Instrukcja obsługi
Deco Pro Small & Medium

１

Zawartość
I.Informacje ogólne
Ogólne
II.Instalacja sterowników
Windows
Mac
III.Ustawienia sterowników
Windows
Mac
IV.Odinstalowywanie sterowników
Windows
Mac
VI.FAQ

２

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego XP-Pen. Posiadamy instrukcje w językach: Angielski,
Rosyjski, Japoński, Niemiecki, Koreański, Chiński,Włoski, Hiszpański, Francuski i Polski. Jeśli nie
posiadamy instrukcji w Twoim języku, przepraszamy.

{ I. Informacje ogólne}
Ogólne

1.Obszar roboczy
2.Skróty klawiszowe
3.Rolka
4.Touch pad
5.Type-C
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{ II. Instalacja sterowników}
Wspierane systemy operacyjne:
Windows 10, 8 i 7
Mac OS X 10.8 lub nowszy
Uwaga：
1. Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to
przeszkadzać podczas instalacji sterownika. Niektóre programy takie jak OneDrive i Dropbox, mogą
przeszkadzać w prawidłowej instalacji sterowników.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych
3. Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com i je zainstaluj.

Windows

1. Podłącz Deco Pro z komputerem przy pomocy kabla USB
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Deco Pro z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac

1. Podłącz Deco Pro z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Deco Pro z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Rozpakuj plik ".zip" przed uruchomieniem pliku ".pkg"
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
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Windows

{ III. Ustawienia sterowników}

Kliknij dwukrotnie w ikonę (

) w oknie tray.

Sterownik

1.1. Pen Function Settings
Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać przyciski.
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Uwaga:
Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):
Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania.
Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.
1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure
Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)

1.3. Mouse Mode
Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie
roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.
Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie
odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka..

1.4. Current Screen
Deco Pro możesz działać z jednym lub dwoma monitorami.
0、90、180 & 270 angles:
Tutaj możesz obracać swój tablet graficzny.
Pamiętaj aby obrócić również swój tablet o wybraną wartość.
180 stopni to domyślne ustawienie dla praworęcznych.
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Set Work area:
Wejdź w “Set Work area” aby dopasować wymiary strefy roboczej. Użyj do tego pióra.
Display Ratio:
Możesz ustawić obszar roboczy tabletu tak aby pasował do rozdzielczości Twojego monitora.
Max Active Area:
Możesz ustawić wielkość obszaru roboczego na maksymalny możliwy.

1.5. Import & Export Profiles
Możesz użyć opcji export lub inport żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia
tabletu
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Uwaga:
Jeśli chcesz wyeksportować konfiguracje ustawioną przed chwilą, kliknij OK, wyjdź z program i uruchom go
ponownie. Następnie wyeksportuj konfiguracje.

1.6. Windows Ink
Włączanie i wyłączanie funkcji "Windows Ink".
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1.7. Express Keys Setting
Uwaga:
1. Przyciski w Deco Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie
działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz
mogą być dostosowane pod inny program.

"Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.
"Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w
momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.

W tej zakładce możesz zmieniać funkcje przycisków tabletu Deco Pro. Użyj “Definition” aby programować
własne ustawienia.
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Uwaga:
Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.
a. Wybierz “+” aby wybrać program.
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b. Wybierz z listy program, dla którego chcesz konfigurowac ustawienia.

c. Ustaw funkcje przycisków a następnie zatwierdź i wyjdź.
Możesz ustawić rolke inaczej dla różnych aplikacji.
a. Wybierz program a natępnie przejdź do ustawień rolki.
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b. Wybierz każda funkcje rolki “Function key”.
c. W tej zakładce możesz konfigurować “KL” i “KR” jako różne funkcje. Np. Ctrl+ & Ctrl-.

Dial 2: Możesz ustawić Dial2 jako myszkę, rolkę lub na indywidualną funkcje.
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Control: Możesz dostosować jasność “Wheel Light” & “Tablet Light”.

1.8. Default
Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do fabrycznych.
1.9. XP-Pen Logo
Kliknij w logo aby odwiedzić naszą stronę.

