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Óvintézkedések

1. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi 

felhasználás céljából.

2. A kijelző tisztítása előtt húzza ki az USB-kábelt és törölje le puha, nedves ruhával, ne használjon 

semmilyen mosószert.

3. Kérjük, ne helyezze a kijelzőt olyan vízforrások közelébe, mint fürdőkád, mosdó, mosogatók, 

mosógép, nedves pince, úszómedence stb.

4. A veszély elkerülése érdekében ne helyezze a kijelzőt instabil helyre vagy a gyermekek számára 

könnyen elérhető magasságba.

5. Ne helyezze a kijelzőt és a digitális tollat   a mágneses mező közelébe.

6. A hátlapon lévő hornyok és lyukak szellőzésre vannak kialakítva, hogy megakadályozzák a 

monitor túlmelegedését. Kérjük, ne helyezze a kijelzőt ágyakra, kanapékra, szőnyegekre vagy 

beágyazott készülékbe.

7. Csak a típustáblán feltüntetett tápegységek használhatók a kijelzőn. Ha kérdése van a használt 

tápegységgel kapcsolatban, kérjük, forduljon a kijelző forgalmazójához.

8. A kijelző védelme érdekében kapcsolja ki az áramellátást, ha nem használja. Áramszünet vagy 

hosszabb ideig tartó használat esetén húzza ki a kijelzőt az aljzatból.

9. Ne terhelje túl az aljzatot, és ne hosszabbítsa meg az elektromos vezetéket, ami áramütéshez 

vezethet.

10. Győződjön meg arról, hogy hornyokon keresztül nem kerül idegen test a monitor belsejébe, 

és a rövidzárlat vagy a tűz elkerülése érdekében akadályozza meg a folyadék kifröccsenését a 

kijelzőn.

11. Ha a kijelző meghibásodott, ne nyissa ki a fő tokot, és próbálja meg egyedül kijavítani. A 

megfelelő javításhoz és karbantartáshoz kérjen szervizt.

12. Ha a következő helyzetek fordulnak elő, húzza ki a hálózati adaptert, és a teljes javításhoz és 

karbantartáshoz szervizre lehet szüksége:

A. A tápkábel vagy a csatlakozó megsérült vagy 
elhasználódott;
B. A kijelző belsejében folyadék fröccsen;
C. A kijelző leesett vagy az LCD kijelző elromlott;
D. Ha nyilvánvaló rendellenességek lépnek fel a 
kijelzőn.

13. 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.
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1. Termék áttekintés
1.1 Bevezetés
Köszönjük, hogy a HUION® KAMVAS® 13 kijelzőt választotta. Ez egy hordozható 
asztali szintű professzionális rajzkijelző 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 írja a 
papírra, ami igazi sokkélményt jelent.
A KAMVAS kijelző jobb megértése és használata érdekében kérjük, 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 Termék áttekintés

http://www.huion.com
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1.2.2 3-in-1 Csatlakozó kábel

① USB ② HDMI ③ Power（Red USB Port） ④ Type-C

1.2.3 Kijelző állvány (opcionális)

Ezt kifejezetten a KAMVAS kijelzőjéhez terveztük, a szokásos módon beállíthatja a 

kijelző szögét, és kényelmesebbé teheti a festést és az alkotást.

3

1

2

4

app:ds:specially
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1.2.6 Egyéb kiegészítők (opcionális)

Toll Toll tartó Tollhegy Hegycsipesz

3-in-1 Cable Állvány (opcionális) Tisztító kendő

1.3 Connected to Computer
1.3.1 Connected with 3-in-1 Cable

USB Extension Cable

http://www.huion.com
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Értesítés:

Az eszközt általában akkor lehet bekapcsolni, ha a fekete USB-A kábelt csatlakoztatja 
a számítógépéhez. Az eszköz villogó képernyője jelezheti, hogy lemerült az 
akkumulátor, és ebben az esetben javasoljuk, hogy a piros USB-A kábelt 
csatlakoztassa egy másik USB-hez. interfész a számítógépen vagy a hálózati adapter. 
A hálózati adaptert nem tartalmazza a csomag, és külön költséget igényel.
A mobiltelefon tápegysége is kompatibilis.

