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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 olyan területeken, ahol tilos az elektronikus eszközök használata.
Kapcsolja ki a tápellátást a táblagépen, 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 a kisgyermekektől.

VIGYÁZAT
Ne helyezze a terméket instabil felületekre.
Kerülje a termék instabil, megdőlt 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 helyeket a
túlzott 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.

VIGYÁZAT
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 felelős messze eső 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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A Pen semmilyen esetben sem felelős a jelen kézikönyvben nem dokumentált felhasználásokból eredő nagy károkért.
A Pen semmilyen esetben sem felelős a másikkal való kapcsolattól való túlzott dámaért vagy meghibásodásért
eszközöket vagy harmadik fél használatát!
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Termék áttekintés

Áttekintés

(1) Aktív felület
(2)Gyorsbillentyűk

(3) Állapotjelző lámpa
a. Villog: A ceruza hatótávolságon belül van, de nem érinti a munkaterületet.
b. Szilárd: A toll érintkezik a munkaterülettel.
e. Nincs fény: Az érintőceruza kívül esik az érzékelési tartományon.
(4) USB csatlakozó
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Áttekintés

(1) Tollhegy
(2) Hordó gomb 2
(3) Hordó gomb 1

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

Tollhegy cseréje
(1) A mellékelt tollkapocs (2) segítségével tolja ki a toll hegyét a toll tollából. telepítse az
újat
tollhegy ugyanúgy, ahogy kihúzta a régi hegyet (3). Tolja a toll hegyét a toll tollába

Driver telepítés
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 számítógépeken ellenőrizze a rendszertálcát
a képernyő jobb alsó sarkában, és zárjon be minden olyan szoftvert, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez.
(2) Távolítsa el a meglévő táblagép-szoftvert, mielőtt megpróbálja telepíteni a G640S illesztőprogramot. Egyéb
táblagép-illesztőprogramok ütközhetnek a G640S illesztőprogrammal, vagy teljesen megakadályozhatják a telepítést.
(3) A legfrissebb illesztőprogram-verziót letöltheti az XP-Pen webhelyéről (www.xp-pen.com). ha te
választhatja az illesztőprogram letöltését a webhelyről, előtte mindenképpen vonja ki a ".zip" fájl tartalmát
".exe" vagy ".pkg" futtatása.

(1) Csatlakoztassa a G640S készüléket a számítógépéhez a mellékelt USB-kábel segítségével.
(2) Kérjük, töltse le a G640S legújabb illesztőprogramját weboldalunk támogatási részéből,
www.xp-pen.com (2). Bontsa ki a ".zip" fájl tartalmát, mielőtt futtatja az ".exe" fájlt.
(3) A sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja ((2f) megjelenik a tálcán és
az asztalon. Ha az ikon nem
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(1) Csatlakoztassa a G640S készüléket a számítógépéhez a mellékelt USB-kábel segítségével.
(2) Kérjük, töltse le a G640S legújabb illesztőprogramját weboldalunk támogatási részéből,
www.xp-pen.com (3). Bontsa ki a ".zip" fájl tartalmát a ".pkg" futtatása előtt.

(4) Ha bejön az alábbi hibaüzenet, kérjük, hajtsa végre a következő lépéseket.
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IV. Illesztőprogram-beállítások felhasználói felület
Megjegyzések:
a). A G640S gyorsbillentyűit úgy tervezték, hogy az amerikai angol billentyűzetekkel működjenek. Előfordulhat, hogy a 
billentyűk nem működnek
helyesen a többi billentyűzet nyelvével.
b). Alapértelmezés szerint a G640S express billentyűk a Photoshop standard billentyűparancsaihoz vannak hozzárendelve. 
Kulcsok
testre szabható, hogy hatékonyan működjön más szoftverekben.

A G640S illesztőprogram-beállításai kétféleképpen nyithatók meg:
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Kattintson duplán az illesztőprogram ikonjára (GI) a tálcán vagy az asztalon.
Driver UI

Itt testreszabhatja táblagépe hordógombjainak funkcióit. Használja a "Funkciógombot"
opció egyedi billentyűleütések programozására.

