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Óvintézkedések

1. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi 
felhasználásra.
2. c. Előtt
hajlítsa meg a táblagépet, húzza ki a tápkábelt, és törölje le puha, nedves ruhával
ne használjon semmilyen mosószert.
3. Don
t ne tegye ki a terméket víznek vagy más folyadéknak. Ügyeljen arra, hogy soha ne öntsön 
folyadékot a készülékre
tabletta és toll. A termék víznek vagy más folyadéknak való kitétele a termék meghibásodását 
vagy
áramütés.
4.
Ne tegye a táblagépet olyan helyre, ahol instabil vagy olyan magasságban van, ahol a gyerekek 
könnyen elérhetik
kerülje a veszélyt. Védje meg a gyermekeket attól, hogy lenyeljék a toll hegyét vagy az oldalsó 
kapcsolót. A tollhegy, oldala
A boszorkány vagy más mozgatható alkatrészek véletlenül kihúzódhatnak, ha a gyerekek 
megharapják őket.
5. Kapcsolja ki a táblagépet olyan helyeken, ahol / amikor elektronikus eszközök vannak
nem engedélyezett. Mert a
tabletta más elektronikus eszközök meghibásodását okozhatja egyes helyeken, amikor / amikor 
használja
elektronikus eszközök használata tilos, például repülőgépen belül, kapcsolja ki a táblagépet.
6.
Ne szedje szét a tablettát és az injekciós tollat. Ne szerelje szét vagy más módon módosítsa a 
táblagépet, ill
toll. Ez a hatás hőgén-adagot, gyulladást, elektronikus sokkot vagy más károsodást okozhat,
beleértve az emberi sérüléseket is. A termék szétszerelése érvényteleníti a garanciát.
7
. Az alkatrészek cseréje közben garantálnia kell, hogy a javítóműhely az
a gyártó által megadott pótalkatrészeket felhasználva. Engedély nélküli alkatrész
cseréje tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.
8.
. Ne helyezzen idegen anyagokat a termék USB-portjába vagy bármely más nyílásába. Ha egy 
fém
tárgyat vagy idegen anyagot helyeznek a termék nyílásába vagy más nyílásába, ez a
a termék meghibásodhat, kiéghet, vagy elektromos sokkot okozhat.

fsanc
Áthúzás
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1. Termék áttekintés

1.1 Tablet bemutatása

Köszönjük, hogy a HUION® INSPIROY® H640P / H950P grafikus táblagépet 
választotta. Ez egy professzionális akkumulátor nélküli rajz táblagép új 
generációja, amely nagyban javíthatja a festés és az alkotás hatékonyságát, és tele 
van szórakozással. Szabadon festhetsz és írhatsz, különféle vonalakat és színeket 
ábrázolhatsz, éppúgy, ahogy a toll a papírra ír, ami igazi sokkélményt nyújt.
A táblagép jobb megértése és használata érdekében olvassa el figyelmesen ezt a 
felhasználói kézikönyvet. A felhasználói kézikönyv csak a Windows alatt jeleníti 
meg az információkat, hacsak másképp nincs meghatározva, ezek az információk 
mind a Windows, mind a Macintosh rendszerekre vonatkoznak.
1.2 Termék és kiegészítők
1.2.1 Grafikus tábla
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1.2.2 Csomagolási lista 

1.3  Csatlakozás a számítógéphez 

1.3.1 Csatlakoztassa a táblagépet 
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1.3.2 Illesztőprogram telepítése 

1. OS Support: Windows 7 or later，macOS 10.11 or later

2. Kérjük, töltse le az illesztőprogramot weboldalunkról:www.huion.com/download

A telepítés befejezése után megtalálhatja az illesztőprogram ikont a tálcán, ami 

azt jelenti, hogy az illesztőprogram telepítése sikeres volt; amikor csatlakoztatja a 

táblagépet a számítógéphez, az ikon színűre változik, ami azt jelenti, hogy az 

illesztőprogram már felismerte a táblagépet, és most már elkezdheti használni.

Értesítés:

1. A telepítés előtt el kell távolítania a hasonló termékek más illesztőprogramjait, 

beleértve a termék régi illesztőprogramját is.

2. A telepítés előtt zárja be az összes grafikus szoftvert és vírusirtót, hogy elkerülje 

a felesleges hibákat.

1.4  Csatlakozás Android telefonhoz
1. Győződjön meg arról, hogy a telefon és a pad operációs rendszere a 
következő: Android OS 6.0 vagy újabb
2. Bizonyos modelleknél telefonálnia kell, vagy be kell kapcsolnia a „Beállítások” 
lehetőséget, majd engedélyeznie kell az „OTG” funkciót
3. Válassza ki a megfelelő OTG adaptert a csomagból, amely a telefon USB-

portjának típusától függ, majd csatlakoztassa a tolltáblát a telefonhoz a 

következő ábrák szerint:

http://www.huion.com/
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Jegyzet: 
1. A tolltábla úgy működik, hogy nem telepít semmilyen illesztőprogramot a 
telefonjára.
2. A csatlakozás után a táblagép automatikusan telefon üzemmódba lép, 
amelyben a

a toll csak a bal szürke területen (138x86,2mm) működhet.