1.3.2 USB-C - USB-C kábellel csatlakozik

* Az USB-C - USB-C kábelt nem tartalmazza a csomag, és külön költséget igényel. 
Kérjük, vásárolja meg a kábelt hivatalos csatornákon keresztül, mivel testreszabott, és 
előfordulhat, hogy az ismeretlen forrásokból származó kábelek nem használhatók a 
készülékkel.

1.4 Driver Installation

1.4.1 OS Support

Windows 7 or later，macOS 10.12 or later

1.4.2 ITelepítés a Letöltés segítségével
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. Telepítés előtt el kell távolítania a hasonló termékek más illesztőprogramjait, 
beleértve a

http://www.huion.com/download
http://www.huion.com
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a termék régi meghajtója

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

felesleges hibákat.

1.5 Csatlakoztatás az Android telefonhoz / táblagéphez

Ahogy a fenti ábra mutatja, csatlakoztassa Android-telefonját és tollkijelzőjét USB-

C-vel az USB-C USB 3.1 Gen1 kábelhez, és csatlakoztassa a toll kijelzőjét és az USB-

C-vel ellátott hálózati adaptert vagy tápegységet az USB-A kábelhez.

Jegyzet:
1. Az USB-C – USB-C kábel és az USB-C – USB-A kábel nem szerepel a csomagban
és külön költséget igényel. Kérjük, vásárolja meg a kábelt hivatalos csatornákon
keresztül, mivel testreszabott, és előfordulhat, hogy az ismeretlen forrásokból
származó kábelek nem használhatók a készülékkel.

2. A hálózati adaptert nem tartalmazza a csomag, és külön költséget igényel. A
mobiltelefon tápegysége is kompatibilis.
3. Kérjük, ellenőrizze, hogy androidos telefonja támogatja-e a Dex vagy a PC módot.

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

http://www.huion.com
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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, emiatt 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.

http://www.huion.com
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2.1.3 Click

Használja a toll hegyét, hogy egyszer megérintse a képernyőt, hogy kattintást érjen 
el. 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.

2.1.5 Használja az oldalsó gombokat

A toll oldalsó gombjai két különböző testreszabható funkcióra állíthatók be. 
Használhatja a gombokat, amikor a toll hegye 10 mm-en belül van a kijelző aktív 
területétől.
A kapcsoló használatához nem kell megérintenie a toll hegyét a kijelzőhöz.

http://www.huion.com
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2.2 A kijelző használata

2.2.1 Főkapcsoló gomb A bekapcsológomb a digitális képernyő bal oldalán volt, 
használat előtt be kell kapcsolnia a főkapcsolót.

2.2.2 Nyomja meg a Keys gombot A kijelző bal felső sarkában 8 nyomógomb 
található, amelyek a szokásoknak megfelelően módosíthatják a funkciókat, így 
javítva a munka hatékonyságát.

2.3 OSD funkció

Belépés az OSD menübe:
1. Nyomja meg a K4 és K5 gombot körülbelül három másodpercig, amíg az OSD menü 

meg nem jelenik, és közben a jelző zölden villog. A K2 K3 és a K6 K7 funkciója OSD 

funkcióvá válik.

2. A menüben a K2 K3 K6 K7 funkciója a következő lesz:

K2 AUTO: A menübe lépés előtt az automatikus beállítás.

A menübe lépés után a funkció visszatér az előző menübe.

K3 MENU: Nyomja meg a menü előhívásához, miután belépett a menübe, annak 

funkciója megerősítésre kerül.

K7 -: A menübe lépés után a funkciója le / balra / csökken.