Toll funkció beállítása

Jegyzet:
Toll / radír váltás Ha az érintőtoll a hatótávolságon belül van, nyomja meg a hozzárendelt hordógombot a toll 
és a gomb közötti váltáshoz radír módok kompatibilis rajz szoftverben. Az aktuális mód röviden megjelenik a 
készülék monitoron.

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.
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1.3. Aktuális képernyő
1–4. Kép: LIICK:, ens111v1Yy & Lurrem t-en
A G640S távoli használatra konfigurálható egy- vagy kettős monitorokkal.
Ha csak egy monitort jelöl ki, akkor a táblagép bevitele csak az adott monitorra korlátozódik. Az
táblagépének képernyőn megjelenő munkaterületének méretei itt módosíthatók.
Munkaterület beállítása:
Ha rákattint a "Munka területének beállítása" gombra, akkor a tollal testre szabhatja a G640S munkát
terület. A testreszabáshoz kattintson a bal felső és a jobb alsó részre.

1.4. Jobb / bal kéz mód és maximális aktív terület / kijelző arány
A G604S alapértelmezés szerint jobbkezes használatra van beállítva. Balkezes üzemmódra váltáskor ügyeljen rá
forgassa el a tényleges fizikai táblagépet 180 fokkal, hogy a gyorsbillentyűk az ellenkező oldalra kerüljenek.
Max. Aktív terület és megjelenítési arány
A G604S munkaterületét maximumra állíthatja, vagy a táblagép képernyőn megjelenő munkaterületét 
hozzáigazíthatja
a monitor felbontása.

1.5. Egér mód

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

1.6. Profilok importálása és exportálása
A Profil importálása és exportálása funkcióval elmentheti / betöltheti a hordógombokat és a parancsikont
gombok beállítása.
Jegyzet:
Amikor befejezte a hordógombok és gyorsbillentyűk beállítását, kattintson az OK gombra a mentéshez és
lépjen ki a táblagép beállításainak menüjéből.
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1.7 Windows lnk
Ez a képesség itt be- és kikapcsolható. Ennek engedélyezése lehetővé teszi a távoli Windows lnk támogatását
és a Windows lnk használatával futó alkalmazások.

1.8. Gyorsbillentyűk beállítása
Ezen a lapon szerkesztheti a G640 gyorsbillentyűinek funkcióit. Használja a "Definíció" opciót
programozzon egyedi billentyűleütéseket.
Az expressz kulcsok letiltása: Ha engedélyezi, az összes expressz kulcs funkció le lesz tiltva.
Tippek elrejtése: Ha engedélyezi, és megnyom bármely expressz billentyűt, az üzenet nem jelenik meg az 
alján a képernyőn.Ex p r e ss Gombok beállítása

Jegyzet:
Minden gyorsbillentyűt különböző szoftverekhez állíthat be.
Kattintson a "+" gombra a Program kiválasztása fülre lépéshez.
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Választhatja az Alapértelmezett lehetőséget, vagy a Tallózás segítségével választhatja ki a kívánt 
szoftvert.
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Térjen vissza a gyorsbillentyűk beállításai fülre, kattintson a szoftver ikonra, majd testreszabhatja a 
parancsikont
kulcsok. Ha végzett, kattintson az OK gombra, és lépjen ki a táblagép beállításai menüből.

ha elérhető egy illesztőprogram-frissítés, akkor itt kék nyíl jelenik meg Kattintson a nyílra az illesztőprogram frissítéséhez.

A G640S illesztőprogram-beállításainak megnyitásához nyissa meg a Finder> Alkalmazások> PenTabletSetting lehetőséget.
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Ezen a fülön testreszabhatja a toll érintőgombjának funkcióit, beállíthatja a nyomást
érzékenységét, és tesztelje a toll nyomását.
Kattintson a "Default Button Setting" gombra a gyártó beállításainak visszaállításához.

Jegyzet:
Toll / Radír kapcsoló
Ha az érintőtoll a hatótávolságon belül van, nyomja meg a hozzárendelt hordógombot a toll és a gomb közötti váltáshoz
radír módok kompatibilis rajz szoftverben. Az aktuális mód röviden megjelenik a készüléken
monitor.