Mac
Aby otworzyć ustawienia Deco Pro należy, otworzyć wyszukiwanie > Aplikacje > "PenTabletSetting"
Sterownik
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1. Pen

a. W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją
testować.
b.Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga:
Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):
Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na
monitorze.
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1.2. Configuration Setting:
a.Disable pen pressure: Pozwala wyłączyć funkcje poziomó1) nacisku pióra.
b.Disable Key Function: Pozwala wyłączyć przyciski skrótów.
c.Disable Display Message: Pozwala wyłączyć komunikaty występujące przy wciskaniu przycisków
skrótów

1.3. Work Area Orientation:
Right Hand, Left Hand, 90 & 270:
W tej zakładce możesz obracać orientacje twojego tabletu w zależności od preferencji. Możesz ustawić
pod prawą rękę, lewą rękę lub obrócić o 90 i 270 stopni. Pamiętaj żeby obrócić również sam tablet
zgodnie z wybraną opcją.

1.4. Output: Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)
Pokazuje aktualne ustawienia dotyczące poziomu nacisku.
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1.5. Coordinate Mode:
Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie
roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.
Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie
odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.

1.6. Import & Export Profiles
Możesz użyć opcji export lub inport żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia
tabletu.
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2. Monitor
Zakładka monitor pozwala konfigurować tablet by używać go z monitorem 1
lub monitorem 2

3. Tablet Area
Tutaj możesz dostosowywać obszar roboczy tabletu.
3.1. Ustawia największy możliwy obszar roboczy tabletu.
3.2. Ustawia obszar roboczy tabletu tak aby pasował do rozdzielczości Twojego monitora.
3.3. Możesz dostosować jasność “Wheel Light” & “Tablet Light”.
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4. Express Keys
Uwaga:
1. Przyciski w Deco Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami
"US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz
mogą być dostosowane pod inny program.
4.1. W tej zakładce możesz dostosowywać funkcje przycisków.
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W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie
Wybierz "Reset Customer Defined" aby przywrócić standardowe przypisanie.

Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.
a. Wybierz “+” aby wybrać program.
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b. Wybór aplikacji.

c. Wróć do ustawień przycisków, ustaw własną konfiguracje. Zatwierdź i wyjdź.
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Możesz ustawić rolke inaczej dla różnych aplikacji.
a. Wybierz program a natępnie przejdź do ustawień rolki.
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b. Wybierz każdą funkcje rolki
c. W tej zakładce możesz konfigurować “KL” i “KR” jako różne funkcje. Np. Ctrl+ & Ctrl-.

5. About
Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersje sterownika.
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Windows

{IV. Odinstalowywanie
Sterowników }

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "Pentablet"
i wybierz "Odinstaluj"
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac
Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj"
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga:
Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

{VI. FAQ}
1. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.
a. Przeinstaluj sterowniki i włącz konfigurator sterowników znajdujący się w oknie tray.
b. Przetestuj działanie poziomow nacisków w konfiguratorze.
c. Jeśli nie działa upewnij się, że Twoje konto posiada uprawnienia administratora.
d. Deco Pro wspiera “plug and play”, sprawdź pióro przed instalacją sterownika. Jeśli działa wyłącz
oprogramowanie antywirusowe a następnie zainstaluj sterownik.
e. Otwórz konfigurator sterownika i sprawdź jeszcze raz działanie poziomów nacisku.
2. Skąd wiem, że sterownik Xp-Pen został zainstalowany prawidłowo?
a. Po zainstalowaniu sterownika, ikona Xp-Pen
powinna być widoczna na pasku zadań (Windows).
Kursor moźe być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku moźe być kontrolowana w interfejsie
użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").
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3. Jak rozpoznać czy problem związany jest z oprogramowaniem czy ze sprzętem?
a. Podłącz i zainstaluj tablet na innym komputerze. Jeśli działa prawidłowo na nowym komputerze,
problemy związane są z komputerem. Upewnij się, że wszystkie sterowniki tabletu są odinstalowane i
usunięte z komputera, następnie zainstaluj XP-Pen ponownie.
b. Lampka sygnałowa XP-Pen pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko
funkcjonuje prawidłowo, lampka zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru
roboczego tabletu. Jeśli lampka nie zaświeci się, kiedy XP-Pen jest uruchomiony, może to oznaczać, że
doświadczasz problemów sprzętowych.

W razie pytań, prosimy o kontakt:
Strona: www.xppen.com.pl
Email: servicepl@xp-pen.com
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