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Cintiq	  22HD	  

Cintiq	  22HD	  Touch	  

Kullanım	  Kılavuzu	  	  
Baskı	  1	  	   	  
Copyright	  ©	  Wacom	  Co.,	  Ltd.,	  2013	  
Tüm	  Hakları	  Saklıdır.	  Bu	  kılavuzun	  hiçbir	  bölümü,	  açık	  kişisel	  kullanımınız	  hariç	  olmak	  üzere	  çoğaltılamaz.	  
Wacom,	  önceden	  bildirmeksizin	  bu	  yayında	  değişiklik	  yapma	  hakkını	  saklı	  tutar.	  
Wacom,	  bu	  kılavuzda	  doğru	  ve	  güncel	  bilgileri	  sağlamak	  için	  en	  iyi	  çabayı	  göstermektedir.	  Ancak,	  Wacom,	  önceden	  bildirmeksizin	  
ve	  bu	  kılavuza	  dâhil	  etme	  yükümlülüğü	  olmaksızın,	  herhangi	  bir	  teknik	  özellik	  ve	  ürün	  konfigürasyonlarını	  kendi	  takdirinde	  
değiştirme	  hakkını	  saklı	  tutar.	  
Yukarıdaki	  yıl	  bu	  kılavuzun	  hazırlandığı	  zamanı	  gösterir.	  Ancak,	  bir	  "kılavuzun"	  kullanıcılara	  sunulma	  tarihi,	  ilgili	  Wacom	  ürünün	  
piyasaya	  sürülmesiyle	  eş	  zamanlıdır.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wacom	  ve	  Cintiq,	  Wacom	  Co.	  Ltd'nin	  tescilli	  ticari	  markalarıdır.	  
Adobe	  ve	  Photoshop,	  Birleşik	  Devletlerde	  ve/veya	  diğer	  ülkelerde	  Adobe	  Systems	  Incorporated'in	  tescilli	  ticari	  markaları	  veya	  
ticari	  markalarıdır.	  	  Microsoft	  ve	  Windows,	  Birleşik	  Devletlerde	  ve/veya	  diğer	  ülkelerde	  Microsoft	  Corporation'un	  tescilli	  ticari	  
markaları	  veya	  ticari	  markalarıdır.	  Apple,	  the	  Apple	  logo,	  Mac,	  ABD	  veya	  diğer	  ülkelerde	  kayıtlı	  Apple	  Inc,	  firmasının	  ticari	  
markalarıdır.	  
Bu	  dokümanda	  belirtilen	  diğer	  şirket	  ve	  ürün	  adları,	  ticari	  markalı	  ve	  /veya	  ticari	  marka	  olarak	  tescilli	  olabilir.	  Üçüncü	  taraf	  
ürünlerinin	  belirtilmesi	  sadece	  bilgi	  amacını	  taşımaktadır	  ve	  ne	  bir	  onay	  ne	  de	  bir	  tavsiye	  tesis	  etmektedir.	  Wacom,	  bu	  ürünlerin	  
performansı	  veya	  kullanımıyla	  ilgili	  herhangi	  bir	  sorumluluk	  üstlenmemektedir.	  	  
ExpressKey,	  Ginsan	  Industries	  Inc'in	  tescilli	  bir	  markasıdır	  ve	  izin	  alınarak	  kullanılmıştır.	  	  Kapak	  resmi,	  

www.daniellieske.com	  izniyle	  kullanılmıştır.	  	  
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CINTIQ'INIZI	  PAKETİNDEN	  ÇIKARMAK	  
	  

Cintiq	  22HD	  kalemli	  interaktif	  ekranınız,	  Cintiq	  ekran	  standı	  ve	  çok	  çeşitli	  aksesuarlara	  sahiptir.	  	  Ürün	  parçaları	  ve	  
aksesuarları,	   akseuar	   kutusunda	   bulunmaktadır.	   Hasara	   neden	   olmamak	   için,	   Cintiq	   veya	   Cintiq	   standınızı	  
kurmadan	  ve	  kullanmadan	  önce	  takip	  eden	  sayfalardaki	  talimatlara	  bakınız.	  	  

	  

Tüm	  parçaları	  paketten	  çıkarın	  ve	  dengeli	  bir	  yüzeye	  yerleştirin.	  	  Cintiq'i	  gönderirken	  veya	  saklarken	  kullanmak	  için	  
ambalaj	  materyalleri	  ve	  kutuyu	  saklayın.	  	  
•	  Her	  türlü	  paketleme	  materyalini	  Cintiq	  arkasından	  ve	  kablolardan	  çıkarın.	  	  

•	  Paketinden	  çıkardıktan	  sonra,	  kutudaki	  parçaları	  sayarak	  eksiksiz	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  	  
	  

	  
	  
	  

Dönüş	  kilitleme	  vidaları,	  
2	  adet	  	  

	  

	  
	  

	  
	  

Cintiq	  interaktif	  kalemli	  ekran	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kurulum	  CD'si	  	  
Yazılım	  Sürücüsü	  ve	  Önemli	  Ürün	  
Bilgileri	  kılavuzunu	  içerir.	  	  

	  
	  

Cintiq	  22HD	  touch	  Hızlı	  Başlatma	  
Kılavuzu	  	  
Bazı	  konfigürasyonlarda	  
Garanti	  Kartı	  	  

Grip	  	  
	  	  	  	   geniş	  gövdeli	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kalem,	  kişiselleştirme	  halkaları	  	  
Kişiselleştirmek	  için,	  konik	  ucu	  
sökün	  ve	  halkayı	  farklı	  bir	  renk	  ile	  
değiştirin.	  	  

	  
	  

Kalem	  Standı,	  yedek	  uçlar	  ve	  
uç	  çıkarma	  aletini	  içerir	  	  

	  
	  
Patentli	  Cintiq	  ekran	  standı.	  
Bakınız	  Ekran	  standı	  özellikleri.	  	  
	  
	  

	  
AC	  güç	  adaptörü	  ve	  
kablo	  	  

	  
	  
	  

Bazı	  konfigürasyonlar	  
gösterilen	  tüm	  parçaları	  
içermemektedir.	  Ürün	  listesini	  
kontrol	  edin.	  	  

	  
Not:	  Bazı	  konfigürasyonlar,	  uygulama	  yazılımını	  içeren	  ek	  CD'ler	  veya	  DVD'ler	  içerebilir.	  	  Kurmak	  için,	  bu	  CD'ler	  veya	  DVD'ler	  
için	  talimatlara	  bakınız.	  	  
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CINTIQ	  EKRAN	  STANDINI	  KULLANMAK	  
Cintiq	  ekran	  standı,	  Cintiq'inizin	  ağırlığına	  dayanmak	  üzere	  tasarlanmıştır.	  	  

•	   Cintiq,	  çok	  çeşitli	  kullanımlar	  ve	  çalışma	  tarzlarına	  uyabilir.	  Gün	  boyunca	  ihtiyaçlarınız	  en	  iyi	  karşılamak	  üzere	  
Cintiq	  çalışma	  konumunu	  ayarlamak	  için	  standı	  kullanın.	  	  

•	   Cintiq'i	  masaüstünüzde	  farklı	  yerlere	  taşıyabilir	  veya	  kaydırabilirsiniz.	  Unutmayın,	  taşımadan	  önce	  Cintiq'i	  
konumlandırdığını	  eğimi	  ayarlamayınız	  gerekebilir.	  	  

	  

	  
Bir	  şövale,	  animatör	  masası	  veya	  çizim	  masasını	  taklit	  
etmesi	  için	  gerekli	  olduğu	  üzere	  daha	  alçak	  bir	  
konuma	  ekran	  standını	  ayarlayın.	  	  
Standın	  en	  alçak	  konumunda,	  Cintiq,	  çizim	  yaparken	  
veya	  resimleri	  düzenlerken	  en	  yüksek	  rahatlık	  ve	  çizim	  
hassasiyeti	  için	  masaüstüne	  dokunmadan	  herhangi	  bir	  
açıya	  serbest	  bir	  şekilde	  dönebilir.	  	  

Çok	  miktarda	  klavye	  girişi	  gerekli	  olduğunda	  standı	  
daha	  dikey	  bir	  konuma	  ayarlayın.	  Bu	  konum,	  
çalışmanızı	  iş	  arkadaşlarınız	  veya	  müşterilerinize	  
sunarken	  da	  faydalıdır.

	  
	  

Ekran	  standı	  özellikleri	  
Ekran	  standı	  yerleştirme	  
Cintiq'i	  ekran	  standına	  monte	  etmek	  	  
Ekran	  eğimini	  ayarlamak	  

Dönüşü	  Ayarlamak	  	  
Cintiq'i	  ekran	  standından	  çıkarmak
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EKRAN	  STANDI	  ÖZELLİKLERİ	  
Cintiq	  ekran	  standınızı,	  masaüstünüze	  veya	  diğer	  dengeli	  bir	  çalışma	  yüzeyine	  yerleştirin.	  Cinti	  monte	  edildiğinde	  
standın	  dengeli	  olduğu	  ve	  düşmeyeceği	  veya	  devrilmeyeceği	  dengeli	  bir	  yer	  seçin.	  Ekran	  standı	  bileşenlerini	  tanımak	  
için	  bir	  süre	  ayırın.	  	  

	  

Eğim	  ayarlama	  kolları	  	  
Cintiq	  standa	  monte	  edildiğinde,	  bu	  
kolları	  ekran	  eğimini	  ayarlamak	  için	  
kullanın.	  
Bakınız	  Ekran	  Eğimini	  Ayarlamak	  

	  
	  
	  
Yatak	  girintisi	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ön	  ayaklar	  	  
Ön	  ayaklar,	  masaüstünde	  kaymayı	  
azaltmak	  için	  kauçuk	  tamponlara	  
sahiptir.	  	  	  

	  

Uyarı	  

Arka	  ayaklar	  	  
Arka	  ayaklar	  tekerlekli	  
olup,	  eğimi	  ayarlarken	  
hareket	  etmelerini	  sağlar.	  	  

	  
Ürün	  standa	  monte	  edilmemiş	  iken	  eğim	  ayarlama	  kollarını	  oynatmayın	  ve	  standı	  ayarlama	  kollarından	  kaldırmayın.	  
Stand	  yaylıdır	  ve	  Stand	  üzerinde	  Ürün	  ağırlığı	  olmaksızın	  serbest	  bırakılması	  halinde	  fiziksel	  yaralanma	  veya	  standın	  
hasar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  Uygunsuz	  kullanım,	  fiziksel	  yaralanma	  veya	  standın	  hasar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  	  
Standın	  hareketli	  kısmının	  boşluğuna	  parmağınızın	  sıkışmaması	  için	  dikkat	  ediniz.	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Eğik,	  dengeli	  olmayan	  alanlar	  ve	  titreşimli	  alanlara	  
koymayın.	  Ürünün	  uygunsuz	  bir	  yüzeyden	  düşmesi	  halinde	  fiziksel	  hasar	  veya	  kişisel	  yaralanma	  oluşabilir.	  

	  

Sonra:	  	  	  Cintiq'i	  standa	  monte	  edin.	  Bakınız	  Cintiq'i	  ekran	  standına	  monte	  etmek	  

İçindekiler 
 

Dizin 
 8 

İçindekile
r 

Dizin 
7 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
7 

	  

EKRAN	  STANDI	  YERLEŞTİRME	  
Dengeli	  ve	  düz	  bir	  masaüstü	  yeri	  veya	  başka	  bir	  çalışma	  yüzeyi	  seçin.	  	  
•	   Temiz	  olan,	  herhangi	  bir	  nem	  veya	  yağlı	  filmin	  bulunmadığı	  bir	  masa	  üstü	  veya	  başka	  bir	  düz	  çalışma	  yüzeyi	  

seçin.	  
•	   Cintiq	  ekran	  standının	  masaüstünüzde	  veya	  başka	  bir	  çalışma	  yüzeyinde	  dengeli	  bir	  konumda	  yerleştirilerek,	  

Cintiq	  monte	  edildiğinde	  düşmemesi	  veya	  devrilmemesini	  sağlayın.	  	  
	  

Uyarı	  
	  

Cintiq'i	  dengeli,	  düz	  bir	  masaütü	  veya	  diğer	  çalışma	  yüzeyine	  güvenli	  bir	  şekilde	  yerleştirin.	  	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Eğik,	  dengeli	  olmayan	  alanlar	  ve	  titreşimli	  alanlara	  koymayın.	  
Ürünün	  uygunsuz	  bir	  yüzeyden	  düşmesi	  halinde	  fiziksel	  hasar	  veya	  kişisel	  yaralanma	  oluşabilir.	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Aksi	  halde,	  bu	  ürünün	  kayarak,	  düşmesine	  neden	  olabilir.	  	  
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CİNTİQ'İ	  EKRAN	  STANDINA	  MONTE	  ETMEK	  
Cintiq'i	  ilk	  defa	  standa	  monte	  etmeden	  önce,	  ürün	  ve	  kablonun	  arkasındaki	  her	  türlü	  paketleme	  materyalini	  çıkarın.	  	  
•	   Standın	   masaüstünüzde	   veya	   başka	   bir	   çalışma	   yüzeyinde	   dengeli	   bir	   konumda	   yerleştirilerek,	   Cintiq	   monte	  

edildiğinde	   düşmemesi	   veya	   devrilmemesini	   sağlayın.	   Ürünü	   her	   iki	   elinizde	   sıkı	   bir	   şekilde	   tutun.	   Ekran	   size	  
doğru	  bakarken,	  güç	  düğmesi	  yukarıda	  ve	  durum	  LED'leri	  sol	  üst	  tarafta	  olacaktır.	  

•	   Ürünü,	  ekran	  standının	  önüne	  paralel	  bir	  şekilde	  hizalayın	  böylece	  taşıma	  göbeği	  yatak	  girintisinin	  V	  biçimli	  üst	  
kenarları	  arasında	  bulunacaktır.	  V	  biçimli	  kenarlar,	  taşıma	  göbeğini	  konumlandırmak	  için	  bir	  kılavuz	  görevi	  görür.	  	  
Aşağıdaki	  A'ya	  bakınız.	  

•	   Ürün	  arkasının	  standa	  doğru	  dayanırken,	  Ürünü,	  taşıma	  göbeği,	  yatak	  girintilerine	  sıkı	  bir	  şekilde	  dayanıncaya	  
kadar	  alçaltın.	  Ürün	  yerçekimiyle	  yerine	  oturacaktır.	  Mekanik	  kilitlenmeyi	  gösterecek	  işitilebilir	  bir	  tık	  sesi	  
duyulmayacaktır.	  Aşağıdaki	  B'ye	  bakınız.	  

	  

–	  A	  –	   –	  B	  –	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Taşıma	  göbeği	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Yatak	  girintisi	  	  
	  

Ürünü	  standa	  monte	  ettikten	  sonra,	  ayarlama	  
kollarını	  yerine	  kilitleyen	  köpük	  bloklarını	  çıkarın.	  	  
Bu	  blokları	  diğer	  ambalaj	  materyalleriyle	  birlikte	  
saklayın.	  Ürünü	  göndermek	  istediğinizde	  bunlara	  
ihtiyacınız	  olacaktır.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  

Uyarı	  
	  

Eğim	  ayarlama	  kollarını	  kullanırken,	  Ürün	  stand	  üzerine	  monte	  edilmiş	  ve	  stand	  ayakları	  düz,	  dengeli	  bir	  yüzeye	  
dayanmış	  olmalıdır.	  Stand	  yaylı	  olup,	  hızlı	  bir	  şekilde	  geri	  sıçrayabilir,	  uygun	  bir	  şekilde	  kullanılmadığında	  
yaralanma	  veya	  hasara	  neden	  olabilir.	  	  

	  
•	   Ekran	  standının	  dengesini	  kontrol	  edin.	  	  Ürünü	  ve	  standı,	  tam	  hareket	  alanından	  dikkatli	  bir	  şekilde	  taşıyın.	  	  

Bakınız	  Ekran	  Eğimini	  Ayarlamak	  
•	   Ürünü	  döndürmeye	  ihtiyacınız	  yok	  ise,	  ürünü	  dönüş	  kilitleme	  vidalarıyla	  standa	  sabitleyebilirsiniz.	  Bakınız	  

Opsiyonel	  ekran	  konfigürasyonları.	  	  

Montaj	  seçenekleri	  hakkında	  bilgi	  almak	  için,	  bakınız,	  Alternatif	  montaj	  veya	  stand	  kullanmak.	  	  
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EKRAN	  EĞİMİNİ	  AYARLAMAK	  
Ürünün	  yüksekliğini	  ve	  eğimini,	  gün	  boyunca	  ihtiyaçlarınızı	  en	  iyi	  karşılamak	  için	  ayarlayabilirsiniz.	  	  	  
Ekran	   eğimi	   ve	   görüş	   açısını	   değiştirmek	   için,	   Cintiq'in	   ön	   kısmını	   döndürün	   ve	   ekran	   stand	   ayarlama	   kollarıyla	  
yaklaşık	  olarak	  aynı	  yükseklikte	  sol	  ve	  sağ	  tarafından	  tutun.	   	  Eğim	  ayarlama	  kollarını	  Cintiq'e	  doğru	  hafif	  bir	  şekilde	  
çekmek	  için	  parmak	  uçlarınızı	  kullanın.	  	  Bu	  kavrama	  mekanizmasını	  serbest	  bırakacaktır.	  	  
Eğim	  ayarlarını	  yapmak	  için	  ekranı	  yatırın.	  	  
•	   Ürünü	  alçaltmak	  için,	  sol	  eğim	  ayarlama	  kolunu	  Ürüne	  doğru	  çekin	  ve	  Ürünü	  istenen	  eğim	  açısına	  yavaş	  bir	  

şekilde	  alçaltın.	  Standı	  yerine	  sabitlemek	  için	  kolu	  bırakın.	  	  
•	   Ürünü	  yükseltmek	  için,	  sağ	  eğim	  ayarlama	  kolunu	  Ürüne	  doğru	  çekin	  ve	  Ürünü	  istenen	  eğim	  açısına	  yavaş	  bir	  

şekilde	  yükseltin.	  Standı	  yerine	  sabitlemek	  için	  kolu	  bırakın.	  

Not:	   Eğim	   ayarlama	   kolları,	   kavrama	   mekanizması	   devreye	   girmeden	   önce	   bazı	   doğal	   oynamalar	  
gösterebilir.	   Eğimi	   ayarlarken,	   ekran	   standını	   çalışmayı	   planladığınızdan	   hafif	   bir	   şekilde	   daha	   yüksek	   bir	  
eğime	  ayarlayın	  ve	  sonra	  ekranı	  istenen	  konuma	  alçaltın.	  	  

	  
Uyarı	  

	  
Ürünü	  taşımadan	  önce,	  ilk	  önce	  standı	  tam	  dik	  konumuna	  ayarlayın.	  	  Bu,	  yay	  gerilimini	  azaltacak	  böylece	  
stand	  kazara	  serbest	  kalarak	  aniden	  kapanmayacaktır.	  Ürün	  bir	  manzara	  düzeninde	  iken,	  ekranın	  altını	  
kavramak	  için	  bir	  elinizi	  ve	  diğer	  elinizle	  standın	  arkasını	  kavrayın.	  Ekranın	  ve	  standın	  her	  ikisini	  de	  
kaldırdığınızdan	  emin	  olun	  böylece	  stand	  Ürün	  taşınırken	  ekrandan	  ayrılmayacaktır.	  	  

	  

Ürün	  portre	  düzeninde	  ve	  dönüş	  kilitleme	  vidalarıyla	  standa	  kilitlenmiş	  ise,	  stand	  Üründen	  ayrılmayacak	  
ve	  ekranı	  her	  iki	  elle	  kavramak	  suretiyle	  güvenli	  bir	  şekilde	  kaldırılabilir.	  Bakınız	  Opsiyonel	  ekran	  
konfigürasyonları.	  

