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Ne nyomja meg a tollat kemény tárgyakon.
Ha a tollat kemény tárgyak érik, károsíthatja a tollat.

Kerülje a toll túl szoros megfogását, és NE használjon túl nagy súlyt / nyomást
az Express Key gombot és a tollat.
Az érintőtoll nagy pontosságú eszköz. Kerülje az Express Key gomb túl szoros 
nyomását, és tartsa távol a tárgyakat, hogy ne takarja el a tollat, hogy elkerülje az 
esetleges sérüléseket. Tartsa távol az injekciós tollat nagy portól, szennyeződéstől 
vagy bármilyen részecskétől

Az -Pen semmilyen esetben sem felel a tűz vagy földrengés következtében 
keletkezett károkért, ideértve a harmadik felek által okozott károkat, valamint a 
felhasználók visszaéléséből, visszaéléséből vagy elhanyagolásából eredő károkat.

Az XP- Pen semmilyen esetben sem felel az esetleges károkért - ideértve, de nem 
kizárólagosan - az üzleti jövedelem elvesztését, az üzleti tevékenység 
megszakítását, a korrupciót vagy az adatok elvesztését, amelyek a termék helyes 
használatának vagy elmulasztásának következményei.

Az XP- Pen semmilyen esetben sem felel a jelen kézikönyvben nem dokumentált 
használatból eredő károkért.
Az XP- Pen semmilyen esetben sem felel a más eszközökhöz való csatlakozásból 
vagy harmadik fél szoftverének használatából eredő károkért vagy 
meghibásodásokért.

Korlátolt felelősség

Artist 15.6 Használati utasítás
Biztonsági intézkedések
Ez a kézikönyv a következő szimbólumokat használja annak biztosítására, hogy az XP-PEN 
táblagépet helyesen és biztonságosan használják. Feltétlenül olvassa el és tartsa be a biztonsági 
előírásokat.

Ne használja ezt a terméket olyan vezérlőrendszer területén, amely magas fokú 
biztonságot és megbízhatóságot igényel. Egy ilyen rendszerben ez a termék negatívan 
befolyásolhatja más elektronikus eszközöket és

Kapcsolja ki a tápfeszültséget olyan területeken, ahol tilos az elektronikus eszközök 
használata.
Kapcsolja ki a táblagépet, amikor repülőgép fedélzetén tartózkodik, vagy bármely más olyan 
helyen, ahol az elektronikus eszközök használata tilos, különben negatívan érintheti a 
környék más elektronikus eszközeit.

Tartsa távol a terméket csecsemőktől és kisgyermekektől.
A modul tartozékai fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Tartsa távol az 
összes tartozékot csecsemőktől és kisgyermekektől.

VIGYÁZAT

Ne helyezze a terméket instabil felületekre.
Kerülje a termék instabil, megdőlt felületekre vagy a túlzott rezgésnek kitett helyre történő 
elhelyezését. Ennek következtében a tabletta leeshet vagy ütközhet a felületekre

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Ne lépjen rá, és ne tegye rá a testsúlyát erre a 
termékre, mert ez kárt okozhat.

Kerülje az XP-Pen tabletta extrém magas vagy alacsony hőmérsékletű expozícióját.

Ne tárolja ezt a terméket olyan területeken, ahol 5 ℃ vagy 40 ℃ fölött van. Kerülje a túlzott 
hőmérsékletingadozásokat. Ez károsí thatja a terméket és

Ne szerelje szét

Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Ez hőnek, tűznek,

A tisztításhoz ne használjon alkoholt

Soha ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, amely 
elszíneződhet és károsíthatja a terméket.