3. Felhívjuk figyelmét, hogy a tolltábla és a digitális toll nyomógombjai telefon 

módban nem támogatottak.

1.5 Tollhegy csere
A szár hosszú ideig tartó használat után elhasználódik, majd ki kell cserélnie egy új 

szárat.

1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a tolltartót a fedél 
kinyitásához, és vegyen ki egy új hegyet.
2. Helyezze a toll hegyét a tartó alján lévő nyílásba, és döntse rá a tollat
húzza ki az öreg hegyet.

3. Helyezze az új hegyet egyenesen a tollba, és lassan és határozottan nyomja a 

hegyet, amíg meg nem áll.
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2. A termék alapművelete

2.1 A toll használata

2.1.1 Tartsa a tollat

Tartsa a tollat úgy, ahogy egy normál tollat vagy ceruzát tart. Állítsa be a 
markolatát úgy, hogy az oldalkapcsolót a hüvelykujjával vagy a mutatóujjával 
könnyen át tudja váltani. Vigyázzon, ne nyomja meg véletlenül a kapcsolót, 
miközben rajzol vagy pozícionál a tollal.

Megjegyzés ： Ha nem használja, helyezze a tollat a tolltartóba vagy az asztalra. 
Ne tegye a tollat a képernyő felületére, mert ez akadályozhatja más 
képernyőkurzor-helymeghatározó berendezések használatát, és a számítógép 
nem tud alvó üzemmódba lépni.
2.1.2 Helyezze a kurzort
Vigye a tollat kissé az aktív terület fölé a képernyő felületének érintése nélkül, a 
kurzor ennek megfelelően az új pozícióba kerül.
A kiválasztáshoz nyomja meg a toll hegyét a képernyőn. Koppintson egyszer a 
képernyőre a toll hegyével, vagy érintse meg a képernyőhöz elegendő nyomással 
a kattintás regisztrálásához.
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2.1.3 Kattintson a gombra 

A tollhegy segítségével érintse meg egyszer a képernyőt a kattintás 
regisztrálásához. Koppintson a elem kijelöléséhez vagy kijelöléséhez a képernyőn, 
és kattintson duplán a megnyitásához.

2.1.4 Mozgatás Válassza ki az objektumot, majd csúsztassa a toll hegyét a képernyőn a 

mozgatáshoz. képernyőn a mozgatáshoz. 

2.1.5 Használja az oldalsó gombokat 

A toll gombjai két különböző testreszabható funkcióra állíthatók.
A gombokat akkor használhatja, amikor a toll hegye 10 mm-en belül van a tablet 
aktív területétől.
A kapcsoló használatához nem kell megérintenie az injekciós toll hegyét a 
táblagéphez.



H640P/H950P Battery-free Pen Tablet 

9 / 16 www.huion.com 

3. Funkció beállítása

3.1 Eszközkapcsolat kérése 

1. Eszköz leválasztva: A számítógép nem ismeri fel a táblagépet.
2. Csatlakoztatott eszköz: A számítógép felismerte a táblagépet.

3.2 Munkaterület beállítása

3.2.1 Több monitor használata

Válassza a Munkaterület fület, ha meg akarja határozni a toll mozgatását a 
táblagépen és a kurzor mozgását a monitor képernyőn.
Alapértelmezés szerint a táblagép teljes aktív területe a teljes monitorhoz tartozik. 
Ha egynél több monitort használ és kiterjesztett módban van, akkor az 
illesztőprogram felületén ki kell választania a kapcsolódó monitort, amelyhez 
térképet szeretne készíteni.
Ha a monitorai tükör üzemmódban vannak (az összes monitor ugyanazt a 
tartalmat jeleníti meg), akkor a táblagép minden monitor teljes területére leképezi 
a képernyőt, és a képernyőn a kurzor egyszerre jelenik meg.
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3.2.2 Munkaterület beállítása 

Határozza meg a képernyő területéhez hozzárendelhető táblagép területét. 

1. Teljes terület: a tabletta teljes aktív területe. Ez az alapértelmezett beállítás.
2. Testreszabott terület: 1.> Adja meg a koordináta értékeket. vagy2>. Húzza a

előtér grafika a képernyő területének kiválasztásához. 