	  

Sonra:	  Ürünü	  tanıyınız.	  Bakınız	  cıntıq'inizi	  tanımak	  
	  

DÖNÜŞÜ	  AYARLAMAK	  
Dönüşü	  ayarlamak	  için,	  Ürünü	  ana	  gövdesinde	  kavrayın	  ve	  Ürünü	  istenen	  konuma	  döndürün.	  Taşıma	  gövdesinde	  
hareket	  edecektir.	  	  
Ürün,	  eğim	  25	  dereceden	  az	  veya	  eşit	  olduğunda	  ekran	  standı	  üzerinde	  döndürülebilir.	  Ürünü	  her	  iki	  yönde	  
sadece	  180	  derece	  döndürebilirsiniz.	  
Ürünü	  döndürmeyi	  planlamıyorsanız,	  dönüş	  kilitleme	  vidalarını	  kullanın	  ve	  ekranı	  yatay	  konumda	  standa	  sabitleyin.	  	  
Bakınız	  Opsiyonel	  ekran	  konfigürasyonları.

-  8  -



İçindekiler 
 

Dizin 
 10 

İçindekile
r 

Dizin 
10 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
10 

	  

CİNTİQ'İ	  EKRAN	  STANDINDAN	  ÇIKARMAK	  
Cintiq	  interaktif	  kalemli	  ekran,	  Cintiq	  ekran	  standına	  monte	  edildiğinde	  özellikle	  kullanım	  için	  tasarlanmıştır.	  Ancak,	  
Ürünü	  standdan	  çıkarmanın	  gerekli	  olabileceği	  zamanlar	  olabilir.	  	  Örneğin,	  Ürünü	  uygun	  bir	  VESA	  montaj	  kolunda	  
kullanmak	  isteyebilirsiniz.	  	  Bakınız	  Alternatif	  bir	  montaj	  veya	  stand	  kullanmak.	  	  
Cintiq'i	  ekran	  standından	  çıkarmak	  için:	  	  

•	   Dönüş	  kilitleme	  vidaları	  takılı	  iken,	  bunları	  Ürünün	  arkasından	  çıkarın.	  	  

•	   Ekran	  standından	  çıkarmadan	  önce	  Ürünü	  manzara	  düzenine	  yerleştirin.	  Cintiq	  manzara	  düzeninde	  olmadığı	  
sürece	  stand	  serbest	  kalmayacaktır.	  	  

•	   Sonra,	  stand	  eğimini	  en	  yüksek	  konuma	  yükseltin.	  Bakınız	  Ekran	  Eğimini	  Ayarlamak	  

•	   Ürünü	  sol	  ve	  sağ	  taraflarında	  sıkı	  bir	  şekilde	  kavrayın	  ve	  ekran	  standını	  kaldırın.	  	  
	  

Önemli:	  Ürünü	  ekran	  standından	  çıkarırken,	  her	  zaman	  
standın	  önüne	  paralel	  bir	  yönde	  kaldırın.	  Ürünü	  hafif	  bir	  
şekilde	  döndürmeniz	  de	  gerekebilir	  böylece	  stand	  serbest	  
kalacaktır.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Not:	  Taşıma	  için	  Ürünü	  paketlerken,	  ilk	  önce	  standı	  en	  alçak	  konuma	  ayarlayın	  ve	  köpük	  paketleme	  bloklarını,	  
Ürünü	  standdan	  çıkarmadan	  önce	  eğim	  ayarlama	  kollarının	  altına	  yerleştirin.	  Köpük	  bloklar,	  ambalajlarında	  
iken	  standın	  aniden	  kapanmasını	  engelleyecektir.	  Ürünü	  ve	  standını	  her	  zaman	  orijinal	  kaplarında	  ve	  
koruyucu	  yastıkları	  içinde	  paketleyin.	  Ürünü	  standa	  monte	  halde	  paketlemeyin.	  Aksi	  halde,	  taşıma	  sırasında	  
Ürün	  veya	  standa	  zarar	  verebilirsiniz.	  	  
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CINTIQ'UNUZU	  KURMAK	  
	  

Cintiq	  22HD	  kalemli	  interaktif	  ekran,	  bir	  ekran	  ve	  kalemli	  tablet	  olarak	  görev	  görür.	  Donanım	  ve	  yazılım	  
kurulumunu	  tamamlamak	  için	  aşağıdaki	  talimatları	  takip	  ediniz.	  	  
Önemli:	  Doğru	  ekranda	  kalem	  fonksiyonelliği	  için	  Wacom	  sürücü	  yazılımınızı	  KURMALISINIZ.	  	  	  

Sistem	  Gereksinimleri	  
1.	  Adım:	  	  Donanım	  Kurulumu	  
2.	  Adım:	  Yazılım	  kurulumu	  

	  
	  
SİSTEM	  GEREKSİNİMLERİ	  
Bilgisayarınızın	  aşağıdaki	  minimum	  sistem	  gereksinimlerini	  karşıladığından	  emin	  olunuz:	  	  
•	  PC.	  Windows	  8	  veya	  Windows	  7,	  32-‐bit	  veya	  64-‐bit	  konfigürasyonları.	  DVI	  veya	  VGA	  portu.	  Mevcut	  USB	  portu	  ve	  
CD-‐ROM	  sürücüsü.	  	  

•	  Mac.	   OS	   X,	   v10.6	   veya	   üzeri.	   Sadece	   Intel	   tabanlı	   platformlar	   desteklenmektedir.	   DVI	   veya	   VGA	   portu,	   veya	  
uygun	  Mini	  DisplayPort	  ile	  DVI	  adaptörü	  Mevcut	  USB	  portu	  ve	  CD-‐ROM	  sürücüsü.	  

	  

Ürün,	  dijital	  (DVI)	  ve	  analog	  (VGA)	  video	  sinyallerini	  desteklemektedir.	  İdeal	  performans	  için,	  Ürünü	  bir	  dijital	  video	  
kartına	  takın.	  	  
Ekran	   kalitesi,	   bir	   dijital	   bağlantı	   kadar	   iyi	   olmayacağından	   VGA	   bağlantısı	   tavsiye	   edilmemektedir	   VGA	   bağlantısı,	  
uygun	   bir	   DVI-‐I	   ile	   VGA	   kablosuna	   sahip	   olmanızı	   gerektirmektedir.	   Yerel	   ürün	  mağazanız	   veya	   online	  mağazadan	  
alınız.	  	  

	  
	  
Notlar:	  	  	  

Ürün,	  CRT	  monitörü	  veya	  LCD	  projektörü	  gibi	  başka	  bir	  ekran	  veya	  tek	  başına	  kullanılabilir.	  	  Ürünü	  başka	  bir	  
ekran	  ile	  kullanmak	  için,	  çift	  çıkışı	  bir	  video	  kartı	  veya	  iki	  video	  kartına	  ihtiyacınız	  olacaktır.	  	  

Ürünü,	  yansıtılmış,	  genişletilmiş	  veya	  bağımsız	  bir	  ekran	  olarak	  kurabilirsiniz.	  	  Birden	  fazla	  monitör	  ile	  
çalışırken,	  Ürün,	  sisteminizin	  yapılandırılma	  şekline	  bağlı	  olarak	  monitörlerle	  eşleşecektir.	  Varsayılan	  
olarak,	  yansıtma	  modunda	  iken,	  Cintiq	  her	  bir	  monitördeki	  tüm	  alanları	  eşleştirecektir.	  Sisteminizi	  birden	  
fazla	  monitör	  ile	  kullanmak	  için	  yapılandırma	  detayları	  için	  donanım	  ve	  işletim	  sistemi	  dokümanlarınıza	  
bakınız.	  	  
	  

Birden	  fazla	  ekran	  sistemlerinde	  kullanılmak	  için	  bir	  Ekran	  Anahtarı	  fonksiyonu	  bulunmaktadır.	  Bu,	  Cintiq	  
ile	  diğer	  ekranlar	  arasında	  ekran	  kürsörlerini	  geçirmenizi	  sağlamaktadır.	  	  
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1.	  ADIM:	  DONANIM	  KURULUMU	  	  
Bu	  adımda,	  video,	  USB	  ve	  güç	  kablolarını	  takın.	  	  
Henüz	  yapmamış	  iseniz,	  Cintiq'i	  ekran	  standına	  monte	  edin.	  	  
Önemli:	  Bilgisayarınız	  veya	  Cintiq	  çalışırken	  video	  veya	  güç	  kablolarını	  asla	  takmayın	  veya	  çıkarmayın.	  	  Bu	  ekran	  veya	  
video	  kartına	  zarar	  verebilir.	  	  
1.	  Bilgisayarınızı	  kapatın.	  

2.	  Bilgisayarınızın	  bir	  dijital	  (DVI)	  veya	  analog	  (VGA)	  portuna	  sahip	  olup	  olmadığını	  belirleyin.	  Bilgisayarınız	  tek	  bir	  
video	  portuna	  sahip	  ise,	  önceki	  monitörünüzün	  bağlantısını	  çıkarın	  veya	  ikinci	  bir	  video	  kartı	  ekleyin.	  En	  iyi	  sonuçlar	  
için,	  Cintiq'i	  bir	  DVI-‐D	  veya	  DVI-‐I	  kartına	  takın.	  	  
3.	  Video	  portunuz	  için	  aşağıdaki	  talimatları	  takip	  edin.	  Herhangi	  bir	  konektör	  kelebek	  vidasını	  sıkmayı	  unutmayın.	  	  
Bağlantı	  şemasındaki	  A'ya	  bakınız.	  	  

	  
	  
	  

DVI-‐I	  

DVI-‐D	  

	  
VGA	  

DVI	  çalışması	  için,	  Cintiq	  video	  kablosunu,	  bilgisayarınız	  video	  kartında	  bulunan	  DVI	  portuna	  takın.	  	  
Cintiq	  video	  kablosu	  bir	  DVI-‐D	  konektörüne	  sahiptir.	  	  Cintiq	  bir	  DVI-‐D	  veya	  bir	  DVI-‐I	  kartına	  takılabilir.	  	  
	  
	  
VGA	  için,	  bir	  Wacom	  aksesuarı	  olan	  DVI-‐I	  -‐	  VGA	  kablosunu	  almanız	  gerekmektedir.	  Bakınız	  Parça	  ve	  
Aksesuar	  Sipariş	  Etmek	  	  
DVI-‐D	  kablosunu	  Cintiq'ten	  çıkarın	  ve	  bir	  DVI-‐I	  -‐	  VGA	  adaptör	  kablosuyla	  değiştirin.	  Bakınız	  Kablo	  
çıkarma	  ve	  değiştirme.	  	  Adaptör	  kablosunu	  Cintiq	  ve	  video	  kartınız	  arasına	  takın.	  	  

Bir	  Mac	  Mini	  Display	  Portuna	  bağlanırken,	  Kanex,	  Apple	  veya	  diğer	  üreticiler	  tarafından	  sunulan	  uygun	  
bir	  aktif	  adaptör	  kablosu	  almanız	  gerekecektir.	  Stok	  için	  Yerel	  ürün	  mağazanız	  veya	  bir	  online	  mağazaya	  
bakınız.	  
Cintiq	  video	  kablosunun	  DVI-‐D	  ucu	  ile	  Mac'ınız	  arasına	  adaptörü	  takın.	  	  

	  

4.	  USB	  bağlantı	  parçasını,	  bilgisayarınızdaki	  USB	  portuna	  veya	  bilgisayarınıza	  takılı	  USB	  hub'ına	  takın.	  Bağlantı	  
şemasındaki	  B'ye	  bakınız.	  
5.	  Güç	  adaptörünüzü	  Cintiq'e	  takın.	  	  Bağlantı	  şemasındaki	  C'ye	  bakınız.	  

6.	  Adaptör	  güç	  kablosunu	  takın	  ve	  AC	  prizine	  takın.	  	  Bağlantı	  şemasındaki	  D'ye	  bakınız.	  

7.	  Cintiq'i	  çalıştırın.	  	  Güç	  LED'i	  turuncu	  parlayacaktır.	  	  
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CİNTİQ	  BAĞLANTI	  ŞEMASI	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

AC	  
	  

–	  B	  –	  
USB	  

	  
	  
	  
Video	  kartı:	  	  
DVI-‐D,	  DVI-‐I,	  veya	  VGA	  

	  
	  
–	  D	  –	  
Güç	  Adaptörü	  

	  
–	  A	  –	  
DVI-‐D	  konektörüne	  sahip	  Cintiq	  video	  
kablosu	  veya	  uygun	  DVI-‐I	  -‐	  VGA	  kablosu	  	  

–	  C	  –	  
DC	  Girişi	  	  
Uzatma	  kablosuna	  takın.	  	  

	  

Dikkat	  	  
	  

Cintiq	  veya	  bilgisayarınız	  çalışırken	  video	  veya	  güç	  kablolarını	  takmayın	  veya	  çıkarmayın.	  Bu	  ekran	  veya	  bilgisayar	  video	  
kartına	  zarar	  verebilir.	  
Sadece	  Cintiq	  ile	  kullanılmak	  üzere	  belirlenmiş	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanın.	  Uygunsuz	  bir	  güç	  adaptörünün	  kullanılması	  
Cintiq'e	  zarar	  verebilir.	  	  
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8.	  Bilgisayarınızı	  açın.	  Cintiq	  varsayılan	  bir	  monitör	  olarak	  kurulacaktır.	  	  

9.	  Gerekliyse,	  uygun	  boyut	  ve	  renk	  çözünürlüğü	  için	  ekran	  kontrol	  paneli	  ayarlarını	  yapılandırın.	  En	  iyi	  sonuçlar	  için	  
Cintiq'i	  maksimum	  (yerel)	  1920x1080	  çözünürlüğe	  ayarlayın.	  Cintiq	  ile	  birlikte	  kullanılabilen	  çözünürlük	  boyutları	  
hakkında	  detaylar	  için	  Kurulum	  CD'sinde	  bulunan	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  Ekran	  boyutu	  ve	  renk	  
çözünürlüğü,	  video	  kartınızın	  kabiliyetleriyle	  sınırlı	  olabilir.	  İnce	  ayar	  için,	  Çoklu	  dokunmatik	  deneyimine	  bakınız.	  	  

Windows:	  	  Cintiq'i	  ikinci	  bir	  ekran	  olarak	  kullanıyorsanız,	  ilk	  önce	  ekran	  özellikleri	  kontrol	  panelinizde	  Cintiq'i	  
etkinleştirmeniz	  gerekebilir.	  	  
Kurulumun	  LCD	  monitör	  kısmının	  istediğiniz	  gibi	  çalışması	  halinde,	  2.	  Adıma	  geçiniz:	  Yazılım	  kurulumu.	  	  

	  
	  
Notlar:	  	  	  

Her	  bir	  LCD	  paneli,	  çok	  katı	  kalite	  standartları	  altında	  üretilmiştir.	  Üretim	  teknikleri,	  mutlak	  bir	  şekilde	  
mükemmel	  bir	  TFT	  ekran	  garanti	  edemiyor.	  Wacom,	  herhangi	  bir	  pikselin	  her	  zaman	  beyaz	  olmasına	  izin	  
vermiyor.	  Az	  sayıda	  altpiksele	  renk	  spektrumunun	  bazı	  kısımları	  için	  yanlış	  bir	  renk	  göstermesine	  izin	  
verilmektedir.	  Daha	  fazla	  bilgi	  için	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  	  
	  

Bir	  resim	  ince	  şeritlenmeleri	  (örn:	  ekran	  çizgileri)	  sahip	  ise,	  titreşim	  gösterebilir	  veya	  hareli	  bir	  desen	  
sergileyebilir.	  
Ekran	  yüzeyine	  aşırı	  baskı	  uygulamayın,	  hare	  veya	  havuz	  deseninin	  görünmesine	  neden	  olabilir.	  Bu	  
durumda,	  kalem	  ile	  çalışırken	  ekrana	  az	  baskı	  uygulayın.	  	  
	  

Uzun	  bir	  süre	  boyunca	  bir	  hareketsiz	  resmin	  gösterilmesi	  halinde,	  kısa	  bir	  süre	  bu	  resmin	  bir	  silueti	  kalabilir.	  	  
Bunu	  engellemek	  için,	  bir	  ekran	  koruyucu	  veya	  diğer	  güç	  yönetimi	  özelliklerini	  kullanın.	  	  
Arka	  ışığın	  ömrünü	  uzatmak	  için,	  bilgisayarınızın	  güç	  yönetimini	  uzun	  süreler	  kullanılmadığında	  ekranı	  
kapatmaya	  ayarlayın.	  	  
Uzun	  süreler	  Cintiq	  ile	  çalışırken,	  ekran	  parlaklığını	  azaltmanız	  halinde	  gözleriniz	  daha	  rahat	  hissedebilir.	   	  Bu	  
da	  arka	  ışığın	  ömrünü	  uzatacak	  ve	  ekran	  yüzeyinde	  hissedilen	  ısıyı	  azaltabilir.	  	  
	  

Bazı	  modeller,	  Kurulum	  CD'sinde	  bir	  renk	  profili	  içerebilir.	  Cintiq	  ile	  kullanmak	  üzere	  etkinleştirmek	  için,	  
Cintiq'i	  sistem	  ekran	  ayarları	  kontrol	  panelinde	  bir	  kalemli	  ekran	  olarak	  tanımlayın.	  Daha	  sonra	  renk	  yönetimi	  
kontrol	  panelinde	  Cintiq	  profilini	  seçin.	  Detaylar	  için,	  işletim	  sistemi	  ve	  uygulama	  dokümanlarındaki	  renk	  
yönetimi	  bilgilerine	  bakınız.	  	  

Sorun	  giderme	  ipuçları	  için,	  Sorun	  Gidermeye	  bakınız.	  	  
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2.	  ADIM:	  YAZILIM	  KURULUMU	  
Önemli:	  Doğru	  ekranda	  kalem	  fonksiyonelliği	  için	  Wacom	  sürücü	  yazılımınızı	  KURMALISINIZ.	  

Çalışmanızı	  kaydedin	  ve	  tüm	  açık	  uygulamaları	  kapatın.	  	  Herhangi	  bir	  anti	  virüs	  programını	  devre	  dışı	  bırakın.	  	  
1.	   Kurulum	   CD'sini	   bilgisayarınızın	   CD-‐ROM	   sürücünüze	   yerleştirin.	   	   Yazılım	   kurulum	   menüsünün	   görünmemesi	  
halinde,	  CD'de	  bulunan	  KUR	  simgesine	  çift	  tıklayın.	   	  (Mevcut	  ise,	  bölgenize	  ait	  Wacom	  internet	  sitesinden	  en	  son	  
yazılım	  sürücüsünü	  indirebilir	  ve	  kurabilirsiniz.)	  	  
2.	  TABLETİ	  KUR'a	  tıklayın	  ve	  sürücü	  yazılımını	  kurmak	  için	  komut	  pencerelerini	  takip	  edin.	  	  

3.	  Antivirüs	  programını	  yeniden	  etkinleştirin.	  	  

4.	  Yazılım	  kurulumunu	  tamamladıktan	  sonra,	  ekran	  kürsörünü	  hareket	  ettirmek	  için	  Cintiq	  ekranında	  kaleminizi	  
kullanabildiğinizden	  emin	  olunuz.	  	  
Kalem	  ucunu	  ekrana	  yerleştirdiğinizde,	  ekran	  kürsörü,	  kalem	  ucunun	  hemen	  altındaki	  ilgili	  konuma	  derhal	  
atlatmalıdır.	  	  Kalem	  ucunu	  kaldırın	  ve	  ekran	  yüzeyinde	  farklı	  bir	  yere	  yerleştirin.	  	  Ekran	  kürsörü,	  yeniden	  yeni	  
konumuna	  atlamalıdır.	  	  Bu	  mutlak	  konumlandırma	  olarak	  bilinmekte	  ve	  kalemini	  ekran	  yüzeyi	  boyunca	  
sürüklemenizi	  engelleyerek	  ekran	  kürsörünü	  konumlandırmanızı	  sağlar.	  	  

	  

5.	  Uyarı	  ve	  Dikkat	  ifadeleri	  için	  Kurulum	  CD'sinde	  bulunan	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzunu	  gözden	  geçirin.	  	  Cintiq'i	  
kurarken	  sorunlar	  yaşamanız	  halinde,	  Sorun	  Gidermeye	  bakınız.	  	  
6.	  Sonra,	  kalem	  ucu	  konumuyla	  ekran	  kürsörünü	  tam	  olarak	  hizalayın.	  	  Cintiq'i	  Kalibre	  Etmeye	  Bakınız.	  	  