Ne tegye ki víznek

Vigyázzon a vízre és minden olyan folyadékra, amely a tabletta közelében lehet. Víznek vagy

VIGYÁZAT
Kerülje a fémtárgyak és különösen a mágneses tárgyak tablettára helyezését. Ha fémes és / 
vagy mágneses tárgyakat helyez a termékre működés közben, akkor ez meghibásodást vagy 
maradandó károsodást okozhat.
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{ I.Termék áttekintés }

a. rendszerkövetelmény

●  Windows 10, 8 and 7 
●  Mac OSX 10.10 or later
●  USB and HDMI ports

b.b. Termék áttekintés

Image 1-1: Product Overview

1.  Munkaterület
2.  Gyorsbillentyűk
3.  USB port
4.  Fényerő fel
5.  Fényerő le
6.  Tápfeszültségjelző LED

a. a. Be, kék: Az Artist 15.6 csatlakoztatva van a számítógéphez és be van 
kapcsolva.
Active area

Image 1-2: Active area
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{ II.Stylus }

a.Stylus és kiegészítők

Image 2-1: Stylus and Accessories

1. Hordó gomb 2
2. Hordó gomb 1
3. Tollhegy
4. Tollállvány (felső)
5. Pót tollhegyek
6. A toll alja
7.  Tollkapocs lyuk

Megjegyzések:
(1) A hordógomb funkciói testreszabhatók a tablet illesztőprogramjának 
beállításaiban.

b.Tollhegy cseréje

Image 2-2: Pen Tip Replacement

1. 1. Fordítsa fejjel lefelé az injekciós tollat, és helyezze a toll hegyét a közepén lévő lyukba. 
Enyhén döntse meg a tollat úgy, hogy a hegye megakadjon a lyuk szélén, majd húzza szét az 
érintőceruzát és a tollat a toll hegyének eltávolításához.

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

3. 3. Vegyen egy új tollhegyet a tollállvány belsejéből.
4. 4. Tolja az új tollhegyet egyenesen a tollba.
c.Pen Stand

Image 2-3: Pen Stand

{ III. Artist 15.6 beállítása }

Megjegyzések:
(1) Az Artist 15.6 két USB-kábelt tartalmaz. A kettő RED USB kódja kettőbe kerül
külön szakaszok, amelyeket használat előtt össze kell kötni.
(2) A RED USB kábel a számítógéphez vagy a fali aljzathoz csatlakoztatható. A másik USB
1. A VÖRÖS USB-kábel külön USB-kábelre csatlakozik.

Image 3-1: Connecting the extra USB cable

2.  Csatlakoztassa az USB-kábelt az Artist 15.6-hoz.
3.  Csatlakoztassa az Artist 15.6 HDMI és USB kábeleket a 

számítógépéhez.
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Image 3-2: Connection

4. Dugja be a hosszú, 2 részes USB-tápkábelt a számítógépbe vagy a fali aljzatba. Ha táblagépe 
nem működik megfelelően a számítógéphez csatlakoztatott tápkábellel, kérjük, dugja be

(2)Az Artist 15.6 illesztőprogram telepítése előtt távolítsa el a meglévő táblagép-szoftvert. 

Más táblagép-illesztőprogramok össze fognak kapcsolódni az Artist 15.6 illesztőprogrammal, vagy 
teljesen megakadályozzák a telepítést.

Image 3-3: Connection-1

NMegjegyzések:
Ha táblagépén „Nincs jel” hibaüzenet jelenik meg:
(1) Húzza ki az Artist 15.6 USB-kábelét, majd dugja vissza. Győződjön meg arról, hogy a kábel jól van 
csatlakoztatva.
Indítsa újra a számítógépet, majd kapcsolja be az Artist 15.6 o ff gombot, majd kapcsolja be újra.
(2) Tesztelje az Artist 15.6 alkalmazást egy külön számítógépen, hogy ellenőrizze a 
hardverproblémákat.
(3) Ha a hiba továbbra is fennáll különböző számítógépeken, és (a) nem oldja meg, forduljon az XP-
Pen-hez

{ IV.Driver Installation }
Notes:(1). Tiltson le minden víruskereső vagy összes szoftvert, és zárjon be minden nem alapvető 

háttérszoftvert 

a telepítés megkezdése előtt. Egyes szoftverek, például a OneDrive és a Dropbox, 
monopolizálhatják a fontos fájlokat, és megakadályozhatják a sikeres telepítést. Windows 
számítógépeken ellenőrizze a képernyő jobb alsó sarkában található tálcát, és zárjon be minden 
olyan szoftvert, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez. Windows 8 számítógépeken 
le kell tiltani a szinkronizálást a OneDrive-ban a táblagép-illesztőprogramok telepítése és 
eltávolítása közben.

(3) A legújabb illesztőprogramot letöltheti az XP-Pen webhelyéről (www.xp-pen.com).