3.2.3 Forgassa a munkaterületet 

A tablet irányának megváltoztatásával, hogy alkalmazkodjon a bal és a jobb kéz 

működéséhez. A tablettát 0 ° -kal, 90 ° -kal, 180 ° -kal vagy 270 ° -kal elforgathatja.
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3.3 Nyomja meg a Billentyűk funkcióbeállítás gombot

Alapértelmezett beállítás ： Helyezze a kurzort a nyomógombra, vagy kattintson a 
nyomógombra az alapértelmezett értékek megtalálásához.
Testreszabott beállítás ： Az előugró párbeszédpanelen válassza ki az elérni kívánt funkciót, 
majd a hatálybalépéshez kattintson az ALKALMAZ vagy az OK gombra.
Nyomógombok engedélyezése / letiltása: Jelölje be / törölje a „Nyomógombok 
engedélyezése” jelölőnégyzetet

3.4 Toll gombok funkció beállítása

Az előugró párbeszédpanelen válassza ki az elérni kívánt funkciót, majd a 
hatálybalépéshez kattintson az ALKALMAZÁS vagy az OK gombra.
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3.5 Nyomásérzékenység beállítása

A nyomásérzékenység a csúszka felfelé és lefelé húzásával változik, minél kisebb 

az érték, annál érzékenyebb a nyomás.

3.6 Tollnyomás tesztelése

Kattintson a „nyomáspróba indítása” gombra, és fokozatosan nyomást 

gyakorolhat a képernyőn lévő ceruzára a nyomásszint teszteléséhez. Kattintson a 

„Törlés” gombra az összes tinta törléséhez.
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3.7 Engedélyezze a Windows tinta funkciót

A Microsoft Windows kiterjedt támogatást nyújt a tollbevitelhez. A toll funkciókat 

támogatják például a Microsoft Office 、 Windows Journal 、 Adobe Photoshop 

CC 、 SketchBook 6 és így tovább.

3.8 Adatok exportálása és importálása

Az illesztőprogram támogatja a termék egyedi konfigurációs adatainak 
exportálását és importálását, ami kényelmes a különböző szoftverek 
használatához és az ismételt beállítások elkerülése érdekében.
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4. Specifications

Graphics Tablet 

Model H640P H950P 

Érintés technológia Elem nélküli elektromágneses rezonancia

Munkaterület 160 x 100mm(6.3 x 3.9in) 221 x 138mm(8.7 x 5.4in) 

Dimension 260 x 147.7 x 8mm 320.8 x 188.8 x 8mm 

Nettó tömeg 277g 497g 

Touch Resolution 5080LPI 5080LPI 

Felbontás 233PPS 233PPS 

Érzékelési magasság 10mm 10mm 

Interface Micro USB Micro USB 

Press Keys 6 Customized Press Keys 8 Customized Press Keys 

OS Support 
Windows 7 or later, 

macOS 10.11 or later 

Windows 7 or later, 

macOS 10.11 or later 

Digital Pen 

Model PW100 

Dimension 163.6 x Φ14.5mm 

Weight 13g 

Pressure 8192Levels 

Accuracy ±0.3mm 
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5. Hibaelhárítás

5.1 A TABLET-hez kapcsolódó lehetséges 
hibák 

Kóros jelenségek Lehetséges megoldások 

A grafikus szoftverben nincs 

nyomás, de a kurzor elmozdul

Lehet, hogy más illesztőprogramokat telepített, vagy 

megnyitotta a rajzoló szoftvert az illesztőprogram 

telepítésekor. Távolítsa el az összes illesztőprogramot, és zárja 

be a rajzoló szoftvert, majd telepítse újra a Huion 

illesztőprogramot. A telepítés befejezése után jobb újraindítani 

a számítógépet. ”

A toll nem működik 

1. Győződjön meg arról, hogy az eredetileg a táblagéphez 

kapott tollat használja.

2. Győződjön meg arról, hogy az illesztőprogramot 

megfelelően telepítette.

A Press Keys nem működik 

1. Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban engedélyezték-e a 
Nyomógombok funkciót.
2. Ellenőrizze, hogy helyesen definiálta-e a Nyomógombokat.
3. Ellenőrizze, hogy a prészár kapcsoló fel van-e nyitva.

A számítógép nem léphet alvó 

üzemmódba

Ha nem a táblagépet használja, kérjük, ne tegye a tollat a 

tabletta felületére, ami ébren fogja tartani a számítógépet.

A toll oldalsó gombja nem 

működik

Az oldalsó gomb megnyomásakor ellenőrizze, hogy a hegy 

nem érintette-e a tabletta felületét, és a hüvely és a felület 

közötti távolság 10 mm-en belül van-e.

5.2 A SYSTEM-hez kapcsolódó lehetséges hibák 

Kóros jelenségek Lehetséges megoldások 

A számítógép nem ismeri fel 

a táblagépet vagy a vezeték 

nélküli vevőt

Győződjön meg arról, hogy az USB-port működőképes, ha 

nem, kérjük, váltson másik USB-portra.

6. Szolgáltatás utáni kapcsolatfelvétel

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Building 28, Quarter 4, HuaiDeCuiGang Industrial Park, Fuyong Street, Bao'an District, 

Shenzhen, 518106, China 

Note: Information in this manual is subject to change without further notice. 
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For more information, please contact us with our email: service@huion.com 

Or go to our website (www.huion.com) to get the latest driver and user manual. 

mailto:service@huion.com
http://www.huion.com/