Notlar:	  
Kullanıcıya	  özel	  tercihler	  desteklenmektedir.	  Oturum	  açtıktan	  sonra,	  her	  bir	  kullanıcı	  Walcom	  Tablet	  kontrol	  
panelinde	  özel	  ayarlarını	  ayarlayabilir.	  Başka	  bir	  kullanıcıya	  geçmek	  (oturum	  açarak	  veya	  hızlı	  kullanıcı	  geçiş	  
yöntemleri	  kullanılarak)	  bu	  kullanıcıya	  ait	  ayarları	  yükleyecektir.	  	  

	  

Cintiq'in	  uygun	  bir	  şekilde	  tepki	  vermemesi	  veya	  kürsör	  kontrolünü	  kaybetmeniz	  halinde,	  tercihler	  bozulabilir.	  	  
Geçerli	  tercih	  ayarlarını	  silmek	  ve	  Cintiq'i	  fabrika	  ayarlarına	  döndürmek	  için	  Tercihleri	  Yönetmek	  bölümüne	  
bakınız.	  	  
Sürücü	  kurulumu,	  Windows	  8	  ve	  Windows	  7'	  de	  bulunan	  kalemli	  giriş	  fonksiyonunlarını	  etkinleştirir.	  	  
Windows'ta	  kalem	  ve	  dijital	  mürekkep	  kabiliyetlerine	  bakınız.	  	  

İnternetten	  yeni	  bir	  yazılım	  sürücüsü	  (mevcut	  olduğunda)	  indirmek	  için	  Yazılım	  güncellemeleri	  almak	  
bölümüne	  bakınız.	  	  	  

Yazılım	  sürücüsünü	  kaldırmak	  için,	  Cintiq'i	  kaldırmaya	  bakınız.	  	  
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Cintiq	  özellikleri	  
Kalem	  özellikleri	  

	  
	  
CİNTİQ	  ÖZELLİKLERİ	  
Cintiq,	  Cintiq	  standına	  güvenli	  bir	  şekilde	  monte	  edildikten	  sonra,	  özellikleri	  ve	  bileşenlerini	  tanımak	  için	  belirli	  bir	  
süre	  ayırın.	  İşletim	  sisteminiz	  için	  ayrı	  cihazlar	  olarak	  görünecek	  olmalarına	  rağmen,	  ekran	  ve	  tablet	  sensörü,	  
entegre	  giriş	  ve	  çıkış	  cihazı	  olarak	  görev	  görür.	  Tablet	  sensörü,	  kalem	  koordinatları,	  basınç,	  yatırma,	  değiştirme,	  
silgi	  ve	  diğer	  bilgileri	  raporlar.	  	  
•	  Birçok	  uygulama,	  Cintiq	  özellikleri	  için	  yerleşik	  desteğe	  sahiptir	  (örneğin	  basınç	  hassasiyeti,	  yatırma	  ve	  döndürme).	  	  
Bu	  özellikleri	  destekleyen	  uygulamalar	  hakkında	  bilgi	  edinmek	  için	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  Ürün	  
Bilgilerine	  bakınız.	  	  

•	  Belirli	  bir	  uygulamada	  Cintiq	  özelliklerin	  nasıl	  en	  iyi	  kullanılacağı	  hakkında	  bilgi	  için,	  bu	  uygulama	  el	  kitabındaki	  
talimatlara	  bakınız.	  	  
Önden	  görünüm	  
Arkadan	  görünüm	  
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ÖNDEN	  GÖRÜNÜM	   	  
	  
Güç	  LED'i	  	  
•	   Cintiq'in	  aktif	  alanında	  kalemi	  kullanırken,	  kalem,	  uç,	  silgi	  veya	  yan	  

anahtara	  basıldığında	  mavi	  yanar.	  	  
•	   USB	  kablosu	  aktif	  bir	  USB	  portuna	  takılmadığı	  ve	  bir	  video	  sinyali	  mevcut	  

olmadığı	  sürece	  LED	  yanmayacaktır.	  	  
	  

	  
Durum	  LED'i	  	  
•	   Cintiq'a	  güç	  sağlandığında	  ve	  bir	  video	  sinyali	  mevcut	  olduğunda	  mavi	  

yanar.	  	  
•	   Video	  sinyali	  tespit	  edilmediğinde	  turuncu	  parlar.	  	  (örn:	  Bilgisayar	  

kapandığında,	  çalıştırıldığında	  veya	  video	  sinyalinin	  gönderilmediği	  bir	  güç	  
yönetim	  moduna	  girdiğinde.

USB	  aksesuar	  portu	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dokunmatik	  Şerit	  Modu	  	  
Her	  bir	  tarafta	  bir.	  
Dokunmatik	  Şerit	  
fonksiyonları	  arasında	  geçiş	  
yapmak	  için	  basın.	  	  
Cintiq	  kontrollerine	  
bakınız.	  	  

Donanım	  kontrol	  düğmeleri	  	  
Ekran	  Üzeri	  Kontrol	  (OSD)	  
kullanırken	  LCD	  ayarlarıyla	  
çalışmak	  için	  sağ	  düğmeye	  
basın.	  	  LCD	  ayarları	  (OSD)	  
modunda	  iken,	  dört	  üst	  
köşedeki	  Expresskey'ler	  
Çoklu	  dokunmatik	  
deneyim	  ayarları	  için	  
kullanılır.	  	  

	  
	  
Expresskey'ler	  	  
Cintiq	  kontrollerine	  bakınız.	  

Ayrıca	  Arkadan	  görünüme	  bakınız.	  	  
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ARKADAN	  GÖRÜNÜM	  
	  

Taşıma	  göbeği	  
Cintiq	  standındaki	  
yatak	  girintisine	  girer.	  	  
Cintiq'in	  dönmesine	  ve	  
standdan	  kolay	  montaj	  ve	  
söküme	  izin	  verir.	  	  	  
Ayrıca	  bakınız	  
Alternatif	  bir	  montaj	  
veya	  stand	  kullanmak.	  

	  
	  
Güç	  düğmesi	  	  
Cintiq'i	  kapatmak	  veya	  
açmak	  için	  basın.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dokunmatik	  Şerit	  	  
Her	  bir	  tarafta	  bir.	  
Cintiq	  kontrollerine	  
bakınız.	  

	  
	  
	  
Güvenlik	  yuvası	  	   Ayrıca	  Önden	  görünüme	  bakınız.	  

	  
	  
Kablolar	  
DVI-‐D,	  USB	  ve	  güç.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Önemli:	  Cintiq'i	  her	  zaman	  Cintiq	  ekran	  standında	  veya	  kullanılmadığında	  orijinal	  paketinde	  saklayınız.	  	  
Cintiq'i,	  kabloyu	  aşırı	  bir	  şekilde	  bükebilecek	  veya	  ezebilecek	  bir	  yüzeye	  yerleştirmeyin.	  

	  
	  
Sonraki	  adım:	  	  Kalem	  özelliklerini	  gözden	  geçirin	  ve	  Cintiq	  ekran	  standı	  hakkında	  bilgi	  edinin.	  Daha	  sonra,	  bunu	  
yapmamış	  olmanız	  halinde	  bile,	  Cintiq'inizi	  kurmaya	  devam	  edin.	  	  
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KALEM	  ÖZELLİKLERİ	  
	  

Silgi:	  Ekranın	  yakınına	  getirildiğinde,	  ekranın	  tablet	  kısmı	  kalemin	  
yerini	  bildirir.	  	  Baskı	  bilgileri,	  silgiye	  bastığınızda	  bildirilir.	  Varsayılan	  
olarak,	  fonksiyon	  SİL	  olarak	  ayarlanmıştır.	  	  

	  
	  
Yan	  anahtar:	  	  Özelleştirilebilir	  yan	  anahtarın,	  kalemi	  kullanırken	  
başparmağınız	  veya	  işaret	  parmağınız	  ile	  hareket	  ettirebileceğiniz	  ancak	  
kazara	  basmayacağınız	  bir	  kolay	  ulaşılabilir	  bir	  yerde	  olduğundan	  emin	  
olunuz.	  	  	  
Kalem	  ucunun	  ekranın	  yakınında	  olduğu	  her	  zaman	  anahtarı	  kullanabilirsiniz.	  	  
Kalem	  ucunu	  ekran	  yüzeyine	  dokundurmak	  zorunda	  değilsiniz.	  	  
Düğme	  fonksiyonlarını	  etkinleştirmek	  için	  anahtarı	  her	  iki	  yönde	  hareket	  
ettirin.	  	  Varsayılan	  olarak	  üst	  anahtar	  ÇİFT	  TIKLAMAYA	  ayarlanmış	  ve	  
alt	  anahtar	  ise	  SAĞ	  TIKLAMAYA	  ayarlanmıştır.	  	  

	  
	  
	  
Kalem	   ucu	   (değiştirilebilir	   uç):	   Kalem,	   ekranın	   yakınına	   getirildiğinde	  
hemen	   etkinleşir.	   Bu,	   kalem	   ucunu	   ekrana	   dokundurmadan,	   ekran	  
kürsörünü	  konumlandırmanızı	  sağlar.	  	  
Kalem	  ucuna	  baskı	  uygulandığında,	  kalem,	  ana	  fare	  düğme	  tıklamasını	  
taklit	  eder.	  	  Uç	  tıklama	  baskısı,	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelinde	  
ayarlanabilir.	  	  

	  

	  
	  
İpuçları:	  

•	   Kalem,	  uç	  veya	  silgi	  ekranın	  5	  mm	  yakınına	  getirildiğinde	  
kapsama	  alanına	  girmiş	  olur.	  	  

•	  	   Cintiq	  otomatik	  uyku	  moduna	  girdikten	  sonra	  işlemlere	  
devam	  etmek	  için,	  kalemi	  kapsama	  alanına	  getirin	  veya	  
kalem	  ucunu	  ekrana	  dokundurun.	  	   	  

	  
	  

Önemli:	  

•	   Sadece	  ürünle	  gelen	  kalemi	  veya	  Cintiq	  için	  kullanımı	  belirtilmiş	  olan	  bir	  Wacom	  aksesuarını	  kullanın.	  	  Diğer	  
kalemler	  uygun	  bir	  şekilde	  çalışmayabilir.	  	  Ayrıca,	  Cintiq	  kalem	  ucu,	  özellikle	  Cintiq'le	  kullanılmak	  üzere	  
tasarlanmıştır.	  	  Diğer	  kalemlerdeki	  uçlar	  Cintiq	  ekranına	  zarar	  verebilir.	  	  

	  

•	   Kullanılmadığında,	  kalemi	  kalem	  standına	  koyun	  veya	  masanızda	  düz	  bırakın.	  	  Kaleminizin	  hassasiyetini	  
korumak	  için,	  uç	  veya	  silgiye	  dayanacak	  bir	  kutu	  içinde	  saklamayın.	  	  
Uygunsuz	  saklama	  kalem	  ucu	  baskı	  sensörlerine	  zarar	  verebilir.	  	  
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GRİP	  KALEMİ	  KULLANMAK	  
Kablosuz,	  pilsiz	  kalem,	  baskı	  miktarını	  ve	  uca	  uyguladığınız	  yatırma	  miktarını	  algılar.	  Kalemi	  kullanmanın	  dört	  temel	  
tekniği	  bulunmaktadır:	  bastırmak,	  tıklamak,	  çift	  tıklamak	  ve	  sürüklemek.	  Kalemin	  nasıl	  kullanıldığını	  bilmiyorsanız,	  
takip	  eden	  sayfalara	  bakınız.	  	  
Kalemi	  Tutmak	  
Konumlandırmak	  
Tıklamak	  
Sürüklemek	  	  
Yan	  anahtarı	  kullanmak	  
Basınç	  hassasiyeti	  ile	  çalışmak	  
Eğimli	  çizmek	  
Silmek	  
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KALEMİ	  TUTMAK	  
Normal	  bir	  kalem	  gibi	  kalemi	  tutunuz.	  Tutuşunuzu,	  başparmağınız	  veya	  işaret	  parmağınız	  ile	  kaydırabileceğiniz	  yan	  
anahtar	  kolay	  ulaşılabilir	  bir	  yerde	  olacak	  şekilde	  ayarlayın.	  Kalemle	  çizim	  veya	  konumlandırma	  yaparken,	  anahtara	  
kazara	  basmamak	  için	  dikkatli	  olunuz.	  Kalemi,	  en	  rahat	  hissettiren	  herhangi	  bir	  şekilde	  yatırın.	  Cintiq	  ile	  çalışırken,	  
elinizi	  ekrana	  hafif	  bir	  şekilde	  dayayabilirsiniz.	  	  

	  
Çok	  kullanıcılı	  bir	  ortamda	  çalışıyor	  veya	  
başka	  türlü	  kaleminizi	  kişiselleştirmek	  
istiyorsanız,	  uç	  külahını	  sökün	  ve	  başka	  bir	  
renkte	  renkli	  halka	  (dâhil)	  ile	  değiştirin.	  	  	  
Kalem	  ayarlarını	  herhangi	  bir	  zamanda	  
özelleştirebilirsiniz.	  

	  
	  
	  
	  
Kalem	  standını	  kolaylıkla	  ulaşabileceğiniz	  yere	  koyun.	  Kullanılmadığında,	  kalemi	  kalem	  standına	  koyun	  veya	  
masanızda	  düz	  bırakın.	  Stand,	  kalemin	  yatay	  veya	  dikey	  yerleştirilmesine	  izin	  verir.	  	  

	  
Uç	  çıkarma	  aletine	  ve	  sınıflandırılmış	  yedek	  uçlara	  erişmek	  için	  
kalem	  standının	  tabanını	  sökün.	  	  

	  

Uç	  çıkarma	  aleti	  	  
	  
	  
	  

Yedek	  uçlar	  	  
•	  6	  standart	  uç	  	  

	   	   •	  3	  sert	  keçeli	  uç	  	  
•	  1	  fırça	  uç	  	  

	  
	  
Önemli:	  Kaleminizin	  hassasiyetini	  korumak	  için,	  uç	  
veya	  silgiye	  dayanacak	  bir	  kutu	  içinde	  saklamayın.	  
Uygunsuz	  saklama	  kalem	  ucu	  baskı	  sensörlerine	  zarar	  
verebilir.	  
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KONUMLANDIRMA	  
	  

Ekran	  kürsörünü	  konumlandırmak	  için,	  kalemi	  ekran	  yüzeyine	  
dokunmadan	  Cintiq	  ekranının	  yukarısına	  hafif	  bir	  şekilde	  taşıyın.	  	  
Bir	  seçim	  yapmak	  için	  kalem	  ucunu	  ekrana	  bastırın.	  	  

	  

Not:	  Cintiq'i	  kalibre	  etmek,	  kalem	  ucuyla	  ekran	  kürsörünün	  doğru	  
hizalanmasını	  temin	  eder.	  Ekran	  kürsörü,	  kalemi	  ekrana	  
yerleştirdiğinizde	  kalemin	  yanındaki	  bir	  konuma	  atlamaz	  
ise,	  yazılım	  sürücüsü	  kurulmamış	  veya	  yüklenmiyor	  
olabilir.	  Gerekliyse	  sürücü	  yazılımını	  kurun.	  Aksi	  halde,	  
Sorun	  Gidermeye	  bakınız.	  	  

	  

	  
	  
TIKLAMAK	  

	  
Kalem	  ucuyla	  ekrana	  bir	  defa	  dokunun	  veya	  bir	  tık	  yapmak	  için	  yeterli	  
baskıyla	  kalemi	  ekrana	  dokundurun.	  	  
İpucu:	  	  Kalemi	  bir	  simge	  üzerinde	  gezdirirken	  seçmek	  ve	  tek	  bir	  tık	  ile	  

simgeyi	   çalıştırmak	   için	   Windows'u	   yapılandırın.	   Bu	   özelliği	  
açmak	  için,	  ilk	  önce	  bir	  klasör	  açın.	  	  
DÜZENLE	  açılır	  menüden,	  KLASÖR	  VE	  ARAMA	  SEÇENEKLERİNİ	  
seçin.	  GENEL	  sekmesinden,	  BİR	  KALEMİ	  AÇMAK	  İÇİN	  TEK	  
TIKLAYIN	  seçin	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Üst	  kenar	  anahtarına	  basın	  
(ÇİFT	  TIKLA	  ayarlandığında	  
veya	  kalem	  ucu	  ile	  ekranın	  aynı	  
yerine	  iki	  defa	  hızla	  tıklayın.	  	  
Çift	  tıklama,	  kalemi	  ekrana	  dik	  
kullanırken	  daha	  kolaydır.	  	  
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SÜRÜKLEME	  
	  
Bir	  nesne	  seçin	  ve	  sonra	  kalem	  ucunu	  nesneyi	  taşımak	  için	  
ekran	  boyunca	  kaydırın.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

YAN	  ANAHTARI	  KULLANMAK	  
Kalem	  bir	  yan	  anahtar	  ile	  donatılmıştır.	  Bu	  anahtar,	  anahtarı	  her	  iki	  yönde	  kaydırılarak	  seçilebilen	  iki	  özelleştirilebilir	  
fonksiyonlara	  sahiptir.	  Kalem	  ucunun	  ekranın	  kapsama	  alanında	  (5	  mm)	  olduğu	  her	  zaman	  yan	  anahtarı	  
kullanabilirsiniz.	  Anahtarı	  kullanmak	  için	  ekran	  yüzeyine	  kalem	  ucunu	  dokundurmanız	  gerekmemektedir.	  	  Varsayılan	  
olarak,	  üst	  anahtar	  ÇİFT	  TIKLAMAYA	  ayarlanmış	  ve	  alt	  anahtar	  ise	  SAĞ	  TIKLAMAYA	  ayarlanmıştır.	  Wacom	  Tablet	  
kontrol	  panelini	  kullanarak	  anahtar	  fonksiyonlarını	  özelleştirebilir	  veya	  devre	  dışı	  bırakabilirsiniz.	  	  

	  
BASINÇ	  HASSASİYETİ	  İLE	  ÇALIŞMAK	  
Kalem,	  el	  hareketlerinizin	  nüansına	  ve	  eğimine	  yanıt	  vererek,	  bu	  özelliği	  destekleyen	  uygulamalarda	  doğal	  görünen	  
kalem	  ve	  fırça	  darbeleri	  yaratmanızı	  sağlar.	  	  	  
Basınç	  hassasiyetiyle	  çizmek,	  boyamak	  ve	  yazmak	  istediğinizde,	  kalemin	  ucunda	  aşağı	  doğru	  çeşitli	  miktarlarda	  
baskı	  uygularken	  ekran	  yüzeyi	  boyunca	  kalemi	  hareket	  ettirin.	  Kalın	  çizgiler	  veya	  yoğun	  renkler	  için	  sert	  bastırın.	  	  
Kalın	  çizgiler	  veya	  daha	  yumuşak	  renkler	  için	  hafif	  bastırın.	  Bazı	  uygulamalar,	  ilk	  önce	  uygulama	  aleti	  paletinden	  
basınca	  duyarlı	  aleti	  seçmenizi	  gerektirmektedir.	  	  

Uç	  hissini	  ayarlamak	  için,	  Uç	  hissini	  ve	  çift	  tıklamayı	  ayarlamak	  bölümüne	  bakınız.	  	  	  
Baskıyı	  destekleyen	  uygulamalar	  hakkında	  bilgi	  edinmek	  için	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  Ürün	  Bilgilerine	  
bakınız.	  
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EĞİMLİ	  ÇİZMEK	  
Cintiq	  kalemi	  dik	  konumlardan	  eğik	  konuma	  yatırdığınızı	  algılar.	  Yatırma,	  destekleyici	  uygulamalarda	  çizgi	  biçimi	  ve	  
kalınlığı	  kontrol	  etmek	  için	  kullanılabilir.	  	  
Yatırmayı	  destekleyen	  uygulamalar	  hakkında	  bilgi	  edinmek	  için	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  Ürün	  Bilgilerine	  
bakınız.	  
	  
