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Óvintézkedések 
1. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi 
felhasználásra.
2. A tabletta tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt, és törölje le puha, nedves ruhával
ne használjon semmilyen mosószert.

3. Ne tegye ki ezt a terméket víznek vagy más folyadéknak. Ügyeljen arra, hogy soha ne öntsön 
folyadékot a tablettára és az injekciós tollra. A termék víznek vagy más folyadéknak való kitétele 
a termék meghibásodását vagy áramütést okozhat.

4. A veszély elkerülése érdekében ne helyezze a tablettát olyan helyre, ahol instabil vagy a 

gyermekek számára könnyen elérhetõ magasságú. Akadályozza meg, hogy a gyermekek 

lenyeljék a toll hegyét vagy az oldalkapcsolót. A toll hegyét, az oldalsó kapcsolót vagy más 

mozgatható alkatrészeket véletlenül kihúzhatja, ha a gyerekek megharapják őket.

5. Kapcsolja ki a táblagépet olyan helyeken, ahol / amikor az elektronikus eszközök használata 

nem megengedett. Mivel a táblagép más elektronikus eszközök meghibásodását okozhatja 

egyes helyeken, ahol / amikor az elektronikus eszközök használata nem megengedett, például 

repülőgépen, mindenképpen kapcsolja ki a táblagépet.

6. A táblagép védelme és az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki az áramellátást, ha 
éppen nem használja.
7. Ne szerelje szét a tablettát és az injekciós tollat. Ne szerelje szét vagy módosítsa a táblagépet 
vagy
toll. Ez a művelet hőtermelést, gyújtást, elektronikus áramütést vagy más károkat okozhat, 

beleértve az emberi sérüléseket is. A termék szétszerelése érvényteleníti a garanciát.

8. Az alkatrészek cseréje közben garantálnia kell, hogy a javítóműhely a gyártó által megadott 

pótalkatrészeket használja. Az alkatrészek engedély nélküli cseréje tüzet, áramütést vagy más 

veszélyeket okozhat.

9. Ne helyezzen idegen anyagokat a termék USB-portjába vagy bármely más nyílásába. Ha egy 

fémtárgyat vagy idegen anyagot helyeznek a termék nyílásába vagy más nyílásába, az a készülék 

meghibásodását, kiégését vagy elektronikus sokkot okozhat.

10. A digitális toll lítium akkumulátorral rendelkezik, amelyet alacsony töltöttségű üzemmódban 

kell időben feltölteni, ugyanakkor 3 havonta kell tölteni, különben lítium akkumulátor károsodást 

okoz.

11. A digitális toll hegyét nem lehet megnyomni, amikor behelyezi, különben a toll nem léphet 

energiatakarékos állapotba, ami könnyen okozhat lítium akkumulátor túlzott kisütését.
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1. Termék áttekintés

1.1 Tablet bemutatása

Köszönjük, hogy a HUION® NEW 1060PLUS grafikus táblagépet választotta. Ez 
egy új generációs hordozható professzionális rajztábla, amely nagyban javíthatja 
a festés és az alkotás hatékonyságát, és szórakozással teli. 

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 Graphics Tablet 

Gyors gombok 

Munkafelület Tolltartó 

Csúszásgátló 

Névtábla Micro USB 

Micro SD Slot 

Funkciógombok 
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1.2.2 Stylus Pen 

Az újratölthető toll 8192 nyomásérzékenységgel és
kb. 350 órán át használható teljes akkumulátorral.

1.2.3 Micro SD Card 

Ez a táblagép egy 8 GB-os Micro SD kártyával rendelkezik, amely a 
tollmeghajtóba és a felhasználói kézikönyvbe épül. Csatlakozhat a 
számítógépéhez a tartalom megtekintéséhez. Munkáját az SD-kártyára is 
elmentheti.
1.2.4 Egyéb kiegészítők

Replacement Nibs 

Micro USB Cable Pen Charging Cable 

Pen Holder 

Quick Start Guide 

Töltőport 

Felső gomb （Egér jobb gomb） 

Alsó gomb （Váltó kefe）

TollhTollhegy

Pen Nib Clip 
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1.3 Táblagép kapcsolat 

1. Csatlakoztassa a táblagépet számítógépéhez USB-kábellel.

1.4 Driver Installation 
1.4.1 OS támogatás

Windows 7 vagy újabb ， macOS 10.11 vagy újabb

1.4.2 Telepítés Micro SD kártyán keresztül

Csatlakoztassa a táblagépet a számítógépéhez, majd nyissa meg a Micro SD Card 
mappát, kattintson az illesztőprogramra, és az utasításokat követve fejezze be a 
telepítést.

