Instrukcja obsługi
Bezbateryjne piórko tabletu

Tablet graficzny VK1560

www.veikk.eu

Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE
Nie używaj tego urządzenia w systemach sterowania, które
wymagają wysokiego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności.
W takich systemach produkt ten może negatywnie wpłynąć na inne
urządzenia i może działać nieprawidłowo ze względu na działanie
tych urządzeń.
Wyłącz zasilanie w strefach, gdzie użycie elektronicznych
urządzeń jest zakazane.
Na pokładzie samolotu lub w innym miejscu, w którym korzystanie
z urządzeń elektronicznych jest zabronione.
Działanie produktu może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia
elektroniczne.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
Niewielkie elementy piórka mogą zostać połknięte przez dziecko.

UWAGA:
Upewnĳ się, że powierzchnia, na której pracujesz jest stabilna
i równa.
Umieszczenie tego produktu na niestabilnej, pochylonej powierzchni
lub miejscu narażonym na wibracje może spowodować jego upadek,
a w konsekwencji uszkodzenie produktu.

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
Na urządzeniu nie należy stawiać ciężkich przedmiotów, które
mogą powodować jego uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE
Unikaj skrajnych temperatur przechowywania.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie
temperatura spada poniżej 5℃ lub przekracza 40℃. Należy również
unikać nadmiernych wahań temperatury.
Niezastosowanie się może spowodować uszkodzenie produktu i jego
komponentów.
Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia.
Może to być niebezpieczne. Jeśli uważasz, że urządzenie pracuje
nieprawidłowo skontaktuj się z serwisem. Wszelkie ingerencje
w urządzenie niezgodne z zasadami użytkowania spowodują utratę
gwarancji.
Nie używaj alkoholu do czyszczenia.
Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu lub innych
rozpuszczalników mineralnych, ponieważ mogą one spowodować
odbarwienie lub zniszczenie produktu.
Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy.
Urządzenie nie jest wodoszczelne, ani odporne na zachlapania. Nie
wystawiaj go na działanie wody lub innych cieczy.

UWAGA:
Nie umieszczaj metalowych elementów na urządzeniu.
Umieszczenie metalowych elementów na urządzeniu może powodować
jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
Używaj piórka zgodnie z przeznaczeniem.
Upuszczenie piórka, lub uderzenie nim o inne przedmioty może
spowodować jego trwałe uszkodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub zaniedbań użytkownika.
Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie działalności
gospodarczej, utratę lub uszkodzenie danych, wynikające z użytkowania
niniejszego produktu.
Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego działania urządzenia, spowodowanego podłączeniem
urządzeń innych producentów lub użyciem nieoryginalnego
oprogramowania.
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1. Ogólne informacje.
1.1 Zanim zaczniesz.
Witamy w VEIKK! Ta instrukcja obsługi pomoże Ci skonfigurować Twoje urządzenie
i zainstalować sterownik. Zarówno początkujący użytkownicy, jak i profesjonaliści będą
usatysfakcjonowani korzystając z tabletu. Sterownik można pobrać ze strony http://www.veikk.eu.

1.2 Wymagania systemowe.
Windows 10/8/7 (32/64 bit).
Mac OS 10.12 lub wyższy.

1.3 Opis produktu.
Port HDMI

Przycisk zasilania

Port zasilania

Przycisk funkcyjny "-"

Przycisk funkcyjny "+"

Przycisk skrótów 1
Przycisk skrótów 2
Przycisk skrótów 3
Kółko wyboru

Przycisk skrótów 4
Przycisk skrótów 5
Przycisk skrótów 6

Klawisz 1

Port USB

Klawisz 2
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1.4 Podłączeniu ekranu.
Podłącz jedną stronę kabla USB do komputera.
Podłącz drugą stronę kabla USB do VK1560.
Podłącz jedną stronę kabla HDMI do komputera.
Podłącz drugą stronę kabla HDMI do VK1560.
Podłącz kabel zasilania do gniazdka.
Podłącz końcówkę zasilacza do portu zasilania VK1560.