SİLMEK	  

	  

Destekleyen	  uygulamalarda,	  kalem	  silgisi,	  bir	  kalemdeki	  
silgi	  gibi	  çalışmaktadır.	  Metin	  uygulamalarında,	  metni	  
seçmek	  için	  silgiyi	  kullanın	  ve	  sonra	  metni	  silmek	  için	  
silgiyi	  ekrandan	  kaldırın.	  	  
Silgiyi	  destekleyen	  uygulamalar	  hakkında	  bilgi	  edinmek	  
için	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  Ürün	  
Bilgilerine	  bakınız.	  Bir	  uygulamada	  silgi	  desteklenmiyor	  
ise,	  konumlandırma,	  çizme	  veya	  not	  ekleme	  için	  silgiyi	  
hala	  kullanabilirsiniz.	  	  
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CİNTİQ	  KONTROLLERİ	  
Grafikler	  veya	  diğer	  uygulamalarda	  iş	  akışınızı	  iyileştirmek	  için	  Cintiq,	  Expresskey'ler	  ve	  Dokunmatik	  Şeritlere	  sahiptir.	  	  
Bir	  elinizle	  kalemi	  kullanırken,	  diğer	  elinizle	  eş	  zamanlı	  olarak	  Expresskey'ler	  veya	  Dokunmatik	  Şeridi	  kullanabilirsiniz.	  	  
	  

	  

Dokunmatik	  Şeritler	  	  
Cintiq'in	  arkasında	  bulunur,	  her	  bir	  tarafta	  bir	  adet.	  	  
Atanan	  tuş	  işlemlerini	  büyütmek,	  gezinti	  yapmak	  veya	  
atamak	  için	  parmağınızı	  Dokunmatik	  Şerit	  üzerinde	  
kaydırın.	  	  Bakınız	  Dokunmatik	  Şeritleri	  Kullanmak.	  	  

	  

Donanım	  kontrol	  düğmeleri,	  atanan	  
fonksiyonu	  etkinleştirmek	  için	  bir	  
düğmeye	  basın.	  	  Bakınız	  Donanım	  
kontrol	  düğmelerini	  kullanmak	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dokunmatik	  Şerit	  Modu	  
Dokunmatik	  Şerit	  
fonksiyonları	  arasında	  
geçiş	  yapmak	  için	  basın.	  
Sol	  düğme	  sol	  Dokunmatik	  
Şerit	  fonksiyonlarında	  
gezinir	  ve	  sağ	  düğme	  sağ	  
Dokunmak	  Şeritte	  gezinir.	  	  
Dokunmatik	  Şerit	  Modu	  
düğmesine	  bastığınız	  her	  
sefer,	  fonksiyon	  
atamalarını	  gösteren	  bir	  
örtü	  ekranınızda	  kısa	  bir	  
süre	  görünür.	  	  

	  
	  
	  

Expresskey'ler	  
Sık	  kullanılan	  fonksiyonları	  veya	  tuşları	  gerçekleştirmek	  için	  veya	  düğme	  
tıklamaları	  veya	  değiştirici	  tuşları	  taklit	  etmek	  için	  özelleştirilebilir	  tuşlara	  
basın.	  Bakınız	  Expresskey'leri	  kullanmak.	  	  
Birden	  fazla	  ekran	  sistemlerinde	  kullanılmak	  için	  bir	  Ekran	  Anahtarı	  fonksiyonu	  
bulunmaktadır.	  Bu	  özellik,	  Cintiq	  ile	  diğer	  ekranlar	  arasında	  ekran	  kürsörlerini	  
geçirmenizi	  sağlamaktadır.	  Örneğin:	  Cintiq,	  kürsörün	  kalem	  ucu	  yerine	  
konumlandırıldığı	  bir	  kalemli	  ekran	  olarak	  veya	  kürsörün	  tüm	  masaüstü	  üzerinde	  
veya	  sisteminizdeki	  herhangi	  bir	  ekranda	  hareket	  ettirilebileceği	  standart	  bir	  Wacom	  
tablet	  olarak	  kullanılabilir.	  	  	  
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DONANIM	  KONTROL	  DÜĞMELERİNİ	  KULLANMAK	  
Aşağıdaki	  işlemler	  için	  bir	  düğmeye	  basın:	  	  
•	   Etkin	  Cintiq	  ayarlarınızın	  bir	  şemasını	  göstermek.	  	  
•	   Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açmak.	  	  
•	   Ekran	  Üstü	  Kumandayı	  (OSD)	  kullanarak	  LCD	  ayarlarını	  değiştirmek.	  	  

Fonksiyondan	  çıkmak	  için	  düğmeye	  tekrar	  basın.	  	  

Dört	  sağ	  üst	  ExpressKey'i	  normal	  işlem	  veya	  LCD	  ayarları	  (Ekran	  
Üstü	  Kumanda)	  modunda	  kullanmanızı	  sağlar.	  
LCD	  ayarları	  (OSD)	  modunda,	  OSD	  menüsü,	  ekranınızda	  
etkinleşir	  ve	  sağ	  üst	  ExpressKey'ler	  çoklu	  dokunmatik	  
deneyimi	  için	  kullanılır.	  Expresskey'ler	  moduna	  dönmek	  için	  
tıklayın.	  	  
	  

Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açar.	  	  
Açık	  iken	  kontrol	  panelini	  kapatmak	  için	  basın.	  	  

	  
	  
Expresskey'ler,	  Dokunmatik	  Şerit	  ve	  kalem	  ayarlarının	  bir	  	  
şemasını	  gösterir	  (ekranınızda).	  	  	  	  
Her	  bir	  kontrol	  için	  etkin	  fonksiyonlar	  gösterilmektedir.	  	  
Şemadan	  çıkmak	  için	  basın.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Notlar:	  	  	  

Bilgisayarınızın	  hızına	  bağlı	  olarak	  tepki	  süresinde	  hafif	  bir	  gecikme	  fark	  edebilirsiniz.	  Kontrol	  

düğmeleri	  özelleştirilemez.	  	  
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EXPRESSKEY'LERİ	  KULLANMAK	  
Sık	  kullanılan	  fonksiyonları	  ve	  tuş	  vuruşlarını	  gerçekleştirmek	  için	  ilgili	  tuşa	  basınız.	  	  Expresskey'ler,	  siz	  çalışırken,	  
kaleminizi	  veya	  diğer	  giriş	  aletinizde	  değişiklik	  yapmak	  için	  kullanılabilir.	  	  	  
Varsayılan	  ayarlar	  aşağıda	  sıralanmaktadır.	  	  Sağ	  el	  için	  konfigürasyon	  gösterilmektedir.	  	  Sol	  el	  için	  konfigürasyon	  için	  
ExpressKey	  ayarları	  sağ	  ile	  sol	  arasında	  değiştirilir	  (veya	  çevrilir).	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

GERİ	  AL	  	  
RADYAL	  MENÜ	  

HASSASİYET	  
MODU	  EKRAN	  
ANAHTARI	  	  

	  
SHIFT	  
CTRL/COMMAN
D	  ALT/OPT	  
YANA/AŞAĞI	  KAYDIRMA	  	  

KAYDI	  YENİDEN	  

UYGULA	  
SEKMESİ	  	  

YENİ	  KATMAN	  	  
	  
	  

EKRAN	  ÜZERİ	  
KLAVYEDE	  FIRÇA	  PANELİ	  

EKRAN	  ÜZERİ	  	  
BİRLEŞİK	  KOPYALA	  	  

	  

Not:	  Expresskey'ler	  birbirleriyle	  birlikte	  kullanılabilir.	  Örneğin,	  CTRL	  fonksiyonu	  için	  bir	  tuş	  ve	  ALT	  için	  başka	  
birini	  programlayın.	  Her	  iki	  tuşa	  aynı	  anda	  basmanız	  halinde,	  bir	  CTRL+ALT	  fonksiyonu	  etkinleşir.	  	  
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İpuçları:	  

•	   Cintiq'inizin	  fonksiyonelliğini	  genişletmek	  için	  Radyal	  Menüyü	  kullanın.	  	  

•	   Cintiq'in	  üstündeki	  uygun	  donanım	  kontrol	  düğmesine	  basarak	  mevcut	  ayarların	  bir	  interaktif	  şemasını	  
gösterin.	  	  Ayrıca	  AYARLAR	  için	  bir	  ExpressKey'e	  veya	  başka	  bir	  alet	  düğmesine	  basabilirsiniz.	  	  	  

	  

	  
	  
Expresskey'leri	  kullanmak	  için	  şu	  yöntemlerden	  bazılarını	  değerlendirin:	  	  

•	   Sık	  kullanılan	  klavye	  kısa	  yoluna	  bir	  tuş	  ayarlayın.	  	  

•	   Sık	  kullanılan	  bir	  dosya	  veya	  uygulamayı	  çalıştırmak	  için	  bir	  tuşu	  ayarlayın.	  	  

•	   Grip	  Kaleminizde	  yan	  anahtarları	  kullanmamayı	  tercih	  etmeniz	  halinde,	  bir	  tuşa	  sağ	  tık	  veya	  çift	  tık	  
ayarlayın.	  	  

•	   Diğer	  mevcut	  fonksiyonlardan	  birini	  seçin.	  	  Detaylar	  için	  ExpressKey'leri	  özelleştirmeye	  bakınız.	  	  

Önemli:	  Bazı	  uygulamalar	  ExpressKey	  fonksiyonlarını	  geçersiz	  kılarak	  kontrol	  edebilir.	  Detaylar	  için,	  tablet	  kontrolü	  
için	  entegre	  uygulamalar	  kullanmaya	  bakınız.	  	  

	  
	  
ExpressKey	  seçeneklerini	  özelleştirmek	  için	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  kullanın.	  	  

Kontrol	  paneli	  ayarlarınızı	  yönetin	  	  
Kontrol	  paneline	  genel	  bakış	  
ExpressKey'leri	  Özelleştirmek	  	  
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DOKUNMATİK	  ŞERİTLERİ	  KULLANMAK	  
Yakınlaştırmak	  veya	  uzaklaştırmak,	  aşağı	  veya	  yukarı	  kaydırmak	  veya	  Atanmış	  bir	  tuş	  vuruşu	  fonksiyonu	  düzenlemek	  
için	  parmağınızı	  Dokunmatik	  Şerit	  üzerinde	  kaydırın.	  	  

	  

Uzaklaştırma	  örneği	  	  
Uzaklaştırmak	  veya	  yukarı	  kaydırmak	  için	  parmağınızı	  yukarı	  doğru	  kaydırın.	  Tek	  artımsal	  
değişiklikler	  için	  Dokunmatik	  Şeridin	  üst	  kısmına	  hafifçe	  vurun.	  	  

	  
	  

Yakınlaştırma	  örneği	  
Birçok	  uygulamada	  yakınlaştırmak	  veya	  aşağı	  kaydırmak	  için	  parmağınızı	  şerit	  boyunca	  
aşağı	  doğru	  kaydırın.	  	  Atanan	  fonksiyona	  göre	  tek	  artımlı	  değişiklikler	  için	  Dokunmatik	  
Şeridin	  alt	  kısmına	  hafifçe	  vurun.	  	  

	  
	  Özelleştirilebilir	  durumlar	  arasında	  geçiş	  yapmak	  için	  bir	  Dokunmatik	  Şerit	  Modu	  
düğmesine	   basın	   (Cintiq'in	   önünde	   bulunan).	   Sol	   düğme	   sol	   Dokunmatik	   Şerit	  
fonksiyonlarında	  gezinir	  ve	  sağ	  düğme	  sağ	  Dokunmak	  Şeritte	  gezinir.	  Devre	  dışı	  
bırakılan	  herhangi	  bir	  ayar	  geçiş	  sekansında	  atlanır.	  	  
Her	  bir	  düğmeye	  bastığınızda,	  fonksiyon	  atamalarını	  gösteren	  bir	  örtü	  ekranınızda	  
kısa	  bir	  süre	  görünür.	  

	  
	  
	  

Artımsal	  değişiklikler	  için	  şeridin	  alt	  veya	  üst	  kısmına	  hafifçe	  
vurun.	  Sürekli	  kaydırmak	  için	  şeridin	  her	  iki	  ucunu	  parmağınızı	  
basarak	  tutun.	  	  
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Varsayılan	  ayarlar,	  her	  iki	  Dokunmatik	  Şerit	  için	  aynıdır.	  	  

	  
OTOMATİK	  KAYDIRMA/YAKINLAŞTIRMA.	  	  Şeridi,	  grafik	  uygulamaları	  yakınlaştırmak	  ve	  
diğer	  uygulamalarda	  kaydırmak	  için	  ayarlar.	  	  Bazı	  uygulamalar,	  yakınlaştırmayı	  kaydırma	  
gibi	  yorumlayabilir	  veya	  yakınlaştırmayı	  tamamen	  göz	  ardı	  edebilir.	  	  Benzeri	  bir	  şekilde,	  
kaydırma	  yakınlaştırma	  olarak	  yorumlanabilir	  veya	  tamamen	  göz	  ardı	  edilebilir.	  	  

KATMANLARI	  ÇEVİR.	  	  Şeridi,	  bu	  fonksiyonu	  destekleyen	  uygulamalarda	  katmanları	  
döngü	  haline	  getirmeye	  ayarlar.	  	  

FIRÇA	  BOYUTU.	  	  Şeridi,	  Adobe	  Photoshop'	  ta	  çalışırken,	  çizim	  aletinizin	  fırça	  boyutunu	  
arttırmak	  veya	  azaltmak	  için	  ayarlar.	  	  
DÖNDÜR.	  	  Adobe	  Photoshop	  CS4	  veya	  yukarısında	  çalışırken	  tüm	  resmi	  döndürmenizi	  	  
veya	  çevirmenizi	  sağlar.	  	  

	  

Not:	  Bazı	  bölgelerde,	  varsayılanlar,	  uygulama	  ve	  işletim	  sistemi	  farklılıklarına	  bağlı	  olarak	  farklılık	  gösterebilir.	  	  
Dokunmatik	  Şeritlerin	  çalışma	  şekillerini	  değiştirmek	  için	  Dokunmatik	  Şeritleri	  özelleştirmeye	  bakınız.	  	  

Sol	  el	  için	  konfigürasyon	  için	  Dokunmatik	  Şerit	  ayarları	  sağ	  ile	  sol	  arasında	  değiştirilir	  (veya	  çevrilir).	  

Önemli:	  Bazı	  uygulamalar	  Dokunmatik	  Şerit	  fonksiyonlarını	  geçersiz	  kılarak	  kontrol	  edebilir.	  Detaylar	  için,	  
tablet	  kontrolü	  için	  entegre	  uygulamalar	  kullanmaya	  bakınız.	  	  

	  
	  
Dokunmatik	  Şerit	  seçeneklerini	  özelleştirmek	  için	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  kullanın.	  

Kontrol	  paneli	  ayarlarınızı	  yönetin	  
Kontrol	  paneline	  genel	  bakış	  
Dokunmatik	  Şeritleri	  Özelleştirmek	  	  
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ÇOKLU	  DOKUNMATİK	  İLE	  GEZİNMEK	  	  
	  
	  
	  
Dokunmatik	  seçenekleri,	  Wacom	  tablet	  kontrol	  panelinde	  tek	  tek	  etkinleştirilebilir	  veya	  devre	  dışı	  bırakılabilir.	  	  
Dokunmatik,	  DOKUNMATİK	  SEÇENEKLERİ,	  STANDARTLAR	  EL	  HAREKETLERİ	  VEYA	  EL	  HAREKETLERİM	  sekmesinde	  
seçildiğinde	  etkinleşir.	  	  
•	   Tipik	  fare	  işlemlerinde	  gezinmek	  ve	  bunları	  gerçekleştirmek	  için	  temel	  işlemleri	  kullanın.	  	  
•	   Diğer	  fonksiyonlarında	  gezinmek,	  yakınlaşmak,	  döndürmek	  ve	  gerçekleştirmek	  için	  el	  hareketlerini	  kullanın.	  

Böyle	  dokunmatik	  fonksiyonlarını	  yapmak	  için	  dokunmatik	  deneyiminizi	  özelleştirebilir	  ve	  ayrıca	  ExpressKey'leri	  
özelleştirebilirsiniz.	  	  
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Dokunmatiği	  devre	  dışı	  bırakmak	  için	  işareti	  kaldırın.	  
Dokunmatik,	  Wacom	  tablet	  kontrol	  panelindeki	  
dokunmatik	  fonksiyon	  sekmelerinden	  tamamen	  
devre	  dışı	  bırakılabilir	  (ve	  yeniden	  
etkinleştirilebilir).	  	  

	  
	  
	  
	  
EL	  HAREKETLERİM	  sekmesi	  gösterilir.	  	  
Windows	  ekran	  görüntüsü	  gösterilir.	  Mevcut	  
seçenekler,	  işletim	  sisteminizi	  ve	  sürümünüze	  bağlı	  
olarak	  farklılık	  gösterebilir.	  	  
Windows:	  Bu	  sekme,	  DOKUNMATİK	  SEÇENEKLER	  
sekmesinde	  WACOM	  EL	  HAREKETLERİNİ	  
KULLAN	  seçeneğini	  seçtiğinizden	  sonra	  ancak	  
görünür.	  	  

	  
	  
	  
	  
Not:	  Aşağıdaki	  açıklamalarda,	  iki	  parmaklı	  işlemler	  ve	  el	  hareketleri	  sadece	  Mac	  için	  geçerlidir.	  	  
Bazı	   el	   hareketlerinin	   benzer	   olabilmesine	   rağmen,	   Windows	   sistemleri,	   varsayılan	   olarak	   Windows	   standart	   iki	  
parmaklı	   el	   hareketleri	   kullanmaktadır.	   Uygulamalarda	   tutarlı	   bir	   deneyim	   için,	   Wacom	   tablet	   kontrol	   paneli	  
DOKUNMATİK	  SEÇENEKLER	  sekmesindeki	  WACOM	  EL	  HAREKETLERİ	  seçeneğini	  seçin.	  	  
	  
	  
TEMEL	  FONKSİYONLAR	  	   	  

	  
Gezinti.	  Ekran	  kürsörünü	  konumlandırmak	  için	  tek	  parmağı	  
kullanın.	  Ekran	  kürsörü,	  ekran	  yüzeyine	  dokunduğunuz	  konuma	  
atlar.	  	  
	  
	  
	  
	  
Çift	  tıkla.	  Tek	  parmak	  kullanarak,	  bir	  öğeye	  iki	  kez	  hafifçe	  vurun.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sürükle.	  Tek	  parmak	  kullanarak,	  bir	  öğeyi	  seçin.	  	  Seçiminizi	  
sürüklemek	  için	  ekran	  yüzeyi	  boyunca	  parmağınızı	  hareket	  
ettirin.	  	  Öğeyi	  serbest	  bırakmak	  için	  parmağınızı	  kaldırın.	  	  
İpucu:	  

	  

Sistem	  masaüstünde	  çoklu	  öğeleri	  seçebilir	  ve	  sürükleyebilirsiniz:	  	  

Windows:	  Çoklu	  öğeleri	  seçmek	  için	  hafifçe	  vururken	  CTRL	  veya	  
SHIFT	  tuşuna	  basın.	  	  	  

Mac:	  Çoklu	  öğeleri	  seçmek	  için	  hafifçe	  vururken	  SHIFT	  veya	  
COMMAND	  tuşuna	  basın.	  
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SAĞ	  TIKLAMA	  İÇİN	  HAFİFÇE	  VURUN	  	  

Ekran	  kürsörü	  konumunda	  bağlam	  menüne	  sağ	  tıklamak	  ve	  
açmak	  için,	  iki	  parmağınızı	  hafifçe	  ayırarak	  ekran	  yüzeyine	  
hafifçe	  vurun.	  	  

	  

Daha	  sonra	  bir	  parmak	  dokunuşu	  ile	  menüde	  bir	  seçenek	  
seçebilirsiniz.	  	  

	  
	  
UYGULAMAYA	  ÖZEL	  FONKSİYONLAR	  	   	  

	  
KAYDIRMAK	  	  

İki	  parmağı	  ekran	  yüzeyine	  yerleştirin.	  Akıcı	  hareket	  
kullanarak,	  parmaklarınızı	  birlikte	  paralel	  hareket	  ettirin.	  	  
•	   Parmaklarınızı	  yukarı	  doğru	  hareket	  ettirerek	  yukarı	  doğru	  kaydırın.	  