K6 +: A menübe lépés után a funkciója fel / jobbra / növekszik.

http://www.huion.com
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Exit OSD Menu:

3.Nyomja meg ismét a K4 & K5 gombot körülbelül három másodpercig, amíg az OSD

menü eltűnik, a K2 K3 funkciója a K6 K7 funkció újra a parancsikon funkcióvá válik.

3. Funkció beállítás

3.1 Eszközkapcsolat kérése
1.1. A készülék leválasztva: A kijelző nem csatlakozik a számítógéphez.
2.2. Csatlakoztatott eszköz: A kijelző már csatlakozott a számítógépéhez..

3.2 Munkaterület beállítása
3.2.1 Több monitor használata
Ha a KAMVAS kijelzőt és más monitorokat ugyanabban a rendszerben használják, a 
képernyő kurzor mozgatása a szokásos kijelzőn a rendszer konfigurációjától függ. 
Ha a másodlagos kijelző tükrözött módú kapcsolat, akkor ez a kijelző és egy másik 
monitor pontosan ugyanazt a képet és a kurzor mozgását jeleníti meg. Ha 
kibővített megjelenítési módban van, akkor az illesztőprogramon be kell állítania a 
kijelzőt arra, hogy a KAMVAS a képernyő melyik részét fogja térképezni.

http://www.huion.com
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3.2.2 Munkaterület beállítása

Határozza meg azt a megjelenítési területet, amely a képernyő területéhez lesz hozzárendelve.

1. Teljes terület: a kijelző teljes aktív területe. Ez az alapértelmezett beállítás.
2. Ugyanaz az arány az LCD-vel.
3. Testreszabási terület: 1.> Adja meg a koordináta értékeket. vagy2>. Húzza az 
előtér grafikájának sarkát a képernyő területének kiválasztásához.

http://www.huion.com
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3.2.3 A munkaterület forgatása
A kijelző irányának megváltoztatásával, hogy alkalmazkodjon a bal és a jobb kéz 
működéséhez. Négy irányt választunk.

3.3 Gyorsgombok beállítása
Alapértelmezett beállítás: Vigye a kurzort a gombra, vagy kattintson a gomb ikonjára a 
nyomógombok alapértelmezett értékeinek megtekintéséhez
Testreszabott nyomógombok: Válassza ki az elérni kívánt funkciót az előugró párbeszédpanelen, 
majd a hatálybalépéshez kattintson az ALKALMAZÁS vagy az OK gombra.
Érintősáv: csúsztathat felfelé és lefelé a zoom funkció eléréséhez.
A gomb megnyomásának engedélyezése / letiltása: Jelölje be / törölje a „Nyomógomb 
engedélyezése” jelölőnégyzetet.

http://www.huion.com
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3.4 Toll gomb beállítása
Az előugró párbeszédpanelen válassza ki az elérni kívánt funkciót, majd a 
hatálybalépéshez kattintson az ALKALMAZÁS vagy az OK gombra.

3.5 Nyomásérzékenység beállítása
A nyomásérzékenység a csúszka felfelé és lefelé húzásával változik, minél kisebb az 
érték, annál érzékenyebb a nyomás.

http://www.huion.com
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3.6 Tollnyomás tesztelése
A nyomásszint teszteléséhez fokozatosan nyomást gyakorolhat a képernyőn lévő 
ceruzára. Kattintson a „Törlés” gombra az összes tinta törléséhez.

3.7 Kalibráció
Képernyő kalibrálása: Kattintson a kereszt középpontjának a képernyőn megjelenő piros 
pontjára a kalibrálás befejezéséhez.
Gyári beállítások visszaállítása: A gyári beállítások visszaállításához kattintson az 
"Alapértelmezett visszaállítás" gombra. Kalibrálás törlése: Kattintson a "Kalibrálás 
törlése" elemre, vagy nyomja meg az ESC gombot a billentyűzeten a kalibrálás 
törléséhez.

http://www.huion.com
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3.8 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.

