0.1 (2018-06-08) 

Image 4-21: Import configuration file 

The "Monitor" tab allows you to configure your tablet for use Main monitor (monitor1) or Artist 12 (monitor2) . 

• 
Artist 12 

Monitor 

1.4. Express Keys 

PenTabletSetting 

Pen Express Keys calibration About 

iMac 

Monitor MappinQtM 'iM 

Import configuration file 

Image 4-22: Monitor 

Offset {X] Pixels 

Offset [YJ Pixels 

Width{X] Pixels 

Height [VJ Pixels 

Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1(2018-05-05) 

In the Express Keys tab, you may choose your preferred functions for the Artist 12's shortcut keys. Use the "Reset 
Customer Defined" option to program custom keystrokes . 

• PenTabletSeuing 

Artist 12 B 
Pen Monitor Calibration About 

Shortcut Keys: Built-in Function Key: 

Default 

Import configuration file Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1(2018-05-05) 

Image 4-23: Express Keys 

A "Monitor" fül lehetővé teszi a táblagép konfigurálását a Fő monitor (monitor1) vagy az Artist 12 (monitor2) 
használatához.

Az Express Keys fülön kiválaszthatja a kívánt funkciókat az Artist 12 gyorsbillentyűihez. Használja a "Reset
Az ügyfél által definiált opció az egyedi billentyűleütések programozásához.
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Action Setting 

Alias : I Command + V 

f Applicat ion Hot Key Inte rnet Mouse 

Press the keyboard key to set the combination shortcut key: 

Command + V 

Defau lt HotKey: No Action 

Cancel 

Image 4-24: Action Setting 

1.5. Calibration 
The Calibration tab allows you to calibrate your tablet or rotate your display. 
To calibrate, click Calibration and follow the on-screen instructions. 
Rotate: You may rotate the Artist 12's display in this tab . 

• PenTabletSetting 

Artist 12 

Pen Monitor Express Keys About 

Rotate -
90 270 

Calibration ... 

180 

Ok 

B 

Reset Default Calibration 

Import configuration fi le Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1 (2018-05-05) 

Image 4-25: Calibration 

1.6. About 
This tab displays the current version of your driver software . 

• PenTabletSett ing 

Art ist 12 B 

PenTablet Version 2.0. 1 

Import configuration file Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1 (2018-05-05) 

Kalibráció
A Kalibrálás fül lehetővé teszi a táblagép kalibrálását vagy a kijelző forgatását.
A kalibráláshoz kattintson a Kalibrálás elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Forgatás: Ezen a lapon forgathatja az Artist 12 kijelzőjét.

Ez a fül az Ön illesztőprogramjának aktuális verzióját jeleníti meg.



19 

4 
. ~ X?-?EN 

Image 4-26: About 

{ V. Driver Uninstall} 

Windows 
In the Start menu, open [Settings] 

instructions. 

[Apps & features]. Find "Pentablet" and click "Uninstall." Follow the on-screen 

Mac 
Open [Finder] [Application] [Pen Tablet], then click "Uninstall Pen Tablet" and follow the on-screen instructions. 

< 
Bae /For ,ard 

@ill AirDrop 

~ All My Files 

;A, Applications 

c:J Desktop 

0 Downloads 

~ Creative Cloud Fi les 

iCloud 

0 iCloud Drive 

Desktop 

IN t 

!ail 
faps 

II o 
View 

~essages 
~icrosoft Excel 

~icrosoft OneNote 

~icrosoft PowerPoint 

~icrosoft Word 

~ission Control 

~PlayerX 

lotes 
lumbers 
'ages 

PenTablet 

- :i V t, 

Arra, Actior Sliare Add Ta~1s 

6 PenTabletSetting 
Uni nstallPenTablet 

Image 5-1: Mac uninstall 

NOTE: 

Cl 

Sf!arch 

UninstallPenTablet 

When attempting to reinstall the Artist 12 driver, be sure to reboot your computer after the uninstall is complete. 

{VI.FAQ} 
1. Where can I download the latest Artist 12 driver? 

a. Latest driver releases can be downloaded from our website (www.xp-pen.com). 