1.4.3 Telepítés letöltéssel

Az illesztőprogramot a weboldalunkról is letöltheti: 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 a 

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

Megjegyzés: 

1. 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.
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1.5 Tollhegy csere

A hegy hosszú ideig tartó használat után elhasználódik, majd ki kell 
cserélnie egy új szárat.

1. Vegye ki az új tollat és a kapcsot a tolldobozból.
2. Zárja be a régi szárat és húzza ki egyenesen a tollból a hegycsipesz 
segítségével.
3. Helyezze az új hegyet egyenesen a tollba, és lassan és határozottan nyomja 
addig a hegyet míg engedi.
 

1.6 A toll töltése

1. Amikor a toll akkumulátora lemerül, a tollat mellékelt toll töltőkábellel kell 

töltenie.

2. Helyezze a töltőkábel egyik végét a toll töltőportjának hátuljába, a másik végét 

pedig számítógéphez, tápegységhez vagy tápegységhez csatlakoztathatja.
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2. A termék alapművelete

2.1 A toll használata 

2.1.1 Hogyan tartsa a tollat 

Tartsa a tollat úgy, ahogy egy normál tollat vagy ceruzát. 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 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 Move 

Válassza ki az objektumot, majd csúsztassa a toll hegyét a 

képernyőn a mozgatáshoz. 

2.1.5 Használja az oldalsó gombokat 

A toll gombjai két különböző testreszabható funkcióra állíthatók be.
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.
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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 Funkciógombok beállítása

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” jelölést

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 „nyomás teszt 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, amely kényelmes a különböző szoftverek 
használatához és az ismétlődő beállítások elkerülése érdekében.
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4. Specifications

Graphics Tablet 

Model NEW 1060PLUS(8192) 

Touch Technology Elektromágneses rezonancia 

Munkaterület 254 x 158.8mm(10 x 6.25inch) 

Dimension 360 x 240 x 10mm 

Nettó tömeg 770g 

Touch Resolution 5080LPI 

Jelentési arány 233PPS 

Tollérzékelési magasság 12mm 

Interface Micro USB 

Press Keys 12 Customized Press Keys+16 Customized Soft Keys 

OS Support 
Windows 7 or later, 

macOS 10.11 or later 

Digitális toll 

Model PEN801 

Dimension 149 xΦ12.7mm 

Súly 14g 

Pressure 8192Levels 

Élettartam Approx. 350hrs 

Automatikus alvási idő 15min 

Toll dönthető ±45° 

Pontosság ±0.3mm 
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5. Hibaelhárítás

5.1 A TABLET-hez kapcsolódó lehetséges hibák 

Hiba: Lehetséges megoldások 

A grafikus szoftverben nincs 

nyomás, de a kurzor elmozdul

Lehet, hogy az illesztőprogram telepítésekor telepített más táblagép-

illesztőprogramokat, vagy megnyitotta a rajzszoftvert. 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. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy az eredetileg a táblagéphez kapott tollat 
használja.
3. Ellenőrizze, hogy a toll elegendő energiával rendelkezik-e, ha nem, akkor 
töltse fel
4. 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.

A számítógép nem léphet alvó
 üzemmódba 

Amikor 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 az üveg felületét, és hogy a hüvely és a felület közötti 

távolság 10 mm-en belül van-e.

5.2 A rendszerhez kapcsolódó lehetséges bontások 

Hiba: Lehetséges megoldás 

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 

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő információk külön értesítés nélkül 
megváltozhatnak.
További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailünkkel: 
service@huion.com
Vagy keresse fel weboldalunkat (www.huion.com) a legfrissebb illesztőprogram és 
felhasználói kézikönyv beszerzéséhez.

mailto:service@huion.com