1.2. Tollnyomás:
Ha a "Tollnyomás letiltása" funkció engedélyezve van, letilthatja a tollnyomás funkciót.

1.3. Kimenet:
A toll nyomását itt állíthatja „Kimenet” vagy „Nyomás” érzékenységre.
A táblagép pillanatnyi nyomásszintjét mutatja, és felhasználható a toll tesztelésére
nyomás.

1.4. Munkahelyi tájékozódás:
A G640S dobozok ezen a fülön jobb vagy balkezes használatra is konfigurálhatók. A váltáskor
balkezes módban, ügyeljen arra, hogy a tényleges fizikai táblagépet 180 fokkal elforgassa a parancsikon elhelyezéséhez
gombok az ellenkező oldalán.

1.5. Koordináta mód:
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 normál egérként működik.

1.6. Profilok importálása és exportálása
Az Profil importálása és exportálása funkcióval elmentheti / betöltheti a hordógombokat és a parancsikont
gombok beállítása.
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1.7. monitor
A "Monitor" fül lehetővé teszi a táblagép konfigurálását egy- vagy kettős monitorokkal történő használatra. Az
táblagép úgy is konfigurálható, hogy a kijelző csak egy részét használja.
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1.8. Tabletta területe
Ezen a lapon módosíthatja táblagépének képernyőn megjelenő munkaterületét. A "Teljes terület" automatikusan kiválasztja
a lehető legnagyobb munkaterületet.
A "Képernyő aránya" a táblagép képernyőjének munkaterületét igazítja a monitor felbontásához.

1.9. Express Keys
A Gyorsbillentyűk lapon kiválaszthatja a G640S gyorsbillentyűinek előnyben részesített funkcióit. Használat
az "Ügyfél által definiált visszaállítás" opció az egyedi billentyűleütések programozásához.
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→ →

Ez a fül az illesztőprogram jelenlegi verzióját jeleníti meg.

Driver eltávolítása

A Start menüben nyissa meg a [Beállítások] → [Alkalmazások és szolgáltatások] lehetőséget. Keresse meg 
a "Pentablet" elemet, és kattintson az "Eltávolítás" gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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：

Amikor megpróbálja újratelepíteni a G640S illesztőprogramot, az eltávolítás után feltétlenül indítsa újra a 
számítógépet
teljes.

1. 1 nem használhatja az érintőceruzát a kurzor irányításához.
a. Kigyullad-e a tabletta állapotjelző lámpája, amikor a toll érintkezik a működővel
terület?
Igen: Távolítsa el a G640S illesztőprogramot. Ha az eltávolító nem fog futni, futtassa újra az illesztőprogramot,
majd hagyja eltávolítani az illesztőprogramot. Indítsa újra, majd csatlakoztassa a táblagépet a számítógéphez, és 
tesztelje a tollad. Ha a kurzor reagál a tollbevitelre, akkor a táblagép hardvere működőképes.
Telepítse újra a G640S illesztőprogramot a következő lépések szerint (Windows):
Töltse le a tablet legújabb illesztőprogramját a www.xp-pen.com webhelyről, majd húzza ki a ".zip" tartalmat a
asztal és telepítés.
2. Honnan tudhatom, hogy a G640S illesztőprogram sikeresen települt?
a. Az illesztőprogram telepítése után a G640S illesztőprogramjának Q: ikonjának láthatónak kell lennie a 
rendszertálcán
a képernyő jobb alsó sarkában (Windows operációs rendszer). A tollbemenet vezérli a kurzort és a nyomást
az érzékenység működőképes lesz az illesztőprogram Ul "Nyomás tesztje" fülén.

3. Hogyan állapíthatom meg, hogy a probléma szoftverrel vagy hardverrel kapcsolatos-e?
a. Csatlakoztassa és telepítse a G640S készüléket egy másik számítógépre. Ha a tabletta nem működik 
megfelelően
új számítógépet, szoftveres problémát tapasztal, erősítse meg, hogy MINDEN tablet illesztőprogram (beleértve a
G640S) eltávolításra és eltávolításra kerül a számítógépéről, majd telepítse újra a G640S szoftvert.
b. A G640S jelzőfényei segítenek meghatározni, hogy egy probléma hardverrel kapcsolatos-e. Mikor
megfelelően működik, a kék állapotjelző lámpa kigyullad, amikor a toll toll hatótávolságon belül van
vagy érintse meg a tabletta munkaterületét.



19 

Ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk:




