GYOR
RS SEGÉ
ÉDLET

1. lépés

2. lépés

33. lépés

1. lépés: csattlakoztassa
a számítógéépét és a tá
áblát az US
SB kábel seegítségéve
el.
2. lépés: töltsse le és tele
epítse a drivver-t a kövvetkező link
kről
h
http://www
w.wacom.c
com/en-de//getting-sta
arted/waco
om-intuos-p
pro
3. lépés: ind
dítsa újra számítógéépét, majd
d kövesse
e a képeernyőn me
egjelenő
u
utasításoka
at

Toll ha
asználata
a az Intuo
os Pro-vaal
A kurzo
or használa
atához mo
ozgassa óvvatosan a tollat
t
a tab
bleten, anéélkül,
hogy a kijelzőhöz érne.
A kijelöléshez érintse meg eg
gyszer a feelületet a toll hegyével.

Multifu
unkciós érintés
é
In
ntuos-zal
Navigáció
ó: érintse meg
m
az eg
gyik ujjávall a kijelzőt a kurzor mozgatásá
ához. A
dupla érinttés dupla kattintásnak
k
k felel meg
g.
Kijelölés: kijelöléshe
ez érintse m
meg az egyyik ujjával a kijelzőt, m
majd emeljje fel az
ujját.
Nagyítás: érintse me
eg a táblát két ujjával, majd távo
olítsa őket eellentétes irrányba.
m a tábláát két ujjáva
al, majd kö
özelítse őkeet egymás felé.
f
Kicsinyítés: érintse meg
Forgatás: érintse meg a tábláát két ujjával, majd mozgassa
m
őőket az óra
amutató
járásával megegyező
m
ő vagy ellen
ntétes irányyba.
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Fontos információk
- Rendszerkövetelmények: USB Port, Microsoft Windows 7 vagy újabb, MAC OS
10.10 vagy annál újabb verzió.
- Regisztrálja termékét a www.wacom.eu/register oldalon.
- A használati kézikönyv az installáláskor letölthető. Ez tartalmazza – többek között –
a tablet használatához és testre szabásához szükséges információkat, a tollhegy
cseréjének leírását, egyéb tippeket és trükköket, valamint egy hibaelhárítási
útmutatót.
Fokozza kreativitását az Intuos Pro egyéb kiegészítőivel
Az Intuos Pro kiegészítők tartalmazzák a tollakat és a tollhegyeket a kreatívabb munka
érdekében.
Technikai segítségnyújtás
- Technikai segítségnyújtás: hétfőtől péntekig 9.00 és 18.00 óra között érhető el
(közép-európai idő szerint).
- technikai segítségnyújtás: +36 1 392 0700, support@trans-europe.hu
- honlap: www.wacominfo.hu
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