         Töltse ki a .zip �le tartalmat, mielőtt futtatná az ".exe" vagy a ".pkg."
(4) Az Artist 15.6 maximális felbontása 1920x1080.

a.Windows
1.  Csatlakoztassa az Artist 15.6 programot a számítógépéhez a mellékelt HDMI és USB vezetékek 

segítségével. Kapcsolja be a táblagépet.
2.  Kérjük, töltse le az Artist 15.6 legújabb illesztőprogramot weboldalunk támogatási részéről, a 

www.xp-pen.com webhelyről. Az ".exe" futtatása előtt egészí tse ki a ".zip" �le tartalmát.
3.  A sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja () megjelenik a tálcán és az asztalon. Ha az ikon 

nincs, távolítsa el az illesztőprogramot, indítsa újra, és ismételje meg a 2. lépést.
4.  (Ajánlott) Nyissa meg a [Vezérlőpult]> [Megjelenítés] elemet, majd állítsa a Szöveg, alkalmazások 

és egyéb elemek méretének módosítását 100% -ra.

Image 4-1: Display setting

5.  A [Vezérlőpult]> [Megjelenítés] menüpontban módosítsa a kettős monitor beállításait a 
Hosszabbítás / Kiterjesztés módra.

6. Kiterjesztés módban állítsa az Artist 15.6-ot a 2. monitorra, és válassza az 1920x1080 felbontást.
7. A Megjelenítések másolása módban állítsa a monitorok mindkét felbontását 1920x1080-ra.
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Image 4-2: Extend mode

8. Jóváhagyás és kilépés,
9.  Kattintson duplán az illesztőprogram tálcájának ikonjára a táblagép beállításainak 

megnyitásához, majd állítsa Artist 15.6-at Monitor 2-re az „Aktuális képernyő” alatt. 
Jelentkezés és kilépés.

b.Mac

Image 4-3: Mac driver

3. Ha az alábbi hibaüzenettel találkozik, kérjük, hajtsa végre a következő lépéseket.

Image 4-4: Unidenti�ed developer

(1). Nyissa meg a „Rendszerbeállítások”, majd a „Biztonság és adatvédelem” lehetőséget.

Image 4-5: Security & Privacy

(2). Kattintson az ablak bal alsó sarkában található lakat ikonra.

Image 4-6: Lock

1.  Csatlakoztassa az Artist 15.6 programot a számítógépéhez a mellékelt HDMI és USB vezetékek 
segítségével. Kapcsolja be a táblagépet.

2. Kérjük, töltse le az Artist 15.6 legújabb illesztőprogramot weboldalunk támogatási részéről, a 
www.xp-pen.com webhelyről. A ".pip" futtatása előtt egészí tse ki a ".zip" �le tartalmat.
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(4) . Kattintson a „Megnyitás mindenképpen” gombra. 

Image 4-8: Open Anyway

(3). Írja be felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a „Feloldás” gombra.

Image 4-7: Password

(5). Kattintson a „Megnyitás” gombra a táblagép beállításának futtatásához.

Image 4-9: Open

.
Nyissa meg a [Rendszerbeállítások]> [Megjelenítés] lehetőséget. A Megjelenítés lapon állítsa a felbontást 
Alapértelmezett értékre

Image 4-10: Display
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Image5-1: UI

Itt testreszabhatja a tablet toll hordógombjainak funkcióit. Használja a „Funkciógomb” opciót 
egyedi billentyűleütések programozásához.

Driver UI

Itt testreszabhatja a tablet toll hordógombjainak funkcióit. Használja a „Funkciógomb” opciót 
egyedi billentyűleütések programozásához.

1. Hordógomb beállításai

 Image 4-11: Arrangement

5.  IAz Elrendezés fülön választhatja a Képernyők tükrözése lehetőséget. Engedélyezett 
tükörkijelzők esetén mindkét monitor felbontását 1920x1080-ra kell állítani.

6. (1) Nyissa meg a [Kereső]> [Alkalmazások]> [Érintőtábla]> [Tolltabletta beállítás] lehetőséget.
7. (2) A Kalibrálás lapon állítsa a Monitor leképezését Monitor 1 értékre.
8. 6. Ha a Tükörkijelzők le vannak tiltva, állítsa az Artist 15.6 felbontását 1920x1080-ra.
9. (1) Nyissa meg a [Kereső]> [Alkalmazások]> [Érintőtábla]> [Tolltabletta beállítás] lehetőséget.