Kabel USB

Kabel HDMI

Uwaga 1: Zalecamy użycie kabla USB VK1560 do podłączenia komputera. W razie potrzeby można
użyć rozdzielacza USB z zewnętrznym zasilaczem, aby odpowiednio zasilić urządzenie.
Uwaga 2: Upewnĳ się, że Twój komputer obsługuje wiele monitorów. Sprawdź, czy komputer ma
dodatkowe porty HDMI. Jeśli komputer ma niezależną kartę graficzną, użyj jej portu HDMI.
Uwaga 3: Jeśli nie ma żadnego sygnału wejściowego, oznacza to, że tablet nie odbiera sygnału
wideo. Podłącz ponownie kabel HDMI, zmień kabel HDMI albo użyj innego komputera, aby sprawdzić.
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1.5 Instalacja w Windows.
1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów
z komputera. Zamknąć wszystkie programy antywirusowe i graficzne.
2. Podłącz tablet do komputera przed instalacją.
3. Pobierz aktualne sterowniki z www.veikk.eu.
4. Rozpakuj pobrany plik, i otwórz go.
5. Uruchom VK TabletDriver.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami.
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6. Po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer.
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1.6 Mapowanie Monitora.
Ustawienia rozszerzenia ekranu.
Rozszerzony ekran oznacza pracę z większym obszarem pulpitu Windows obejmującym monitor
i VK1560. Aplikacje mogą być przenoszone z jednego wyświetlacza na drugi, co pozwala na pracę
w różnych rozdzielczościach ekranu.
1. Naciśnĳ prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz "Ustawienia ekranu".

2. Z listy „Wiele ekranów” wybierz opcję [Rozszerz te ekrany].
3. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden monitor, ekran tabletu będzie
mapowany w oparciu o sposób ich konfiguracji w panelu WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA.
4. Po prawidłowym skonfigurowaniu komputera dla wielu ekranów można dostosować mapowanie
ekranu tabletu piórkowego VK1560, otwierając ikonę sterownika

i zmieniając odpowiednie

opcje. Umożliwia to przełączanie bieżącego mapowania VK1560 i kursora ekranowego
pomiędzy pulpitem systemowym, głównym wyświetlaczem, a innymi monitorami.
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Uwaga: Jeśli używasz trybu zduplikowanego ekranu, upewnĳ się, że oba urządzenia
mają ustawioną tę samą rozdzielczość. W przeciwnym razie wystąpią rozbieżności
między kursorem, a piórkiem. Natywna rozdzielczość dla VK1560 to 1920x1080.

1.7 Specyfikacja.
Wymiary
Obszar roboczy

443 x 241 x 23 mm
344.25 x 193.64 mm

Piórko

Bezbateryjne

DPI

1920 x 1080

Poziomy nacisku

8192 poziomy

Rozdzielczość

5080 LPI

Poziom reakcji

250 pps

Wysokość odczytu

10 mm

Kontrast

800:1

Jasność

250 (cd/m2)
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2. Konfiguracja tabletu VK1560.
2.1 Piórko.

2.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.
W tej sekcji możesz przypisać funkcje do
programowalnych przycisków piórka. Aby
tego dokonać użyj opcji „Function Key”.

2.1.2 Aktualny nacisk piórka.
"Current Pen Pressure" pokazuje poziom
nacisku piórka w danym momencie, może
być użyty do testu piórka.
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2.1.3 Czułość nacisku piórka.
W tej sekcji możesz ustawić czułość
nacisku piórka.

2.2 Mapowanie.
Określa odwzorowanie powierzchni tabletu na ekranie monitora.

2.2.1 Ustawienia monitora.
Tutaj można ustawić temperaturę barwową monitora i parametry wyświetlania.
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2.2.2 Obrót ekranu.
Funkcja „Rotate” umożliwia obracanie ekranem tabletu ułatwiając pracę osobą leworęcznym.
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2.2.3 Mapowanie ekranu.
W trybie rozszerzonych ekranów, funkcja „Screen Mapping” umożliwia przypisanie
wyświetlacza tabletu do wybranego monitora. Aby zidentyfikować wyświetlacze użyj opcji:
„Menu Start > Ustawienia > Wyświetlacz > Identyfikuj".

2.2.4 Kalibracja.
Funkcja „Start Calibration” umożliwi skalibrowanie ekranu tabletu. Aby dokonać kalibracji
dotykaj pojawiających się na ekranie krzyżyków piórkiem.
2.2.5 Włącz "Windows Ink Function".
Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka. Funkcja piórka
jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop CC, Ai oraz
inne.
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2.3 Funkcje.
Zaprogramuj klawisze skrótów oraz kółko wyboru w zakładce "Function".