•	   Parmaklarınızı	  aşağı	  doğru	  hareket	  ettirerek	  aşağı	  doğru	  kaydırın.	  
•	   Parmaklarınızı	  sola	  doğru	  hareket	  ettirerek	  sola	  doğru	  kaydırın.	  
•	   Parmaklarınızı	  sağa	  doğru	  hareket	  ettirerek	  sağa	  doğru	  kaydırın.	  
Hızlı	  Kaydırma.	  	  Hareketin	  sonunda	  parmaklarınızı	  kaldırarak,	  iki	  
parmağınızı	  birlikte	  hızlı	  bir	  şekilde	  hareket	  ettirin	  (veya	  hafifçe	  vurun)	  
•	   Parmaklarınızı	  yukarı	  doğru	  hafifçe	  vurarak	  yukarı	  doğru	  hızlı	  

kaydırın.	  
•	   Parmaklarınızı	  aşağı	  doğru	  hafifçe	  vurarak	  aşağı	  doğru	  hızlı	  kaydırın.	  

Not:	  Hızlı	  kaydırma	  sadece	  dikey	  kaydırma	  için	  çalışır.	  	  	  

-  31  -



İçindekiler Dizin 
35 

İçindekile
r 

Dizin 
35 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
35 

	  
YAKINLAŞTIRMA	  	  

İlk	  önce,	  iki	  parmağı	  ekran	  yüzeyine	  yerleştirin.	  

•	   Parmaklarınızı	  bir	  birinden	  uzaklaştırarak	  yakınlaştırın.	  	  
•	   Parmaklarınızı	  birbirine	  doğru	  yakınlaştırarak	  uzaklaştırın.	  	  

	  

Not:	  Yakınlaştırma	  fonksiyonlarının	  Adobe®	  Photoshop®	  
içinde	  doğru	  bir	  şekilde	  çalışmaması	  halinde,	  
KAYDIRMA	  TEKERLEĞİYLE	  YAKINLAŞTIR	  
fonksiyonunun	  Photoshop	  TERCİHLERİ	  seçeneklerinde	  
seçilmediğini	  doğrulayın.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

DÖNDÜRMEK	  	  
İki	  parmakla	  döndürmek.	  İki	  parmağı	  ekran	  yüzeyine	  
çaprazlamasına	  yerleştirin	  ve	  sonra	  saat	  yönünde	  veya	  saat	  
yönünün	  tersine	  döndürün.	  	  

	  

Bu	  el	  hareketinin	  en	  iyi	  algılanması	  için,	  parmaklarınızı	  çaprazlama	  
bir	  şekilde	  ekrana	  koyarak	  başlayın	  ve	  en	  az	  25	  mm	  ayrı	  tutunuz.	  	  

	  

Not:	  	   Döndürme	  el	  hareketi,	  çalışmakta	  olduğunuz	  uygulamaya	  
bağlı	  olarak	  farklı	  bir	  şekilde	  çalışabilir.	  Döndürme	  90	  
derecelik	  kademelerle	  akıcı	  bir	  şekilde	  çalışabilir	  veya	  
çalışmayabilir.	  	  

Parmağın	  etrafında	  döndürmek.	  İki	  parmağı	  ekran	  yüzeyine	  
çaprazlamasına	  yerleştirin.	  Bir	  parmağı	  sabit	  tutun	  ve	  diğer	  
parmağı	  etrafında	  hareket	  ettirin.	  	  
Bu	  el	  hareketinin	  en	  iyi	  algılanması	  için,	  parmaklarınızı	  
çaprazlama	  bir	  şekilde	  ekrana	  koyarak	  başlayın	  ve	  en	  az	  25	  mm	  
ayrı	  tutunuz.	  

	  

Not:	  	   Döndürme	  el	  hareketi,	  çalışmakta	  olduğunuz	  uygulamaya	  
bağlı	  olarak	  farklı	  bir	  şekilde	  çalışabilir.	  Döndürme	  90	  
derecelik	  kademelerle	  akıcı	  bir	  şekilde	  çalışabilir	  veya	  
çalışmayabilir.	  
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GEZİNMEK	  İÇİN	  SOLA/SAĞA	  ELİ	  KAYDIRMAK	  	  	  	  

İleri	  veya	  Geri	  Gidin	  (Sağa	  veya	  sola	  eli	  kaydırmak).	  	  Hafif	  bir	  
şekilde	  aralıklı	  üç	  parmak	  kullanarak,	  hareketin	  sonunda	  
parmaklarınızı	  kaldırarak	  kaydırın.	  	  

	  

•	   Birçok	  tarayıcı	  ve	  resim	  görüntüleyicide	  sağa	  kaydırarak	  
bir	  İleri	  Git	  komutu	  gönderin.	  	  	  

•	   Birçok	  tarayıcı	  ve	  resim	  görüntüleyicide	  sola	  kaydırarak	  bir	  
Geri	  Git	  komutu	  gönderin.	  
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UYGULAMALAR	   ARASINDA	   GEÇİŞ	   YAPMAK	   İÇİN	   SOLA/SAĞA	  
ELİ	  KAYDIRMAK	  

Hafif	  ayrılmış	  dört	  parmak	  ile,	  uygulama	  değiştiriciyi	  açmak	  için	  
parmaklarınızı	  sağa	  veya	  sola	  hareket	  ettirin.	  Daha	  sonra,	  bir	  
uygulama	  seçmek	  için	  tek	  bir	  parmak	  kullanın.	  	  

	  

Mac	  OS	  10.7.x.	  Dört	  parmak	  kullanarak,	  tam	  ekranlı	  uygulamalar	  
arasında	  geçiş	  yapmak	  için	  sağa	  veya	  sola	  kaydırın.	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MASAÜSTÜNÜ	  GÖSTERMEK	  İÇİN	  YUKARI	  KAYDIRMAK	  	  

Hafif	  aralıklı	  dört	  parmak	  kullanarak,	  masaüstünü	  göstermek	  için	  
yukarı	   kaydırın.	   Açık	   pencerenizden	   masaüstüne	   gitmek	   için	  
yeniden	  kaydırın.	  	  

	  

Mac	   OS	   10.7.x.	   Görev	   Kontrolü	   için	   yukarı	   kaydırın	   ve	  
Mac'ınızdaki	  açık	  pencereleri	  görüntüleyin.	  Görev	  Kontrolünden	  
çıkmak	  için	  yeniden	  yukarı	  kaydırın.	  	  
Bu	  el	  hareketi	  özelleştirilebilir.	  Çoklu	  dokunmatiği	  özelleştirmeye	  
bakınız.	  
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WACOM'A	  ÖZEL	  FONKSİYONLAR	  	  

	  

	  
3D/EXPOSÉ/APP	  EXPOSÉ	  DÖNDÜRME	  İÇİN	  ELİ	  AŞAĞI	  KAYDIRMAK	  	  
Hafif	  aralıklı	  dört	  parmak	  kullanarak,	  aşağı	  doğru	  kaydırın.	  	  

•	  3D	  Döndürmek	  (Windows):	   İlk	  Kaydırma	  3D	  Döndürmeyi	  açar.	  
Yeniden	   Aşağı	   Kaydırma	   3D	   Döndürmeyi	   kapatır.	   Açık	  
pencerelerden	   gezinmek	   için	   sağa	   veya	   sola	   kaydırın.	   	   Seçmek	  
için	  tek	  parmak	  hafif	  vuruşu	  kullanın.	  	  

•	   Exposé	   (Mac):	   İlk	   Kaydırma	   Expose'yi	   açar.	   Expose'yi	  
Kapatmak	   için	   yeniden	   Aşağı	   Kaydırın.	   Seçmek	   için	   tek	  
parmak	  hafif	  vuruşu	  kullanın.	  

•	  	  	   App	  Exposé	  (Mac	  OS	  10.7.x):	  Çalıştığınız	  uygulamanın	  açık	  
pencerelerini	  ön	  izlemek	  için	  aşağı	  doğru	  kaydırın.	  	  App	  Expose'yi	  
Kapatmak	  için	  yeniden	  Aşağı	  Kaydırın.	  

	  

Bu	  el	  hareketi	  özelleştirilebilir.	  Çoklu	  dokunmatiği	  özelleştirmeye	  
bakınız.	  
LAUNCH	  PAD	  İÇİN	  ÇİMDİKLEMEK	  	  

Mac	   OS	   10.7.x	   only.	   Başparmağınızı	   ve	   üç	   parmağınızı	   ekran	   yüzeyine	  
yerleştirin,	   sonra	   açık	   pencerelerinizi	   soluklaştırmak	   ve	   tüm	  
uygulamalarınızı	   görmek	   için	   parmaklarınızı	   çimdikleme	   hareketi	   gibi	  
birbirine	  yaklaştırın.	  	  
	  
MASAÜSTÜNÜ	  GÖSTERMEK	  İÇİN	  YAYMAK	  	  

Mac	   OS	   10.7.x	   only.	   Başparmağınızı	   ve	   üç	   parmağınızı	   ekran	   yüzeyine	  
koyun,	  sonra	  masaüstü	  görüntüsünü	  göstermek	  için	  yayın.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
RADYAL	  MENÜYÜ	  göstermek	  için	  HAFİFÇE	  DOKUNUN	  	  

Hafif	  bir	  şekilde	  ayrı	  yerleştirilmiş	  üç	  parmağı	  kullanarak,	  ekran	  
yüzeyine	  hafifçe	  vurun.	  	  Bu	  işlem	  Radyal	  Menüyü	  açacaktır.	  	  
	  

Bu	  el	  hareketi	  özelleştirilebilir.	  Çoklu	  dokunmatiği	  özelleştirmeye	  
bakınız.	  
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AYARLARI	  göstermek	  için	  AŞAĞI	  KAYDIRIN.	  	  
Hafifçe	  aralıklandırılmış	  beş	  parmağı	  kullanarak,	  mevcut	  
ExpressKey,	  Dokunmatik	  Halka	  ve	  kalem	  ayarlarının	  
interaktig	  bir	  şemasını	  etkinleştirmek	  için	  aşağı	  doğru	  
kaydırın	  (ekranınızda).	  	  
Uygun	  Wacom	  tablet	  kontrol	  paneli	  sekmesini	  açmak	  için	  
şemadaki	  bir	  bölüme	  tıklayın.	  	  Daha	  sonra	  ihtiyaç	  
duyduğunuz	  gibi	  ayarları	  yapabilirsiniz.	  	  
Şemadan	  çıkmak	  için	  yeniden	  aşağı	  doğru	  kaydırın	  veya	  
şemanın	  dışındaki	  herhangi	  bir	  yere	  tıklayın.	  	  
Bu	  el	  hareketi	  özelleştirilebilir.	  Çoklu	  dokunmatiği	  
özelleştirmeye	  bakınız.	  	  

	  

EKRAN	  ÜSTÜ	  KLAVYEYİ	  göstermek	  için	  HAFİFÇE	  DOKUNUN.	  	  
Hafif	  bir	  şekilde	  ayrı	  yerleştirilmiş	  beş	  parmağı	  kullanarak,	  
ekran	  yüzeyine	  hafifçe	  vurun.	  Bu	  işlem	  ekran	  üstü	  klavyeyi	  
açacaktır.	  	  
Ekran	  yüzeyine	  beş	  parmak	  ile	  yeniden	  hafifçe	  vurarak	  
klavyeyi	  kapatın.	  	  
Bu	  el	  hareketi	  özelleştirilebilir.	  Çoklu	  dokunmatiği	  
özelleştirmeye	  bakınız.	  
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STANDART	  ÇOKLU	  DOKUNMATİK	  FONKSİYONLARI	  SEÇMEK	  	  

	  
	  
	  

Mac	  üzerinde	  dokunmatik	  tercihleriniz	  için	  kalemli	  ekranınızı	  özelleştirmek	  için	  STANDART	  EL	  HAREKETLERİ	  
sekmesini	  seçin.	  	  Not:	  Bu	  sekme	  Windows	  sistemlerinde	  bulunmamaktadır.	  	  Windoes	  standart	  iki	  parmak	  işlemleri	  
ve	  el	  hareketleri	  her	  zaman	  kullanılabilmektedir.	  	  

	  
Çoklu	  dokunmatik	  işlemler	  ve	  el	  hareketleri,	  
seçildiğinde	  kullanılabilmektedir.	  	  
Böylece	  farklı	  şekillerde	  çalışabilirsiniz,	  bazı	  
fonksiyonlar	  (örneğin	  sağ	  tıklama	  gibi)	  farklı	  
işlemler	  veya	  el	  hareketleri	  kullanarak	  
gerçekleştirilebilir.	  	  
Bu	  fonksiyonunun	  statik	  görüntüsünü	  görmek	  
için	  ekran	  kürsörünü	  bir	  dokunmatik	  seçenek	  
üzerine	  getirin.	  	  
Görüntülenecek	  belirli	  bir	  seçenek	  
seçmemeniz	  halinde,	  kontrol	  paneli,	  
yukarıdan	  aşağıya	  her	  bir	  seçeneği	  sıralı	  olarak	  
gösterecektir.	  	  
Ayrıca,	  çoklu	  dokunmatik	  ile	  gezinti	  yapmak	  ve	  
çoklu	  dokunmatiği	  özelleştirmeye	  bakınız.	  	  

	  
	  
	  

Mac	  ekran	  görüntüsü	  gösterilir.	  Mevcut	  seçenekler,	  işletim	  
sisteminizi	  ve	  sürümünüze	  bağlı	  olarak	  farklılık	  gösterebilir.	  
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ÇOKLU	  DOKUNMATİĞİN	  TEST	  EDİLMESİ	  

	  
	  
	  
	  
Çoklu	  dokunmatik	  ile	  sorunlarla	  karşılaşmanız	  halinde,	  ilk	  önce	  atanan	  dokunmatik	  fonksiyonları	  kontrol	  etmeniz	  
veya	  varsayılan	  durumlarına	  sıfırlamanız	  iyi	  bir	  fikirdir.	  	  
Dokunmatiği	  test	  etmek	  için:	  	  

1.	  Ekran	  yüzeyinin	  farklı	  yerlerine	  parmağınızı	  dokundurarak	  ekran	  kürsörünü	  hareket	  ettirmeye	  çalışın.	  	  Bir	  öğeyi	  
seçmek	  için	  dokunun.	  	  LED	  durumu,	  ekran	  yüzeyine	  dokunduğunuzda	  parlamalıdır.	  	  

	  

2.	  Wacom	  tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  HAKKINDA	  düğmesine	  tıklayın.	  Görünen	   iletişim	  kutusunda,	  TEŞHİS	  ET'e	  
tıklayın....	   SORUN	   TESPİT	   iletişim	   kutusu,	   kalemli	   ekran	   ve	   aletler	   hakkında	   dinamik	   bilgiler	   gösterir	   ve	  
dokunmatik	  hassas	  ürün	  modelleri	  için	  uygun	  bilgileri	  gösterir.	  	  

	  

3.	  SORUN	  TESPİT	  iletişim	  kutusu	  açık	  iken,	  birincisiyle	  ve	  sonra	  iki	  parmak	  ile	  ekran	  yüzeyine	  dokunun.	  Ekran	  
yüzeyine	  dokunduğunuz	  her	  defa,	  LED	  tablet	  durumu,	  parlamalı	  ve	  DOKUNMATİK	  BİLGİ	  durumu	  değişmelidir.	  	  

Tamamlandığınızda,	  iletişim	  kutusundan	  çıkmak	  için	  KAPAT	  düğmesine	  tıklayın.	  	  
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ÇOKLU	  DOKUNMATİĞİ	  DEVRE	  DIŞI	  BIRAKMAK	  	  
	  
	  
	  
Dokunmatiği	  devre	  dışı	  bırakmak	  ve	  etkinleştirmek	  için,	  STANDART	  EL	  HAREKETLERİ,	  EL	  HAREKETLERİM	  veya	  
DOKUNMATİK	  SEÇENEKLERİ	  seçin.	  	  	  

	  

•	   Çoklu	  dokunmatiği	  devre	  dışı	  bırakmak	  için	  	  
	   işareti	  kaldırın.	  Hala	  ExpressKeys	  ve	  kalem	  ile	  	  
	   çalışmaya	  devam	  edebilirsiniz.	  	  
•	   DOKUNMATİĞİ	  ETKİNLEŞTİRİ	  Seç.	  	  
•	   Bu	  seçenek,	  ayrıca	  DOKUNMATİK	  

AÇIK/KAPALI	  fonksiyonunun	  atandığı	  bir	  
ExpressKey'e	  basılarak	  değiştirilebilir.	  
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EKRANI	  AYARLAMAK	  
Çok	  çeşitli	  ekran	  ayarlarını	  ayarlamak	  için	  Cintiq	  kontrollerini	  kullanın.	  	  
Fabrika	  ön	  ayarları,	  otomatik	  senkronizasyon	  ve	  kullanıcı	  ayarları	  
Ekran	  Üstü	  Kumanda	  (OSD)	  ayarları	  
Güç	  tasarrufu	  	  

	  
	  
FABRİKA	  ÖN	  AYARLARI,	  OTOMATİK	  SENKRONİZASYON	  VE	  KULLANICI	  AYARLARI	  
Fabrika	  ön	  ayarları:	  	  İdeal	  ekran	  kalitesi	  için,	  video	  kartınızı	  1920	  x	  1080	  çözünürlüğe	  ayarlayın.	  	  Cintiq	  ile	  
kullanılabilen	  maksimum	  (yerel)	  çözünürlüktür.	  	  Daha	  fazla	  bilgi	  için	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  

	  

Otomatik	  Senkronizasyon:	  Cintiq	  gelen	  sinyalleri	  otomatik	  olarak	  senkronize	  eder.	  Otomatik	  senkronizasyon	  
fonksiyonu,	  dikey	  ve	  yatay	  ekran	  konumu	  yanı	  sıra	  aralık	  ve	  fazı	  ayarlar.	  Otomatik	  senkronizasyon	  desteklenen	  
yatay	  ve	  dikey	  frekans	  aralıkları	  arasında	  çalışır.	  Daha	  fazla	  bilgi	  için	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  

	  

Cintiq,	  gelen	  sinyalleri	  senkronize	  etmez	  ise,	  ekran	  senkronizasyonu	  başlatmak	  için	  OSD	  SIFIRLAMA	  ve	  OTO	  
AYARLAMA	  seçeneklerini	  kullanabilirsiniz.	  Diğer	  ekran	  ayarları,	  Ekran	  Üstü	  Kumanda	  (OSD)	  ayarları	  kullanılarak	  
manuel	  bir	  şekilde	  yapılabilir.	  

	  

Renk	  kalibrasyonu:	  Renk,	  renk	  sıcaklığı,	  kontrast,	  parlaklık	  veya	  arka	  ışığı,	  varsayılan	  ayarlarından	  değiştirmek,	  
Cintiq'te	  kullanılan	  renk	  profilini	  geçersiz	  kılar.	  
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EKRAN	  ÜSTÜ	  KUMANDA	  (OSD)	  AYARLARI	  
OSD	  fonksiyonu,	  bir	  düğmeye	  dokunarak	  çeşitli	  ayarları	  optimize	  etmenizi	  sağlar.	  
•	   Dört	  üst	  ExpressKey'leri	  LCD	  ayarları	  (OSD)	  moduna	  geçirmek	  için	  LCD	  ayarlar	  düğmesine	  basın.	  OSD	  menü,	  
ekranınızda	  görünecektir.	  Bakınız	  Donanım	  kontrol	  düğmelerini	  kullanmak	  

•	   LCD	  ayarları	  (OSD)	  modunda	  iken,	  sağ	  üstteki	  Expresskey'ler	  ekran	  ayarlarını	  yapmak	  için	  kullanılır.	  OSD	  ile	  
çalışırken	  gelen	  menüleri	  takip	  edin.	  

	  
OSD'de	  gösterilen	  mevcut	  menü	  seçeneklerinden	  
gezinmek	  ve	  ayarlamak	  için	  ExpressKey'leri	  kullanın.	  
•	   Vurgulanan	  öğeyi	  seçer.	  
•	   Yukarı	  gider,	  Seçilen	  değeri	  artırır.	  
•	   Aşağı	  gider,	  Seçilen	  değeri	  azaltır.	  
•	   Önceki	  menü	  seviyesine	  döner.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Notlar:	  	  	  

Menüyü	  kapatmak	  için	  OSD	  geçiş	  düğmesine	  basın.	  OSD	  menü	  kapandığında	  tüm	  ayarlar	  kaydedilir	  ve	  Cintiq	  
benzeri	  bir	  video	  sinyali	  aldığında	  kullanılacaktır.	  Bu	  tüm	  ekran	  modları	  için	  geçerlidir.	  