Image 4-12: Calibration

{ V.Illesztőprogram-beállítások felhasználói 
felület }

a. Windows
Az Artist 15.6 illesztőprogram-beállításai kétféleképpen nyithatók meg:

Kattintson duplán az illesztőprogram tálcájának ikonjára ().

VAGY Kattintson duplán az asztalon található „Pentablet” ikonra.
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Image5-6: Windows Ink

Image5-2: Barrel Button Settings

Jegyzet:
Toll / radír váltás
Ha az érintőceruza az Artist 15.6 munkaterületének tartományában van, nyomja meg a hozzárendelt 
hordógombot a toll és a radír mód közötti váltáshoz a kompatibilis rajz szoftverben. Az aktuális mód 
folyamatosan megjelenik a monitoron.

Image 5-3: Click Sensitivity

3. 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 az abszolút értéknek

Image5-4: Absolute & Relative modes

2. Kattintson az Érzékenység és az aktuális tollnyomás elemre
A toll nyomását itt állíthatja „Kimenet” vagy „Nyomás” érzékenységre.
Az aktuális tollnyomás megmutatja az aktuális nyomást a táblagépen, és felhasználható a toll 
nyomásának tesztelésére.

4. Aktuális képernyő

Az Artist 15.6 különféle monitorokon történő használatra alkalmas. Általában ezt „Monitor 2” -re 
kell állítani.

Image5-5: Current Screen

5. Windows Ink
A Windows Ink képesség be- és kikapcsolható itt. Ennek engedélyezése lehetővé teszi a
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Image5-7: Calibration

7. Kijelző beállítása

  és a kontraszt is itt állítható.

(1). Színhőmérséklet: Használja az Artist 15.6 színegyensúlyának beállításához.
(2) Felhasználó: Használja a vörös, zöld és kék szín szintjének beállításához az Artist 15.6 kijelzőjén. Fényerősség 

Image5-8: Display Setting

6. Calibrálás 
A Kalibrálás fül lehetővé teszi a táblagép kalibrálásának beállítását.

8. Express Keys beállítások

Image5-9: Használja a Funkciógombot, hogy egyéni billentyűleütéseket állítson be a 

gyorsbillentyűkhöz.

Image5-10: Function Key
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Jegyzet:
A Finom részletesség mód lehetővé teszi a táblagép aktív területének a képernyő egy kis 
részére történő korlátozását a részletezés érdekében.

9. Alapértelmezett
A gyártó beállításainak visszaállításához kattintson az „Alapértelmezett” gombra.

10. XP-Pen Logo
Ha elérhető egy illesztőprogram-frissítés, akkor itt kék nyíl jelenik meg kattkattintson a nyílra az 
illesztőprogram frissítéséhez.

Image5-11: XP-Pen logo

b. Mac

Az Artist 15.6 illesztőprogram-beállításainak megnyitásához nyissa meg a Finder> Alkalmazások> PenTabletSetting lehetőséget.

Image5-12: Tablet Setting

Driver UI

1. Pen

Image5-13: Pen tab

Ezen a lapon testreszabhatja a toll érintőgombjainak funkcióit, beállíthatja a nyomásérzékenységet és 
tesztelheti a toll nyomását.
A könnyebb érzékenység azt jelenti, hogy a digitális nyomásszint kisebb fizikai nyomással növekszik.
A gyári beállításokhoz való visszatéréshez kattintson az „Alapértelmezett gombbeállítás” gombra.
Jegyzet:

Toll / radír váltás
(1). Ha az érintőceruza az Artist 15.6 munkaterületének tartományában van, nyomja meg a kijelölt 
hordógombot   válthat a toll és a radír mód között a kompatibilis rajz szoftverben. Az aktuális mód

Image5-14: Barrel button settings

Image5-15: Pressure Test



Választhat egy kulcs funkcióját egy előre beállított listából, vagy kattintson a Haladó visszaállítása gombra 

        hivatkozások. A gombok testreszabhatók, hogy hatékonyan működjenek más szoftverekben.
         Az Artist 15.6 gyorsbillentyűi ezen a fülön testreszabhatók. A gyári beállítások visszaállításához      kattintson az 
Alapértelmezett gombra.