3.9 Adatok exportálása és importálása
Az illesztőprogram támogatja a termék testreszabott konfigurációs adatainak 
exportálását és importálását, ami kényelmes a különböző szoftverek használatához 
és az ismételt beállítások elkerülése érdekében.

http://www.huion.com
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4. Specifikációk

Model GS1331

Screen

Panel mérete 13.3 inch
Felbontás 1920 x 1080(16:9)

LCD Type IPS LCD
Aktív terület 293.76 × 165.24 mm

kontraszt arány 1000:1
Fényerősség 220 cd/m2

Válaszidő 25 ms

Nézet szöge 89°/89°(H)/89°/89°(V)

(Typ.)(CR＞10)

Gamut 120% sRGB

Display Color 16.7 M(8bit)

Touch

Touch Type Passive Electromagnetic Resonance
Felbontás 5080 LPI

Nyomásszint 8192
Pontosság ±0.5 mm(Center), ±3 mm(Corner)

Magasság érzékelése 10 mm
Jelentési arány 266 PPS

Pen

Model PW517

Dimension 163.7 x Φ14.3 mm
Gombok Two Customized Press Key

General

Kimeneti feszültség 5V 2A

Video Interface USB-C(3-in-1 Cable) & USB-C (USB 3.1)

Press Key 8 Customized Press Key

Dimension 366.5 x 217.4 x 11.8mm
Nettó tömeg 0.98 kg(without stand)

Állítható állvány Két szintes állvány (opcionális)

OS Support Windows 7 or later, macOS 10.12 or later

http://www.huion.com
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5. Hibaelhárítás

5.1 A DISPLAY-hez kapcsolódó lehetséges hibák

Kóros jelenségek Lehetséges megoldások

Az áramjelző nem villogh
*Ellenőrizze az aljzatot és 
az áramellátást

* Ellenőrizze, hogy a 

kábel be van-e 

kapcsolva

Nincs megjelenítés a képernyőn

1. 1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva.

2. 2. Helyesen csatlakoztassa a 3 az 1-ben kábelt.

3. 3. Ha a kijelzőt laptophoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a 

kijelző a megfelelő megjelenítési módban van-e: kiterjesztés 

vagy másolás mód.

4. 4. Ellenőrizze, hogy az oldalsó jelző zöld színű-e, ha nem, ez 

azt jelenti, hogy nincs jel. Kérjük, indítsa újra a számítógépet, 

vagy csatlakoztassa újra a kábelt.

5. 5. Megszakadt vagy meghajlott a jelvezeték Ha igen, kérjük, 

cserélje ki a jelvezetéket.

A képek elmosódtak Kérjük, állítsa be a kijelző felbontását 1920 x 1080 képpontban.

Színek hiánya
Ellenőrizze, hogy a jelzővezeték csapjai nincsenek-e 
behajlítva vagy elszakadva.

Kromatikus aberráció van
Mivel a regionális színhőmérséklet eltér, ezért a 

kromatikus aberráció normális jelenség.

Képek jitter vagy hullámzó 

képek jelennek meg

Valószínűleg vannak olyan elektromos berendezések a 

közelben, amelyek elektronikus interferenciát okoznak.

5.2 A FUNKCIÓKHOZ kapcsolódó lehetséges hibák

Kóros jelenségek Lehetséges megoldások

A toll nem működik, és nincs 

nyomás a grafikus szoftverben

1. Ha az illesztőprogram sérült vagy nincs megfelelően 
telepítve, kérjük, távolítsa el az illesztőprogramot, majd 
telepítse újra.
2. Indítsa újra a számítógépet.
3. Próbálja meg újra behelyezni az USB-kábelt.

A kurzor mozgása rendellenes Helyezze vissza az USB-kábelt, vagy indítsa újra a számítógépet.

A toll oldalsó gombja nem 

működik

Az oldalsó gomb megnyomásakor győződjön meg arról, 

hogy a hegy nem érintette az üveg felületét, és a hüvely és a 

felület közötti távolság 10 mm-en belül van

A hegy és a kurzor között eltérés 

van
Próbálja ki a kalibrálást

http://www.huion.com
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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.
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
http://www.huion.com
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