Ekran	  görünümünde	  herhangi	  bir	  değişiklik	  yapmanız	  ve	  orijinal	  ayarlara	  dönemez	  iseniz,	  Cintiq'i	  orijinal	  
fabrika	  ayarlarına	  döndürmek	  için	  SIFIRLA	  seçeneğini	  kullanın.	  
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Ekran	  Üstü	  Kumandayı	  açtığınızda	  menü	  seçenekleri	  gelecektir.	  

PARLAKLIK/KONTRAST	  seçenekleri	  şunları	  içerir:	  

•	  PARLAKLIK.	  Görüntü	  parlaklığını	  arttırır	  veya	  azaltır.	  
•	  KONTRAST.	  Görüntü	  kontrastı	  arttırır	  veya	  azaltır.	  Kontrasttaki	  değişiklikler	  renk	  doğruluğunu	  etkileyebilir.	  

•	  ARKA	  IŞIK.	  Arka	  ışık	  parlaklığını	  arttırır	  veya	  azaltır.	  ÖZEL	  RGB	  seçenekleri	  

şunları	  içerir:	  

•	  KIRMIZI.	  Kırmızı	  renk	  değerini	  bağımsız	  bir	  şekilde	  ayarlar.	  
•	  YEŞİL	  Yeşil	  renk	  değerini	  bağımsız	  bir	  şekilde	  ayarlar.	  

•	  MAVİ	  Mavi	  renk	  değerini	  bağımsız	  bir	  şekilde	  ayarlar.	  

Renk	  ayarlarında	  manuel	  olarak	  yaptığınız	  herhangi	  bir	  değişim,	  renk	  profili	  ayarlarını	  geçersiz	  kılacaktır.	  

	  RENK	  ÖN	  AYARLARI	  şunları	  içerir:	  

•	   5000K,	  6500K,	  9300K.	  Kelvin	  derecesinde	  renk	  sıcaklığını	  ayarlamanızı	  sağlar.	  Varsayılan	  6500K'	  dır.	  
•	   DOĞRUDAN,	  herhangi	  bir	  ayar	  yapmaksızın	  video	  kartından	  doğrudan	  renkleri	  gösterir.	  Seçildiğinde,	  kontrast	  

veya	  parlaklık	  ayarlanamaz.	  

EKRAN	  AYARLARI	  şunları	  içerir:	  

•	   ÖLÇEKLEME	  seçenekleri.	  

TAM.	  tüm	  ekranı	  dolduracak	  şekilde	  görüntü	  boyutunu	  yeniden	  ayarlar.	  

GÖRÜNTÜ	  ORANI.	  Doğru	  görüntü	  oranını	  koruyarak	  görüntünün	  ekranın	  büyük	  bir	  kısmını	  doldurmak	  için	  
görüntü	  boyutunu	  yeniden	  ayarlar.	  
1:1.	  Görüntüyü	  orijinal	  çözünürlüğünde	  gösterir.	  

	  
•	   YATAY	  KONUM.	  (sadece	  VGA.)	  Görüntünün	  yatay	  konumunu	  değiştirir.	  Otomatik	  olarak	  ayarlamak	  için	  OTO	  

AYARLA	  seçeneğini	  kullanın.	  
•	   DİKEY	  KONUM.	  (sadece	  VGA.)	  Görüntünün	  dikey	  konumunu	  değiştirir.	  Otomatik	  olarak	  ayarlamak	  için	  OTO	  

AYARLA	  seçeneğini	  kullanın.	  
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VGA	  AYARLARI	  şunları	  içerir:	  

•	   FAZ.	  (sadece	  VGA.)	  Cintiq	  sinyal	  zamanlamasını	  ekran	  kartınızınkiyle	  senkronize	  eder.	  
Dengesiz	  veya	  titreşen	  bir	  görüntü	  veya	  yatay	  bozulma	  çizgileri	  gördüğünüzde	  kullanın.	  

•	   ARALIK.	  (sadece	  VGA.)	  Ekran	  veri	  frekansını	  ekran	  kartınızınkiyle	  eşleştirmek	  için	  değiştirir.	  Dengesiz	  veya	  
titreşen	  bir	  görüntü	  veya	  Dikey	  bozulma	  çizgileri	  gördüğünüzde	  kullanın.	  

•	   OTO	  AYARLA.	  (sadece	  VGA.)	  Ekran	  görüntüsünü	  otomatik	  olarak	  optimize	  etmek	  için	  bu	  seçeneği	  seçin.	  

DİĞER	  AYARLAR	  şunları	  içerir:	  

•	   DİL	  OSD	  menünün	  gösterileceği	  dili	  seçer.	  
•	  	   MENÜ	  ŞEFFAFLIĞI.	  OSD	  menü	  arka	  planının	  opaklığını	  değiştirir.	  

•	   SIFIRLA	  mevcut	  modunun	  ekran	  parametrelerini,	  fabrika	  varsayılan	  ayarlarına	  döndürür.
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CINTIQ'INIZI	  ÖZELLEŞTİRMEK	  
	  

Cintiq	  ile	  kaleminizi	  kullanma	  temel	  becerilerinde	  ustalaştıktan	  sonra,	  Cintiq'inizin	  çalışma	  şeklini	  özelleştirmek	  
isteyebilirsiniz.	  Bu	  bölüm,	  Cintiq	  giriş	  alet	  ayarlarını	  nasıl	  değiştirebileceğinizi	  açıklamaktadır.	  
İleri	  seviye	  kullanıcılar,	  Uygulamaya	  özel	  ayarlar	  yaratarak	  Cintiq'i	  ileri	  seviyede	  nasıl	  optimize	  edeceklerini	  

öğrenebilir.	  

Kontrol	  paneli	  ayarlarınızı	  yönetin	  
Kontrol	  paneline	  genel	  bakış	  
Cintiq'i	  Kalibre	  Etmek	  

Kalemi	  Özelleştirmek	  

Cintiq	  fonksiyonlarını	  özelleştirmek	  

Düğme	  fonksiyonları	  
Radyal	  Menüyü	  kullanmak	  ve	  özelleştirmek	  
Ekran	  Anahtarıyla	  Çalışmak	  

Uygulamaya	  özel	  ayarlar	  

Birden	  fazla	  alet	  ile	  çalışmak	  	  

Tablet	  listesinde	  tableti	  yeniden	  adlandırmak	  
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KONTROL	  PANELİ	  AYARLARINIZI	  YÖNETMEK	  
Uygun	  Cintiq	  donanım	  kontrol	  düğmesine	  basarak,	  Wacom	  Tablet	  Kontrol	  Paneli	  çalıştırın.	  
Ayrıca,	  Cintiq'te	  kalemi	  kullanarak	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açabilirsiniz.	  
•	   Windows	  8.	  Windows	  8	  Start	  ekranından,	  WACOM	  TABLET	  ÖZELLİKLERİ	  simgesine	  tıklayın.	  Bir	  Windows	  8	  Classic	  

Masaüstü	   kullanıyorsanız,	   Start	   ekranına	   erişmek	   için	   klavyenizdeki	   Windows	   tuşuna	   basın	   veya	   Charms	  
çubuğundaki	  Windows	  simgesini	  seçin.	  

•	   Windows	  7.	  Windows	  START	  düğmesine	  tıklayın	  ve	  TÜM	  PROGRAMLARI	  seçin.	  Daha	  sonra	  WACOM	  TABLET'i	  ve	  
WACOM	  TABLET	  ÖZELLİKLERİ	  seçeneğini	  seçin.	  

•	   Mac.	  Dock,	  Apple	  menü	  veya	  UYGULAMALAR	  klasöründen	  SİSTEM	  TERCİHLERİ'	  Nİ	  açın.	  
Daha	  sonra	  WACOM	  TABLET	  simgesine	  tıklayın.	  

Kontrol	  panelini	  açtıktan	  sonra	  Cintiq'i	  özelleştirmeye	  başlayabilirsiniz.	  Kontrol	  paneline	  genel	  bakış'a	  bakınız.	  
Not:	  Kullanıcıya	  özel	   tercihler	  desteklenmektedir.	  Oturum	  açtıktan	   sonra,	  her	  bir	   kullanıcı	  Walcom	  Tablet	   kontrol	  

panelinde	  özel	  ayarlarını	  ayarlayabilir.	  Başka	  bir	  kullanıcıya	  geçmek,	  bu	  kullanıcıya	  ait	  ayarları	  yükleyecektir.	  

İpucu:	   Cintiq'in	  üstündeki	  uygun	  donanım	  kontrol	  düğmesine	  basarak	  mevcut	  ayarların	  bir	  interaktif	  şemasını	  
gösterin.	  

	  
Uygun	  Wacom	  tablet	  kontrol	  
paneli	  sekmesini	  açmak	  için	  
şemadaki	  bir	  bölüme	  tıklayın.	  
Ayarlar	  ürün	  modelinize	  bağlı	  olarak	  
farklılık	  gösterebilir.	  
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KONTROL	  PANELİNE	  GENEL	  BAKIŞ	  
Cintiq	  veya	  Grip	  Kaleminizi	  özelleştirmek	  için	  Wacom	  tablet	  kontrol	  panelini	  kullanın.	  Kontrol	  panelini	  açtığınızda,	  
Grip	  Kalem	  veya	  diğer	  giriş	  aleti	  simgesi	  ALET	  listesinde	  gösterilecektir.	  Uygun	  sekmeler	  gösterilir.	  
Özelleştirmek	  için,	  sekme	  kontrollerinde	  değişiklikler	  yapın.	  Size	  en	  uygun	  olanı	  bulmak	  için	  farklı	  ayarlar	  ile	  deneyler	  
yapın.	  Yapacağınız	  herhangi	  bir	  değişiklik	  derhal	  uygulanacaktır.	  Fabrika	  ayarlarına	  dönmek	  için	  VARSAYILAN'a	  
tıklayın.	  

	  
Kalemli	  ekran	  (TABLET),	  ALET	  ve	  UYGULAMA	  
ayarlarını	  temsil	  eden	  simgeler.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sekmeler	  seçilen	  
ALET	  için	  
özelleştirilebilir	  
ayarları	  gösterir.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilgi	  iletişim	  kutusu,	  
ürününüzü	  TEŞHİS	  
ETMEK	  için	  seçeneği	  
gösterir.	  

	  
ExpressKey,	  
Dokunmatik	  Şerit	  ve	  
Radyal	  Menü	  ayarlarını	  
özelleştirmek	  için	  
FONKSİYONLARI	  seçin.	  
Çoklu	  monitör	  
sistemlerinde	  Ekran	  
Geçiş	  seçenekleri	  
bulunmaktadır.	  
Kalem	  ayarlarını	  
özelleştirmek	  için	  
GRIP	  KALEMİ	  seçin.	  
Simge,	  kalemli	  
ekranda	  bir	  kalem	  
kullanmanızdan	  sonra	  
etkinleşir.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Seçilen	  sekmeyi	  
varsayılan	  ayarlarına	  
sıfırlar.	  

	  
	  
Gelişmiş	  seçenekleri	  gösterir.	   Bu	  kılavuzu	  indirir	  veya	  

gösterir.	  
	  

Birçok	  kontrol	  paneli	  öğesi	  için	  Alet	  İpuçları	  bulunmaktadır.	  Ekran	  kürsörünü	  bir	  öğe	  üzerine	  yerleştirin	  ve	  orada	  
bırakın.	  İlgili	  Alet	  İpucu	  birkaç	  saniye	  içinde	  açılacaktır.	  
Klavye	  sekmeniz	  ve	  ok	  tuşları	  kontrol	  panelinde	  gezinti	  yapmak	  için	  kullanılabilir.	  
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Kontrol	  paneli	  listeleri	  ve	  sekmeleri:	  Kontrol	  paneli	  TABLET,	  ALET	  ve	  UYGULAMA	  listeleri,	  ayarlarını	  değiştirmek	  
istediğiniz	  kalemli	  ekran	  veya	  tablet	  alet	  veya	  uygulamayı	  seçmenizi	  sağlar.	  

	  
TABLET	  listesi,	  sisteminize	  kurulmuş	  olan	  ve	  hali	  
hazırda	  takılı	  olan	  desteklenen	  her	  türlü	  kalemli	  
ekran	  veya	  tablet	  için	  bir	  simge	  gösterir.	  	  Aşağıda	  
gösterilen	  tüm	  ayarlar,	  seçilen	  kalem	  veya	  tablet	  
için	  geçerlidir.	  
•	   Kontrol	  paneli,	  bir	  kalemli	  ekran	  veya	  tablet	  

bilgisayara	  takılı	  olmadığı	  sürece	  çalışmayacaktır.	  
•	   Ayarlar	  sadece	  takılı	  bir	  kalemli	  ekran	  veya	  

tablet	  için	  görüntülenebilir	  veya	  değiştirilebilir.	  
•	   Bir	  kalemli	  ekran	  veya	  tablet,	  bilgisayara	  

takılı	  olmadığı	  sürece	  kontrol	  paneli	  
listesinden	  silinemez.	   Mevcut	  seçimler	  vurgulanır.

Ayrıca	  bakınız	  Çoklu	  tabletleri	  kurmak	  ve	  
tablet	  listesindeki	  tabletin	  yeniden	  
adlandırmak'	  a	  bakınız.	  

	  

	  
ALET	  listesi,	  kalemli	  ekran	  FONKSİYONLARI	  ve	  kalemli	  ekranda	  kullanılmış	  olan	  farklı	  aletlerin	  simgelerini	  
gösterir.	  
Bir	  alet	  için	  ayarları	  özelleştirmek	  için,	  ALET	  listesindeki	  simgesine	  tıklayın.	  Uygun	  sekmeler	  gösterilecektir.	  

Not:	  	   Kalem,	  kalemli	  ekranda	  ilk	  defa	  kullanıldığında	  ALET	  listesine	  otomatik	  olarak	  eklenecek	  ve	  varsayılan	  
ayarlar	  kullanılarak	  çalışır.	  

	  
	  
Sadece	  belirli	  bir	  uygulama	  için	  geçerli	  olan	  ALET	  ayarlarını	  tanımlamak	  için	  UYGULAMA	  listesini	  kullanın.	  

	  
Not:	  	   UYGULAMA	  listesi	  opsiyoneldir.	  Cintiq	  alet(lerinizi)	  özelleştirmek	  için	  uygulamaları	  seçmek	  veya	  eklemek	  

gerekmemektedir.	  
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CİNTİQ'İ	  KALİBRE	  ETMEK	  
İdeal	  performans	  için,	  ekrandaki	  kalem	  konumuyla	  ekran	  kürsörünü	  eşleştirmek	  için	  Cintiq	  kalibre	  etmelisiniz.	  Bu	  
görüş	  açısını	  telafi	  etmek	  ve	  paralaksı	  ayarlamak	  için	  gerekmektedir.	  Cintiq'i	  çalışma	  konumuna	  ayarlayın	  ve	  sonra	  
aşağıdaki	  prosedürü	  takip	  edin.	  

	  

Önemli:	  Bir	  VGA	  bağlantısı	  
kullanıyorsanız,	  ilk	  önce	  kalemli	  
ekranı	  SIFIRLAYIN.	  Ekran	  Üstü	  
Kumanda	  (OSD)	  ayarlarına	  bakınız.	  

1.	  	  	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın.	  

Sisteminizde	  birden	  fazla	  kalemli	  ekran	  
yüklenmiş	  ise,	  TABLET	  listesinden	  çalışmakta	  
olduğunuz	  kalemli	  ekranı	  seçin.	  

2.	  	  	  ALET	  listesinden	  GRIP	  KALEMİ	  seçin.	  
KALİBRE	  ET	  sekmesini	  seçin.	  

3.	  	  	  Birden	  fazla	  monitör	  ile	  çalışıyorsanız,	  
Cintiq'inize	  karşılık	  gelen	  MONİTÖR'ü	  seçin.	  
Sadece	  Cintiq	  tarafından	  desteklenen	  
çözünürlüklerden	  birine	  ayarlı	  olan	  
monitörler	  listede	  görünecektir.	  

4.	  Kalibrasyon	  ekranını	  etkinleştirmek	  için	  
KALİBRE	  ET...'e	  tıklayınız.

	  
5.	  	  	  	  Kalemli	  ekran	  ile	  çalışırken	  normal	  olarak	  

yaptığınız	  gibi	  kalemi	  tutun	  ve	  başınızı	  
konumlandırın.	  Sol	  üst	  köşedeki	  artı	  
göstergesinin	  ortasına	  tıklamak	  için	  kalem	  
ucunu	  kullanın.	  

6.	  	  	  	  Daha	  sonra,	  sağ	  üst,	  sol	  alt	  ve	  sağ	  alt	  
köşelerde	  gösterilen	  artı	  göstergelerin	  
ortasına	  tıklayın.	  

	  

7.	  	  	  	  Kalemi	  ekranda	  birkaç	  farklı	  noktaya	  
konumlandırarak	  hizalamayı	  test	  edin.	  
Kalibrasyonu	  kabul	  etmek	  için	  TAMAM'	  a	  
tıklayın.	  Yeniden	  kalibre	  etmek	  için	  YENİDEN	  
DENEYİN'	  e	  tıklayın.	  

Artı	  göstergeler	  

	  
	  
	  
İpucu:	   	  Ekran	  kürsörlerini	  görmek	  için,	  kalem	  ucunun	  gerçek	  konumundan	  çok	  az	  uzaklaştırın,	  artı	  göstergesinden	  

bu	  kaçıklığı	  gösteren	  bir	  noktaya	  tıklayarak	  kalibre	  edin.	  Örneğin,	  ekran	  kürsörünün	  kalem	  ucunun	  2.5	  mm	  
yukarısında	  ve	  solunda	  görünmesini	  sağlamak	  için,	  artı	  göstergenin	  2.5	  mm	  altında	  ve	  sağındaki	  bir	  noktaya	  
tıklayarak	  kalibre	  edin.	  

-  46  -



İçindekiler Dizin 
52 

İçindekile
r 

Dizin 
52 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
52 

	  

RADYAL	  MENÜYÜ	  KULLANMAK	  VE	  ÖZELLEŞTİRMEK	  
Radyal	  Menü,	  düzenleme,	  gezinti,	  medya	  kontrol	  fonksiyonları	  ve	  daha	  fazlasını	  sağlaya	  bir	  açılır	  menüdür.	  

	  

•	   Bir	  alet	  düğmesi	  veya	  ExpressKey'i	  RADYAL	  MENÜ	  
fonksiyonuna	  ayarlayın.	  Radyal	  Menüyü	  ekran	  kürsör	  
konumunda	  merkezde	  göstermek	  için	  düğmeye	  basın.	  

•	   Hiyerarşik	  Radyal	  Menü	  dairesel	  formatta	  görünmektedir.	  
Menünün	  her	  bir	  seviyesi,	  çeşitli	  özellikler	  ve	  seçenekler	  
içerebilecek	  sekiz	  kontrol	  diliminden	  oluşmaktadır.	  

•	   Bir	  seçeneği	  seçmek	  için	  tıklayın.	  Bazı	  seçimler,	  ek	  seçenekler	  
için	  bir	  alt	  menü	  gösterebilir.	  

•	   Menü	  bir	  seçim	  yapmanızdan	  sonra	  kapanır.	  

Bir	  seçim	  yapmadan	  kapatmak	  için,	  Radyal	  Menünün	  
ortasında	  bulunan	  'X'	  e	  veya	  atanmış	  bir	  fonksiyona	  sahip	  
olmayan	  bir	  kontrol	  dilimine	  tıklayınız.	  Menüyü	  göstermek	  
için	  kullanılan	  düğmeye	  yeniden	  basabilirsiniz.	  

	  

•	   Radyal	  Menüyü	  kapatmadan	  bir	  seçim	  yapmak	  için,	  Radyal	  
Menüyü	  açan	  düğmeyi	  basılı	  tutunuz.	  

Üst	  menü	  
	  
	  
Alt	  menü	  

	  
Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelinde,	  mevcut	  Radyal	  Menü	  fonksiyonlarını	  özelleştirmek	  için	  RADYAL	  MENÜ'	  yü	  
kullanın.	  