2. I can't use the stylus to control the cursor. 
a. Please turn on your Artist 12 and make sure you can see the display. 
b. Please install the driver again then find the tablet icon in the system tray or desktop. 
c. Open it then test the pen pressure gauge inside 
d. If you can't test the pen pressure, please uninstall the driver and reboot. Make sure your computer login account has 

Administrator authority. 
e. The Artist 12 supports plug and play, please test your stylus pens function before reinstalling the driver. If you have 

control, please disable your antivirus then go to the XP-Pen website to download the latest driver. 
g. When the download is complete, please extract the contents of the folder to run the .exe or .pkg installation file. 
h. Open the tablet setting again then make sure can you use the pen pressure on it 

3. How do I know that the Artist 12 driver installed successfully? 
a. After installing the driver, the Artist 12's driver icon Q: should be visible in your system tray on the bottom-right of your 

screen (Windows OS) and desktop. Pen input will control the cursor and pressure sensitivity will be functional in the 
driver. 

4. Why can't I use the pen pressure on the drawing software? 
a. Please make sure the drawing software can support pen pressure 
b. Make sure you have the latest driver installed. 
c. Open the tablet setting and make sure you can test the pen pressure in it 
d. Enable the "windows ink" function then click the ok button to exit. Open the drawing software again and test your pen 

pressure. 
e. Please note our tablets do not come with drawing software. 

A Start menüben nyissa meg a [Beállítások]
utasítás.
[Alkalmazások és szolgáltatások]. Keresse meg a "Pentablet" elemet, és kattintson az "Eltávolítás" gombra. 
Kövesse a képernyőn látható képernyőt

Nyissa meg a [Finder] [Alkalmazás] [Tolltabletta] elemet, majd kattintson a "Tolltabletta eltávolítása" 
elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

JEGYZET:
Amikor megpróbálja újratelepíteni az Artist 12 illesztőprogramot, az eltávolítás befejezése után feltétlenül 
indítsa újra a számítógépet.

1. Hol tölthetem le a legújabb Artist 12 illesztőprogramot?
a. A legfrissebb illesztőprogram-kiadások letölthetők weboldalunkról (www.xp-pen.com).
2. Nem használhatom az érintőceruzát a kurzor vezérléséhez.
a. Kérjük, kapcsolja be az Artist 12-t, és ellenőrizze, hogy látja-e a kijelzőt.
b. Kérjük, telepítse újra az illesztőprogramot, majd keresse meg a táblagép ikont a tálcán vagy az asztalon.
c. Nyissa ki, majd tesztelje a toll nyomásmérőjét belül
d. Ha nem tudja tesztelni a toll nyomását, távolítsa el az illesztőprogramot, és indítsa újra. Győződjön meg arról, 
hogy a számítógépe bejelentkezési fiókjával rendelkezik
Rendszergazdai jogosultság.
e. Az Artist 12 támogatja a plug and play funkciót, az illesztőprogram újratelepítése előtt ellenőrizze az érintőtoll 
funkcióját. Ha van
vezérléshez, kérjük, tiltsa le az antivírust, majd keresse fel az XP-Pen webhelyet a legújabb illesztőprogram 
letöltéséhez.
g. Amikor a letöltés befejeződött, kérjük, húzza ki a mappa tartalmát az .exe vagy .pkg telepítőfájl futtatásához.
h. Nyissa meg újra a tabletta beállítását, majd győződjön meg arról, hogy képes-e rá használni a tollat
3. Honnan tudom, hogy az Artist 12 illesztőprogram sikeresen települt?
a. Az illesztőprogram telepítése után az Artist 12 illesztőprogramjának Q: ikonjának láthatónak kell lennie a tálca 
jobb alsó sarkában
képernyőn (Windows OS) és az asztalon. A tollbemenet vezérli a kurzort, és a nyomásérzékenység működni fog a
sofőr.
4. Miért nem tudom használni a tollnyomást a rajzoló szoftveren?
a. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a rajz szoftver képes támogatni a toll nyomását
b. Győződjön meg arról, hogy a legújabb illesztőprogramot telepítette.
c. Nyissa meg a tabletta beállítását, és ellenőrizze, hogy tesztelheti-e a toll nyomását
d. Engedélyezze a "Windows ink" funkciót, majd a kilépéshez kattintson az OK gombra. Nyissa meg újra a rajzoló 
szoftvert, és tesztelje a tollat
nyomás.
e. Felhívjuk figyelmét, hogy táblagépeinkhez nem tartozik rajz szoftver.
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If you have any questions, please contact us at: 

Web: www.xp-pen.com 

Email: service@xp-pen.com 