2.3.1 Klawisze skrótów.
Definiowanie klawiszy skrótów: Wybierz klawisz, do którego chcesz przypisać funkcję.
Z rozwĳanej listy wybierz odpowiadające Ci narzędzie. Niestandardowa funkcja: Na
końcu rozwĳanego menu, wybierz "Custom". To pozwoli Ci na wprowadzenie swojego
skrótu klawiszowego.
Uwaga: Skróty klawiszowe VK1560 zostały zaprojektowane do pracy z językiem
angielskim (US). Klawisze mogą nie działać poprawnie z innymi językami klawiatury.
Uwaga: Większość programów graficznych nie pozwala na używanie poleceń pod
klawiszami skrótów, gdy piórko jest nadal używane. Aby uniknąć nieprawidłowych
działań związanych z naciśnięciem klawiszów skrótów, przed jego naciśnięciem
należy trzymać piórko poza obszarem ekranu (trzymaj piórko przynajmniej 1,5 cm
od powierzchni ekranu).
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2.3.2 Kółko wyboru.
Możesz przypisać funkcje do kółka wyboru. Naciśnĳ przycisk kółka, aby wybrać
pożądaną funkcję. Aby przełączać się między funkcjami, naciśnĳ brzeg kółka wyboru.
W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona nazwa aktualnie wybranianej funkcji.
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2.4 O nas (About US).
Aktualizacja oprogramowania: W celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji kliknĳ przycisk
„Click to get latest version” Jeżeli na liście pojawi się aktualizacja należy ją wybrać.
W przeciwnym razie zainstalowane oprogramowanie jest aktualne.
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Narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Tools): Sprawdza czy nie brakuje kluczowych
plików.

Mac:
UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak w systemie
Windows. Użytkownicy, którzy używają systemu Mac, mogą się odnosić do systemu
Windows.

14

3. Pytania i odpowiedzi.
1. Jak zainstalować sterownik dla tabletu Veikk?
1. Należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
2. Wyłącz antywirus i firewall. (Windows) Upewnĳ się, że sterownik instalujesz jako
Administrator.
3. Podłącz kabel HDMI oraz USB do komputera i tabletu VEIKK. Jeśli Twój
komputer nie posiada złącza HDMI, możesz użyć przejściówki np: VGA do HDMI
lub DVI do HDMI. Podłącz również kabel źródła zasilania do tabletu.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej: www.veikk.eu.
5. Uruchom "VKTabletDriver" i postępuj zgodnie z poleceniami. Gdy sterownik zostanie
pomyślnie zainstalowany, zobaczysz ikonę

która, pojawi się w zasobniku systemu (prawy-

dolny róg). Mac: Otwórz listę plików, odszukaj “Mac Driver” i uruchom instalację. Postępuj
zgodnie z poleceniami instalatora.
6. Zrestartuj komputer.
7. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona

w zasobniku systemowym (prawy-

dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (Mac). Po zakończeniu
instalacji piórko powinno być w stanie kontrolować kursor oraz powinna być dostępna sekcja
konfiguracji nacisku.

2. Gdzie mogę pobrać najnowsze sterowniki Veikk?
Odwiedź stronę internetową www.veikk.eu, aby pobrać najnowszą wersję sterownika.

3. Jak odinstalować sterownik?
Windows:
Otwórz "Panel sterowania"--- Otwórz ‘Programy’--- wybierz ‘VKTabletDriver’--postępuj zgodnie z poleceniami do momentu odinstalowania.

Mac:
1. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---"Pen tablet Setting"---"Uninstall Pen Tablet Driver".
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Jeśli pierwsza metoda nie odinstaluje sterownika całkowicie, proszę:
2. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---‘Pen tablet Setting’ usuń bezpośrednio pliki.
Windows:
Otwórz Esplorator, wybierz dysk C---windows---system32, wpisz w wyszukiwarkę
"wintab32.dll" i naciśnĳ szukaj. Jeśli znajdzie pliki, usuń je wszystkie.

4. Ekran tabletu wyświetla "no signal".
1. Upewnĳ się, że kabel HDMI, został poprawnie podłączony do tabletu i komputera.
2. Spróbuj przetestować tablet na innym komputerze.
3. Używaj wysokiej jakości przejściówki USB do HDMI.

5. Mój tablet nie wykrywa siły nacisku.
1. Upewnĳ się, że ikona tabletu

znajduje się na pasku zadań. Jeśli nie, oznacza to, że

nie zainstalowano sterownika, należy zainstalować sterownik, a następnie ponownie
uruchomić system w celu przeprowadzenia testu.
2. Jeśli widzisz ikonę sterownika na pasku zadań, otwórz ją i przejdź do interfejsu
"Aktualny nacisk piórka" w celu sprawdzenia nacisku piórka. Jeśli poziom nacisku piórka
zmienia się po kliknięciu piórkiem, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
3. Upewnĳ się, że używana aplikacja obsługuje funkcję nacisku piórka.
4. Upewnĳ się, że na komputerze nie są zainstalowane inne sterowniki tabletów. Jeśli tak,
proszę, odinstaluj wszystkie sterowniki i zrestartuj komputer. Po ponownym uruchomieniu
komputera ponownie zainstaluj sterownik VEIKK.
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Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Beĳing Veikk E-commerce Co. Ltd.
Email

: service@veikk.com

Facebook

: www.facebook.com/VeikkEurope

Strona WWW

: www.veikk.eu