	  
	  
1.	  Bir	  kontrol	  dilimi	  seçin.	  

2.	  Dilime	  bir	  kontrol	  FONKSİYONU	  atayın.	  
İstiyorsanız,	  ETİKET	  adını	  değiştirin.	  

3.	  Özelleştirmek	  için	  bir	  menü	  veya	  alt	  menü	  
seçin.	  

İpuçları:	  

•	   FONKSİYONLAR	  menüsünde,	  bir	  
kontrol	  dilimi	  için	  özel	  alt	  
menüler	  yaratmak	  için	  ALT	  
MENÜYÜ	  seçin.	  

	  

•	   Birden	  fazla	  ETİKET	  metni	  eklemek	  
için	  ENTER	  (RETURN)	  tuşuna	  basın.	  

	  	  
	  
	  

Gösterilen	  menüyü	  varsayılan	  
değerlerine	  döndürür.	  
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EKRAN	  ANAHTARIYLA	  ÇALIŞMAK	  
Birden	  fazla	  ekran	  sistemlerinde	  kullanılmak	  için	  bir	  Ekran	  Anahtarı	  fonksiyonu	  bulunmaktadır.	  Bir	  ExpressKey	  ve	  
Kalem	  yan	  anahtarını	  bir	  EKRAN	  ANAHTARI	  fonksiyonuna	  ayarlayın.	  Cintiq	  ile	  diğer	  ekranlar	  arasında	  ekran	  
kürsörlerini	  geçirmek	  için	  bu	  düğmeye	  basın.	  Örneğin,	  Cintiq,	  kürsörün	  kalem	  ucu	  yerine	  konumlandırıldığı	  bir	  
kalemli	  ekran	  olarak	  veya	  kürsörün	  tüm	  masaüstü	  üzerinde	  veya	  sisteminizdeki	  herhangi	  bir	  ekranda	  hareket	  
ettirilebileceği	  standart	  bir	  Wacom	  tablet	  olarak	  kullanılabilir.	  
Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  Cintiq'in	  seçilen	  TABLET	  olduğundan	  emin	  olun.	  EKRAN	  ANAHTARI	  sekmesi,	  
sistem	  iki	  veya	  daha	  fazla	  ekrana	  sahip	  ise	  görünecektir.	  Bu	  sekmedeki	  seçenekler,	  tablet	  eşleştirmesinin	  her	  bir	  
ekrana	  nasıl	  uygulandığını	  tanımlar.	  

	  
	  
•	   KALEMLİ	  EKRAN	  MASAÜSTÜNE,	  ekran	  

kürsörünü	  Cintiq'ten	  tüm	  sistem	  
masaüstüne	  geçirir.	  Kürsörü	  Cintiq'	  
döndürmek	  için	  düğmeye	  ikinci	  defa	  
basın.	  

•	   KALEMLİ	  EKRAN	  DİĞER	  EKRANLARA,	  
Ekran	  kürsörünü	  Cintiq'ten	  başka	  bir	  
aktif	  kalemli	  ekran	  veya	  monitöre	  
geçirir.	  Kürsör,	  İlk	  geçişin	  başladığı	  yerden	  
Cintiq'e	  dönünceye	  kadar	  her	  bir	  bağlı	  
ekrana	  sırayla	  geçer.	  

Önemli:	  Ekran	  Anahtarı	  ile	  uygulamaya	  özel	  
ayarlar	  kullanırken,	  her	  özelleştirilmiş	  
uygulamanın	  (TÜM	  DİĞERLERİ	  dahil)	  
EKRAN	  ANAHTARININ	  atanmış	  olduğu	  bir	  
alet	  düğmesine	  sahip	  olduğundan	  emin	  
olunuz.	  Bunu	  yapmanın	  en	  kolay	  yolu,	  
herhangi	  bir	  uygulamaya	  özel	  ayar	  
yaratmadan	  önce	  EKRAN	  ANAHTARINI	  bir	  
ExpressKey'e	  atamaktır.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
AKTİF	  ALAN	  seçenekleri,	  kalemin	  kalemli	  ekranda	  çalışacağı	  
alanın	  boyutunu	  belirler.	  
•	   ORANLARI	  ZORLA,	  	  Cintiq	  ile	  tüm	  masaüstü	  veya	  yeni	  eşleştirilmiş	  

ekran	  arasında	  doğru	  dikey	  ve	  yatay	  oranlar	  sağlamak	  için	  aktif	  
alanının	  boyutunu	  ayarlar.	  	  Ayarlarınıza	  bağlı	  olarak,	  aktif	  alanın	  
bazı	  kısımları,	  bu	  seçenek	  kullanıldığında	  artık	  kullanılamayabilir.	  
Seçim	  kaldırıldığında,	  doğru	  ölçek	  veya	  orantılar	  sağlanamaz.	  
Örneğin,	  bir	  kalemli	  ekranda	  bir	  daire	  çizmek,	  eşleştirilmiş	  
ekranda	  bir	  elips	  yaratabilir.	  

•	   KISITLI	  ALANI	  KULLAN	  aktif	  alanı	  6	  x	  8	  inç	  boyuta	  
sınırlandırır.	  ORANLARI	  ZORLA	  seçildiğinde,	  bu	  boyutlar	  
daha	  az	  olabilir.	  İşaret	  kaldırıldığında,	  bu	  aktif	  alanın	  büyük	  bir	  
kısmı	  kadar	  kısım	  tablet-‐ekran	  eşleştirilmesinde	  kullanılacaktır.	  

Seçiminiz,	  AKTİF	  ALAN	  şemasında	  kırmızı	  kutu	  ile	  gösterilir.	  
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SORUN	  GİDERME	  
Sorunlar	  yaşamanız	  halinde,	  Wacom	  aşağıdakileri	  yapmanızı	  tavsiye	  eder:	  
1.	  	   Wacom	  sürücüsü	  uygun	  bir	  şekilde	  yüklenememiş	  ise,	  ilk	  önce	  ekranınızda	  görünebilecek	  herhangi	  bir	  hata	  

mesajındaki	  tavsiye	  edilen	  işlemi	  gerçekleştirin.	  Sorun	  hala	  çözülmediyse,	  bu	  bölümdeki	  sorun	  giderme	  
prosedürlerini	  gözden	  geçirin.	  

2.	  	   Cintiq	  doğru	  bir	  şekilde	  çalışmıyor	  ise,	  Ekran	  sorun	  giderme	  veya	  Kalemli	  tablet	  sorun	  gidermeye	  bakınız.	  Sorunun	  
orada	  açıklanmış	  olabilir	  ve	  sunulan	  çözümü	  deneyebilirsiniz.	  

3.	  	   www.wacom.com	  sitesini	  ziyaret	  edin	  ve	  ürün	  SSS'leri	  kontrol	  edebileceğiniz	  bölgenize	  ait	  Wacom	  internet	  
sitesini	  seçin.	  

4.	   Cintiq	  ve	  yeni	  bir	  donanım	  veya	  yazılım	  ürünü	  arasında	  bir	  uyumluluk	  çatışmasına	  sahipseniz,	  güncellenmiş	  yazılım	  
sürücünü	  indirme	  hakkında	  bilgiler	  için	  Yazılım	  güncellemelerini	  almak'	  a	  bakınız.	  Wacom,	  yeni	  ürünlerle	  
uyumluluğu	  korumak	  için	  yazılım	  sürücüsünü	  düzenli	  olarak	  güncellemektedir.	  

5.	  	  	  	  Cintiq'i	  test	  etmeyi	  deneyin.	  

6.	  	   Bu	  kılavuzda	  yer	  alan	  önerileri	  denemiş	  ancak	  hala	  sorunu	  çözememiş	  iseniz,	  Teknik	  Destek	  için	  Wacom'	  a	  
ulaşın.	  Bölgenizde	  verilen	  destek	  merkezleri	  hakkında	  bilgi	  almak	  için	  Teknik	  destek	  seçeneklerine	  ve	  Beni	  Oku	  
dosyasına	  bakınız.	  

	  

Cintiq'i	  Test	  Etmek	  
Kontrol	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek	  
Ekran	  sorun	  giderme	  

Kalemli	  tablet	  sorun	  giderme	  

Teknik	  Destek	  Seçenekleri	  

Yazılım	  güncellemelerini	  almak	  
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CİNTİQ'İ	  TEST	  ETMEK	  
1.	  Cintiq	  güç	  LED'i	  yanmıyor	  ise,	  şunları	  kontrol	  edin:	  

•	   İlk	  önce	  güç	  adaptöründeki	  ışığın	  yandığını	  kontrol	  edin.	  Işık	  yanmıyorsa,	  güç	  kablosunun	  güç	  adaptörü	  ile	  
çalışan	  bir	  AC	  prizi	  arasında	  uygun	  bir	  şekilde	  takılı	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  

•	   Güç	  adaptör	  kablosunun	  Cintiq	  güç	  kablosuna	  sıkı	  bir	  şekilde	  takılı	  olduğunu	  ve	  Cintiq'	  in	  çalışıyor	  olduğunu	  
kontrol	  edin.	  Güç	  LED'i	  Cintiq'in	  açıldığı	  her	  zaman	  turuncu	  veya	  mavi	  parlayacaktır.	  

Önemli:	  Sadece	  Cintiq	  ile	  kullanılmak	  üzere	  belirlenmiş	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanın.	  Diğer	  adaptörler	  
ürününüze	  zarar	  verebilir.	  

2.	  Ekran	  çalışmıyor	  ise:	  

•	   Bilgisayarınızın	  çalışıyor	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  Uygun	  video	  sinyali	  alındığında	  güç	  LED'i	  mavi	  yanacaktır.	  
Bir	  video	  sinyali	  yok	  ise	  veya	  bilgisayar	  güç	  tasarrufu	  modunda	  ise	  turuncu	  yanacaktır.	  

•	   Cintiq'in	  aktif	  dijital	  (DVI)	  veya	  analog	  (VGA)	  video	  portuna	  takılı	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  
•	   Video	  kartınızın	  uygun	  bir	  şekilde	  kurulduğunu	  ve	  çalışıyor	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  Video	  kartınızla	  uyumlu	  

başka	  bir	  ekrana	  sahip	  iseniz,	  video	  kartın	  doğru	  bir	  şekilde	  çalıştığını	  doğrulamak	  amacıyla	  bu	  ekranı	  karta	  
takabilirsiniz.	  

3.	  Cintiq'in	  kalem	  ve	  tablet	  bölümlerinin	  çalışıyor	  olduğunu	  doğrulayın:	  

•	   Kalem	  ucunu	  ekrana	  doğru	  bastırın	  ve	  durum	  LED'in	  mavi	  yandığını	  doğrulayın.	  
•	   LED	  yanmıyor	  ise,	  USB	  kablosunun	  aktif	  bir	  USB	  portuna	  takılı	  olduğunu	  doğrulayın.	  Cintiq	  bir	  USB	  hub'ına	  

takılı	  ise,	  bilgisayarınızdaki	  USB	  portuna	  doğrudan	  takmaya	  çalışın.	  
•	   Bağlandığınız	  USB	  portunun	  devre	  dışı	  bırakılmadığını	  kontrol	  ediniz.	  	  Cintiq'i	  aktif	  bir	  USB	  portuna	  taktığınızı	  

doğrulamak	  için	  sistem	  BIOS	  ayarlarınızı	  kontrol	  etmeniz	  gerekli	  olabilir.	  	  
•	   Cintiq	  bir	  USB	  cihazı	  olarak	  kaydedildiğinde	  ve	  kalem	  ucu	  ekrana	  bastırıldığında	  durum	  LED'i	  mavi	  

yanacaktır.	  	  

4.	  Kalemi	  kontrol	  edin.	  	  Kalem	  ile	  ekranda	  bir	  seçim	  yapamıyorsanız:	  	  
•	   Kalem	  ucunu	  veya	  silgiyi	  ekrana	  bastırarak	  kalemi	  test	  edin.	  	  Durum	  LED'i	  mavi	  yanmalıdır.	  	  

•	   Kalem	  ucuna	  baskı	  uygulamadan	  ancak	  kalemi	  ekran	  yüzeyinin	  5	  mm	  yakınında	  tutarak,	  yan	  anahtara	  
basın.	  Durum	  LED'i	  yine	  mavi	  yanmalıdır.	  

•	   Durum	  Ledi	  bu	  testler	  için	  mavi	  yanmaması	  halinde,	  ürününüzle	  kullanılmak	  üzere	  belirlenmiş	  bir	  kalem	  
kullandığınızdan	  emin	  olun.	  	  

•	   Daha	  fazla	  bilgi	  için	  Kontrolleri	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek	  ve	  bir	  kalemi	  test	  etmek'	  e	  bakınız.	  	  
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5.	  Donanım	  kontrol	  düğmelerini	  kontrol	  edin.	  	  Kontroller	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek	  ve	  donanım	  kontrol	  düğmelerini	  
test	  etmek'	  e	  bakınız.	  	  

6.	  ExpressKey'leri	  kontrol	  edin.	  Kontroller	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek'	  e	  ve	  ExpressKey'leri	  test	  etmek'	  e	  bakınız.	  	  

7.	  Dokunmatik	  Şeritleri	  Kontrol	  Edin.	  	  Kontroller	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek'e	  ve	  Dokunmatik	  Şeritleri	  test	  etmek'	  e	  
bakınız.	  

8.	  Opsiyonel	  Havafırçası	  gibi	  diğer	  aletleri	  kontrol	  ediniz.	  	  Kontrol	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek'	  e	  bakınız.	  	  

Hala	  sorunlar	  yaşıyorsanız,	  kusurlu	  bir	  kalem	  veya	  kalemli	  bir	  ekrana	  sahip	  olabilirsiniz.	  	  

Testten	  sonra,	  kullandığınız	  herhangi	  bir	  özel	  ayarlar	  için	  tablet	  ve	  araçlarınızı	  yeniden	  yapılandırmak	  için	  
Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  kullanın.	  	  
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KONTROL	  VE	  GİRİŞ	  ALETLERİNİ	  TEST	  ETMEK	  
Grip	  Kalem	  veya	  Cintiq	  kontrollerinin,	  beklediğiniz	  gibi	  çalışmaması	  halinde,	  ilk	  önce	  atanan	  fonksiyonları	  kontrol	  
etmek	  ve	  varsayılan	  durumlarına	  sıfırlamak	  iyi	  bir	  fikirdir.	  	  
Bir	  kalemi	  varsayılan	  durumuna	  döndürmenin	  hızlı	  bir	  yolu,	  bunu	  kontrol	  paneli	  ALET	  listesinden	  kaldırmaktır.	  	  Bunu,	  
kalemi	  seçerek	  ve	  ALET	  listesindeki	  [-‐]	  düğmesine	  tıklayarak	  yapın.	  	  Kalem	  kaldırıldıktan	  sonra,	  ekran	  yüzeyine	  geri	  
yerleştirin.	  	  Kalem	  varsayılan	  ayarları	  ile	  ALET	  listesine	  geri	  eklenecektir.	  	  
•	   Wacom	  tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  HAKKINDA	  düğmesine	  tıklayın.	  Görünen	  iletişim	  kutusunda,	  TEŞHİS	  ET'e	  

tıklayın....	  SORUN	  TESPİTİ	  iletişim	  kutusu,	  Cintiq	  ve	  giriş	  aletleri	  hakkında	  dinamik	  bilgiler	  gösterir.	  	  
	  

	  
•	   Sisteminize	  birden	  fazla	  kalemli	  ekran	  veya	  tablet	  takılı	  ise,	  test	  ettiğiniz	  ürünü	  TABLET	  BİLGİ	  sütununda	  seçin.	  	  
•	   Kalemli	  ekran	  ve	  kalemi	  test	  ederken	  SORUN	  TESPİTİNDE	  gösterilen	  bilgileri	  kullanın.	  	  

Not:	  Bir	  alet	  düğmesi	  RADYAL	  MENÜ	  veya	  AÇ/ÇALIŞTIR'	  a	  ayarlanmış	  ise,	  düğmeye	  basıldığında	  bu	  fonksiyon	  

çalışacaktır.	  	  Bu	  durumda,	  test	  etmeden	  önce	  düğme	  fonksiyonunu	  değiştirmek	  isteyebilirsiniz.	  	  

Donanım	  kontrol	  düğmelerini	  test	  etmek	  
ExpressKey'leri	  Test	  Etmek	  

Dokunmatik	  Şeritleri	  Test	  Etmek	  

Bir	  Kalemi	  test	  etmek	  
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DONANIM	  KONTROL	  DÜĞMELERİNİ	  TEST	  ETMEK	  
1.	  	   SORUN	   TESPİT	   iletişim	   penceresi	   açık	   iken,	   Cintiq'inizin	   üst	   önünde	   bulunan	   üç	   donanım	   kontrol	  

düğmelerinden	  her	  birini	  test	  ederken	  TABLET	  BİLGİ	  düğmesine	  dikkat	  ediniz.	   	  TABLET	  BİLGİ	  sütunundan	  test	  
ettiğiniz	  kalemli	  ekranı	  seçtiğinizden	  emin	  olun.	  	  

	  

2.	  	   Birer	  birer	  basarak	  düğmeleri	  test	  edin.	  	  Düğmeye	  bastığınız	  her	  defa,	  numarası,	  SOL	  DÜĞMELER	  veya	  SAĞ	  
DÜĞMELER	  kategorisinin	  yanında	  gösterilir.	  	  

3.	  Tamamladığınızda,	  iletişim	  kutusundan	  çıkmak	  için	  KAPAT	  düğmesine	  tıklayın.	  
	  
EXPRESSKEY'LERİ	  TEST	  ETMEK	  
1.	  SORUN	  TESPİT	  iletişim	  kutusu	  açık	  iken,	  her	  bir	  ExpressKey'i	  test	  ederken	  TABLET	  BİLGİLERİNE	  bakınız.	  	  TABLET	  BİLGİ	  
sütunundan	  test	  ettiğiniz	  kalemli	  ekranı	  seçtiğinizden	  emin	  olun.	  

2.	  	   Birer	  birer	  basarak	  tuşları	  test	  edin.	  Bir	  tuşa	  bastığınız	  her	  defa,	  numarası,	  test	  ettiğiniz	  tuş	  grubuna	  bağlı	  olarak	  
SOL	  DÜĞMELER	  veya	  SAĞ	  DÜĞMELER	  kategorisinin	  yanında	  gösterilir.	  	  

3.	  Tamamladığınızda,	  iletişim	  kutusundan	  çıkmak	  için	  KAPAT	  düğmesine	  tıklayın.	  
	  

Önemli:	  Bazı	  uygulamalar	  ExpressKey	  fonksiyonlarını	  geçersiz	  kılarak	  kontrol	  edebilir.	  ExpressKey'leri	  test	  
ederken	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  paneli	  hariç	  herhangi	  bir	  açık	  uygulamayı	  kapatın.	  	  Detaylar	  için,	  tablet	  
kontrolü	  için	  entegre	  uygulamalar	  kullanmaya	  bakınız.	  	  

	  
DOKUNMATİK	  ŞERİTLERİ	  TEST	  ETMEK	  
1.	  SORUN	  TESPİT	  iletişim	  kutusu	  açık	  iken,	  her	  bir	  Dokunmatik	  Şerit'	  i	  test	  ederken	  TABLET	  BİLGİLERİNE	  bakınız.	  
TABLET	  BİLGİ	  sütunundan	  test	  ettiğiniz	  kalemli	  ekranı	  seçtiğinizden	  emin	  olun.	  

2.	   	  Parmağınızı	  her	  bir	  Dokunmatik	  Şerit	  boyunca	  yukarı	  veya	  aşağı	  kaydırın.	  	  Test	  ettiğinizi	  Dokunmatik	  Şeride	  bağlı	  
olarak	  SAĞ	  DOKUNMATİK	  veya	  SOL	  DOKUNMATİK	  kategorisinin	  yanında	  bir	  rakam	  gösterilir.	  	  

3.	  	   Test	  ettiğiniz	  Dokunmatik	  Şerit	  için	  ilgili	  Dokunmatik	  Şerit	  Modu	  düğmesine	  basın.	  	  Bu	  Dokunmatik	  Şeridin	  
özelleştirilebilir	  durumlar	  arasında	  geçiş	  yapacaktır.	  	  Geçiş	  yaparken,	  fonksiyon	  atamalarını	  gösteren	  bir	  örtü	  
ekranınızda	  kısa	  bir	  süre	  görünür.	  SORUN	  TESPİT	  iletişim	  kutusunda,	  düğme	  durumu	  da	  gösterilecektir.	  	  