2. Express Keys

Megjegyzések:
(1) Az Artist 15.6 gyorsbillentyűit úgy tervezték, hogy működjenek az amerikai angol 
billentyűzetekkel.
         Előfordulhat, hogy a billentyűk más billentyűzet nyelvekkel nem működnek megfelelően.
(2) Alapértelmezés szerint az Artist 15.6 expressz billentyűi a szokásos Photoshop billentyűzethez 
vannak hozzárendelve 

Image5-16: Express Keys

3. Calibration 

 A Kalibrálás fül lehetővé teszi a táblagép kalibrálását, a monitor leképezését vagy a kijelző 
forgatását.

  A kalibráláshoz kattintson a Kalibrálás ... elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

Image5-17: Calibration

4. About 

Image5-18: About
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{ VI. Illesztőprogram eltávolítása }
a. Windows

A Start menüben nyissa meg a [Beállí tások] → [Alkalmazások és szolgáltatások] lehetőséget. Keresse meg a 
„Pentablet” elemet, majd kattintson az „Eltávolí tás” gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasí tásokat.

b.  Mac
Nyissa meg a [Kereső] → [Alkalmazás] → [Tolltabletta] elemet, majd kattintson a „Tolltabletta eltávolí tása” 
elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasí tásokat.

a. Távolítsa el az Artist15.6 illesztőprogramot, és indítsa újra, majd csatlakoztassa az Artist15.6 alkalmazást a 
számítógépet, és tesztelje az érintőceruzát. Ha a kurzor reagál a tollbevitelre, akkor a táblagép hardvere 
működik. Telepítse újra az Artist 15.6 illesztőprogramot a következő lépések szerint (Windows):
Töltse le a tablet legújabb illesztőprogramját a www.xp-pen.com webhelyről, majd húzza ki a .zip tartalmát az 
asztalra.
Zárjon be minden nem alapvető szoftvert és folyamatot (Egyes szoftverek használhatják a wintab folyamatot, 
és zavarhatják az illesztőprogram telepítését. Különösen a OneDrive okoz problémákat; a tálca ikonja két 
szürke felhőnek tűnik. A OneDrive szinkronizálását le kell tiltani a telepítés és az eltávolítás során Windows 8 
számítógépek).
Nyissa meg a C: \ Windows alkalmazást. Az ablak jobb felső sarkában található „keresés” mezővel keressen rá
“WinTab32.dll”, és törölje az eseteket.
Csatlakoztassa a táblagépet, és kapcsolja be, majd futtassa az illesztőprogram telepítését. Befejezni .

Image 6-1: Mac uninstall

Jegyzet:
Amikor megpróbálja újratelepíteni az Artist 15.6 illesztőprogramot, mindenképpen indítsa újra a számítógépet 

{ VII.FAQ }
Q: Where can I download the latest Artist 15.6 driver?

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

Q: I can’t use the stylus to control the cursor. 

a. Aaz illesztőprogram telepítése után az Artist 15.6 illesztőprogramjának ikonjának láthatónak kell lennie 
a rendszerében 

tálcát a képernyő jobb alsó sarkában (Windows operációs rendszer). A tollbemenet vezérli a 
kurzort, és a nyomásérzékenység működőképes lesz a vezető felhasználói felületének 
„Nyomás tesztjén”.

Q: Hogyan állapíthatom meg, hogy a probléma szoftverrel vagy hardverrel kapcsolatos-e?

Q: Honnan tudom, hogy az Artist 15.6 illesztőprogram sikeresen települt?

a. Csatlakoztassa és telepítse az Artist 15.6-ot egy másik számítógépre. Ha a tabletta megfelelően működik 

az új számítógépen szoftverproblémát tapasztal - győződjön meg arról, hogy az összes 
táblagép-illesztőprogramot (beleértve az Artist 15.6-ot is) eltávolítja és eltávolítja a 
számítógépről, majd telepítse újra az Artist 15.6-ot.

If you have any questions, please contact us at: 
Skype: XP-Pen
Web: www.xp-pen.com
Email: service@xp-pen.com 
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