Fonksiyonlardan	  herhangi	  biri	  ATLA'	  ya	  ayarlanmış	  ise,	  bu	  fonksiyon	  geçiş	  sekansında	  atlanacaktır.	  	  
4.	  Tamamladığınızda,	  iletişim	  kutusundan	  çıkmak	  için	  KAPAT	  düğmesine	  tıklayın.	  

	  

Önemli:	  Bazı	  uygulamalar	  Dokunmatik	  Şerit	  fonksiyonlarını	  geçersiz	  kılarak	  kontrol	  edebilir.	  Dokunmatik	  
Şeritleri	  test	  ederken	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  paneli	  hariç	  herhangi	  bir	  açık	  uygulamayı	  kapatın.	  Detaylar	  için,	  
tablet	  kontrolü	  için	  entegre	  uygulamalar	  kullanmaya	  bakınız.	  	  
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BİR	  KALEMİ	  TEST	  ETMEK	  
1.	  SORUN	  TESPİT	  iletişim	  kutusu	  açık	  iken	  ve	  İŞARETLEME	  CİHAZI	  BİLGİ	  sütununa	  bakarken,	  kaleminizi	  ekranın	  5	  mm	  

yakınına	  getirin.	  	  YAKINLIK,	  CİHAZ	  ADI,	  CİHAZ	  TİPİ	  ve	  bir	  CİHAZ	  S/N	  (seri	  numarası	  gösterilmelidir.	  	  TABLET	  BİLGİ	  
sütunundan	  test	  ettiğiniz	  kalemli	  ekranı	  seçtiğinizden	  emin	  olun.	  

	  

2.	  	   Aletinizi	  ekran	  yüzeyi	  boyunca	  hareket	  ettirin.	  	  X	  ve	  Y	  VERİ	  değerleri	  alet	  konumunu	  göstermek	  için	  
değişmelidir.	  

3.	  	   Kalem	  anahtarlarınızı	  test	  edin.	  Cintiq	  LED	  durumu,	  ekrana	  alet	  ucuyla	  tıkladığınız,	  yan	  anahtar	  ile	  bastığınız	  
veya	  alet	  silgisiyle	  bastığınız	  her	  defasında	  mavi	  yanmalıdır.	  	  
•	   Alet	  ucuyla	  ekran	  yüzeyine	  basın.	   	  ANAHTARLAR	  durumu	  VE	  BASKI	  değeri	  değişmelidir.	  BASKI,	  baskı	  

uygulamadığınızda	  yaklaşık	  0	  ve	  tam	  baskı	  uyguladığınızda	  %100'	  e	  değişmelidir.	  	  
	  

•	   Daha	  sonra,	  ucu	  tablete	  bastırmadan	  yan	  anahtara	  basın.	  ANAHTARLAR	  durumu	  değişmelidir.	  Grip	  
Kalem	  için	  bunu	  anahtarın	  her	  iki	  konumu	  için	  de	  yapın.	  	  

	  

Kalem	  	  
ANAHTARLAR	  durumu	  	  

	  
	  
	  

Havafırçası	  	  
ANAHTARLAR	  durumu	  

	  
Uç=1	  	  
Yan	  anahtar	  (alt	  konum)	  =	  2	  	  
Yan	  anahtar	  (üst	  konum)	  =	  3	  
Silgi	  =	  1	  	  

Uç=1	  
Yan	  anahtar	  =	  2	  	  
Silgi	  =	  1	  

	  

•	   Ekrana	  silgiyi	  bastırın.	  	  ANAHTARLAR	  durumu	  VE	  BASKI	  değeri	  değişmelidir.	  BASKI,	  baskı	  uygulamadığınızda	  
yaklaşık	  0	  ve	  tam	  baskı	  uyguladığınızda	  %100'	  e	  değişmelidir.	  

•	   Opsiyonel	  Havafırçası	  için	  parmak	  tekerleğini	  ileri	  itin.	  	  TEKERLEK	  değeri,	  parmak	  tekerleği	  tam	  olarak	  ileri	  
itildiğinde	  yaklaşık	  0'	  a	  düşmelidir.	  	  Parmak	  tekerleğini	  geriye	  doğru	  çekin.	  	  TEKERLEK	  değeri,	  parmak	  
tekerleği	  tam	  olarak	  ileri	  itildiğinde	  yaklaşık	  1000'	  e	  çıkmalıdır.	  	  

	  

4.	  	   Kalemi	  dikey	  konumdan	  sağa	  doğru	  taşıyarak	  x	  ekseni	  için	  yatırmayı	  kontrol	  edin;	  X	  YATIRMA	  değeri,	  yaklaşık	  0	  
ile	  +60	  arasında	  değişmelidir.	  	  Şimdi	  aleti	  dikeyin	  soluna	  hareket	  ettirin;	  X	  YATIRMA	  değeri	  yaklaşık	  0'	  dan	  -‐60'	  a	  
değişmelidir.	  	  

	  

5.	  	   Kalemi	  dikey	  konumdan	  tablet	  altına	  doğru	  taşıyarak	  y	  ekseni	  için	  yatırmayı	  kontrol	  edin;	  Y	  YATIRMA	  değeri,	  
yaklaşık	  0	  ile	  +60	  arasında	  değişmelidir.	  Şimdi	  aleti	  tabletin	  üstüne	  doğru	  hareket	  ettirin;	  Y	  YATIRMA	  değeri	  
yaklaşık	  0'	  dan	  -‐60'	  a	  değişmelidir.	  

6.	  	   Opsiyonel	  Sanat	  Kalemi	  için,	  kalem	  ucunu	  ekran	  yüzeyine	  yerleştirerek	  ve	  kalemi	  ekseninde	  dönüşünü	  
yavaşlatarak	  döndürme	  özelliğini	  test	  edin.	  DÖNDÜRME	  değeri,	  kalemi	  döndürdükçe	  değişmelidir.	  	  

7.	  	  Tamamladığınızda,	  iletişim	  kutusundan	  çıkmak	  için	  KAPAT	  düğmesine	  tıklayın.	  
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EKRAN	  SORUN	  GİDERME	  
Cintiq'in	  ekran	  bölümüyle	  sorunlar	  yaşamanız	  halinde,	  aşağıdaki	  tablolara	  bakınız.	  	  Sorunun	  burada	  açıklanmış	  
olabilir	  ve	  sunulan	  çözümü	  deneyebilirsiniz.	  Renk	  sorunlarıyla	  ilgili	  daha	  fazla	  bilgi	  için,	  işletim	  sistemi	  veya	  
uygulamalarınızla	  birlikte	  gelen	  dokümanlara	  bakınız.	  	  
Genel	  ekran	  sorunları	  
VGA	  sorunları	  
	  
	  
GENEL	  EKRAN	  SORUNLARI	  

	  
Ekran	  yok.	  Güç	  LED'i	  kapalı.	   AC	  güç	  kablosunun	  ve	  Cintiq'	  in	  açık	  olduğunu	  doğrulayın.	  	  
	  
Ekran	  yok.	  Güç	  LED'i	  mavi	  
yanar.	  	  

	  
Güç	  LED'i	  turuncu	  parlayacaktır.	  
Sinyal	  yok,	  güç	  tasarrufuna	  
gidiyor,	  ekranda	  kısa	  bir	  üsre	  
görünür.	  	  

	  
	  
	  
	  
Kablo	  bağlantısı	  yok,	  güç	  
tasarrufuna	  gidiyor	  mesajı,	  
ekranda	  kısa	  bir	  üsre	  görünür.	  

	  
	  
	  
	  
	  
'Menzil	  dışı'	  mesajı	  kısa	  bir	  
süre	  ekranda	  görünür.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
'yenileme	   aralığını	   ayarla'	  mesajı	  
kısa	  bir	  süre	  ekranda	  görünür.	  

Kontrast,	  parlaklık	  ve	  arka	  ışık	  kontrollerini	  kontrol	  edin.	  	  Gerekliyse	  
ayarlayın.	  	  Veya	  OSD	  menüyü	  açın	  ve	  DİĞER	  AYARLAR	  ve	  SIFIRLA	  seçin.	  	  
	  

•	   Bilgisayarınız	  güç	  yönetim	  modunda	  olabilir.	  	  Kalem	  ucunu	  ekrana	  
dokundurun,	  fareyi	  hareket	  ettirin	  veya	  klavyenizdeki	  herhangi	  bir	  tuşa	  
basın.	  	  

	  

•	   Bilgisayarınızı	   ve	   Cintiq'i	   kapatın.	   	   Kırık	   veya	   bükülmüş	   konektör	   pimleri	  
için	  video	  kablosunu	  kontrol	  edin.	  	  Daha	  sonra,	  video	  kablosunu	  doğru	  bir	  
şekilde	  takın	  ve	  Cintiq	  ve	  bilgisayarınızı	  açın.	  	  

•	   Video	  kartının	  doğru	  bir	  şekilde	  kurulduğunu	  doğrulayın.	  	  
•	   Bilgisayarınızın	  çalışıyor	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  
•	   Cintiq	  ile	  birlikte	  gelen	  video	  kablosunu	  kullandığınızı	  doğrulayın.	  	  

•	   Video	  kablonuzun	  tam	  olarak	  takılı	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  	  

•	   Bilgisayarınızı	  ve	  Cintiq'i	  kapatın.	  Kırık	  veya	  bükülmüş	  konektör	  pimleri	  
için	  video	  kablosu	  ve	  video	  adaptörlerini	  kontrol	  edin.	  O	  halde,	  video	  
kablosu	  ve	  gerekli	  adaptörleri	  doğru	  bir	  şekilde	  takın.	  	  

•	   Giriş	  sinyali	  frekansı	  doğru	  bir	  şekilde	  takılmamış	  veya	  Cintiq	  ile	  uyumlu	  
değil.	  	  Yenileme	  hızını,	  Cintiq'iniz	  ile	  uyumlu	  bir	  dikey	  frekansa	  ayarlayın.	  	  
Video	  kartı	  sürücünüz,	  yatay	  frekansın	  ayarı	  destekliyor	  ise,	  uyumlu	  
değere	  ayarlandığından	  emin	  olun.	  	  Frekans	  aralığı	  bilgileri	  için	  Önemli	  
Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  Tek	  monitör	  sisteminde,	  yenileme	  hızını	  
değiştirmek	  için	  farklı	  bir	  ekrana	  bağlanmanız	  gerekecektir.	  	  

	  

•	   Çözünürlük	  veya	  yenileme	  hızı	  çok	  yüksek.	  0	  Maksimum	  (yerel)	  
çözünürlük,	  yenileme	  hızı	  ve	  Cintiq'iniz	  ile	  kullanabilecek	  diğer	  çözünürlük	  
boyutları	  hakkında	  bilgiler	  için	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  	  	  

•	   Tak	  çalıştır	  monitörlerini	  algılamak	  için	  ekran	  özelliklerini	  ayarlayın.	  	  
	  

•	   Yenileme	  hızını,	  Cintiq'iniz	  ile	  uyumlu	  bir	  dikey	  frekansa	  ayarlayın.	  
Frekans	  aralığı	  bilgileri	  için	  Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  
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Görüntü	  ekranda	  birden	  fazla	  
görünüyor.	  	  
Bir	  resim	  ekranı	  yenilemeden	  
uzun	  bir	  süre	  gösterildiğinde,	  kısa	  
bir	  süreliğine	  kalıntı	  görüntü	  
kalır.	  	  
	  

Video	  kablosunu	  uzatmayın	  veya	  bir	  giriş	  seçim	  kutusu	  kullanın.	  	  

Bir	  ekran	  koruyucu	  veya	  diğer	  güç	  yönetimi	  özelliklerini	  kullanın.	  

Renk	  kalitesi	  doğru	  değil.	  	   •	   OSD	  menüsünü	  açmak	  için	  LCD	  ayarlar	  düğmesine	  basın.	  	  
DİĞER	  AYARLAR	  ve	  SIFIRLA	  seçin.	  	  

•	   Cintiq	  ile	  birlikte	  kullandığınız	  renk	  profil	  ayarlarını	  kontrol	  edin.	  	  

•	   Kontrast	  ayarlarındaki	  herhangi	  bir	  değişiklik,	  kontrast	  değişimlerinin	  renk	  
doğruluğunu	  etkileyecek	  olmasından	  dolayı	  küçük	  aralıklarla	  yapılmalıdır.	  	  

Beyaz	  renk,	  renk	  olarak	  
görüntülenmiyor.	  	  

•	   Cintiq	  ile	  birlikte	  kullandığınız	  renk	  profil	  ayarlarını	  kontrol	  edin.	  

•	   Ekranın	  fabrika	  varsayılan	  ayarlarında	  çalıştığını	  doğrulayın.	  Bu	  yeterli	  değil	  
ise,	  gerektiği	  gibi	  rengi	  ayarlayın.	  Renk	  yönetimi	  hakkında	  detaylar	  için,	  
işletim	  sistemi	  ve	  uygulama	  dokümanlarındaki	  renk	  yönetimi	  bilgilerine	  
bakınız.	  

•	   Video	  kablosu	  ve	  portun	  tam	  olarak	  takılı	  olduğunu	  doğrulayın.	  	  
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VGA	  SORUNLARI	  
	  

Ekran	  dalgalanıyor	  veya	  titreşiyor.	  	   •	   OSD	  menüsünü	  açmak	  için	  LCD	  ayarlar	  düğmesine	  basın.	  
VGA	  AYARLARI	  ve	  OTO	  AYARLA	  seçin.	  	  Daha	  sonra,	  gerekliyse,	  aralık	  ve	  fazı	  
ayarlayın.	  	  

•	   Ekran	  adaptörü	  veya	  video	  kartının	  Cintiq	  spesifikasyonlarına	  
uygun	  olduğunu	  doğrulayın.	  	  

•	   Ekran	  özellikleri	  kontrol	  panelinden	  yenileme	  hızını	  ayarlayın.	  	  
Ekran	  net	  değil.	  	  
Metin	  veya	  ekranın	  diğer	  
kısımları	  bulanık	  görünüyor.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ekran	  ve	  LCD	  paneli	  
hizalanmamış.	  Ekran	  boyutu	  
doğru	  değil.	  

	  
	  
Ekran	  dalgalanıyor	  veya	  bir	  hare	  
deseni	  gösteriyor.	  Ekran	  rengi	  
dengeli	  değil.	  	  

•	   Video	   kartınızın	   ekran	   çözünürlüğünü,	   Cintiq	   ile	   kullanılabilecek	  
maksimum	   (yerel)	   çözünürlüğe	   ayarlayın.	   Daha	   fazla	   bilgi	   için	  
Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  kılavuzuna	  bakınız.	  

•	   Cintiq'i	  kapatın	  ve	  yeniden	  açın.	  	  

•	   OSD	  menüyü	  açın.	  	  VGA	  AYARLARI	  ve	  OTO	  AYARLA	  seçin.	  
Gerekliyse,	  parlaklık,	  aralık	  ve	  faz	  ayarlarını	  manuel	  ayarlayın.	  	  
	  

•	   OSD	  menüyü	  açın.	  VGA	  AYARLARI	  ve	  OTO	  AYARLA	  seçin.	  

•	   Gerekliyse,	  aralık	  ve	   faz	  ve	  yatay	  ve	  dikey	  konumları	  ayarlayın.	   	  Bazı	  video	  
kartlarının	  ekranı	  uygun	  boyutta	  göstermeyeceğine	  dikkat	  ediniz.	  	  

	  

•	   OSD	  menüyü	  açın.	  VGA	  AYARLARI	  ve	  OTO	  AYARLA	  seçin.	  
Bu	  sorunu	  çözmek	  ise,	  ekranı	  fabrika	  ayarlarına	  döndürmek	  için	  DİĞER	  
AYARLAR	  ve	  SIFIRLA	  seçin.	  	  

•	   Gerekliyse,	  aralık	  ve	  fazı	  ayarlayın.	  	  
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KALEMLİ	  TABLET	  SORUN	  GİDERME	  
Cintiq'in	  tablet	  bölümüyle	  sorunlar	  yaşamanız	  halinde,	  aşağıdaki	  tablolara	  bakınız.	  Sorunun	  burada	  açıklanmış	  
olabilir	  ve	  sunulan	  çözümü	  deneyebilirsiniz.	  
Ek	  bilgiler	  için	  http://www.wacom.com	  adresinde	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  	  

Genel	  sorunlar	  
Windows	  ile	  ilgili	  sorunlar	  
Mac	  ile	  ilgili	  sorunlar	  
	  
	  
GENEL	  SORUNLAR	  

	  
Bilgisayar	  boş	  bir	  USB	  portuna	  
sahip	  değil.	  	  
Cintiq	  USB	  portuna	  takılı	  olan	  bir	  
USB	  cihazı	  çalışmıyor.	  	  

	  

	  
	  
USB	  hub'ında	  boş	  bir	  USB	  portu	  olup	  olmadığını	  kontrol	  edin.	  Yok	  ise,	  bir	  
USB	  hub	  veya	  USB	  kartı	  eklemeniz	  gerekecektir.	  	  
1.	  Cintiq'in	  bilgisayarınızda	  çalışan	  bir	  USB	  portuna	  uygun	  bir	  şekilde	  
takıldığından	  emin	  olun.	  	  

2.	  	   Cintiq'in	  çalıştığından	  ve	  güç	  LED'inin	  mavi	  yandığından	  emin	  olun.	  	  
Cintiq	  güçlü	  bir	  USB	  hub'una	  sahiptir	  ve	  aksesuar	  portu	  güç	  kapalı	  iken	  
çalışmayacaktır.	  	  	  

	  

3.	  	   USB	  cihazı	  çalışmıyor	  ise,	  doğrudan	  bilgisayarınızdaki	  USB	  portuna	  
takmaya	  çalışın.	  	  

4.	  	   USB	  cihazı	  hala	  uygun	  bir	  şekilde	  çalışmıyor	  ise,	  cihazın	  üreticisine	  
ulaşın.	  	  

Cintiq	  güç	  LED'i	  kapalı.	   Cintiq'in	  açık	  olduğundan	  emin	  olun.	  	  

AC	  güç	  adaptörünün	  Cintiq	  ve	  aktif	  bir	  prize	  takılı	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  	  
Sadece	  Cintiq	  ile	  kullanılmak	  üzere	  belirlenmiş	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanın.	  
Diğer	  adaptörler	  ürününüze	  zarar	  verebilir.	  

Kalem	  sadece	  fare	  modunda	  
çalışıyor	  ve	  baskı	  hassasiyetiyle	  
çizmiyor	  veya	  yazmıyor.	  	  

	  
	  
	  
	  
Kalem	  baskı	  hassasiyeti	  ile	  
çizmiyor	  veya	  yazmıyor.	  	  

Cintiq'in	  tablet	  kısmı	  için	  sürücü	  yazılımı	  kurulmadı	  veya	  uygun	  bir	  şekilde	  
yüklenmedi.	  	  
•	   Sürücü	  yazılımının	  kurulu	  ve	  çalışıyor	  olduğunu	  kontrol	  edin.	  	  

•	   2.	  Adıma	  göre	  sürücü	  yazılımını	  kurun:	  	  Yazılım	  	  
kurulumu.	  	  

Bazı	  uygulamalar,	  kalem	  baskıya	  hassas	  alet	  olarak	  tepki	  vermesinden	  önce,	  
uygulama	  veya	  seçilen	  aletteki	  baskı	  kabiliyetlerini,	  açmanızı	  gerekmektedir.	  	  
Ayrıca	  uygulamanızın	  baskı	  hassasiyetini	  desteklediğini	  doğrulayın.	  	  

Tıklama	  zor.	  	   Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  KALEM	  sekmesine	  gidin.	  	  Daha	  hafif	  
bir	  UÇ	  HİSSİ	  kullanmaya	  çalışın.	  	  

Kalem	  herşeyi	  seçiyor	  veya	  
çizmeye	  son	  vermiyor.	  	  

Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  KALEM	  sekmesine	  gidin.	  UÇ	  HİSSİ	  
kaydırıcısını	  SIKI'	  ya	  doğru	  kaydırın	  veya	  ÖZELLEŞTİR...	  seçin	  ve	  TIKLAMA	  EŞİĞİ	  
ayarını	  artırın.	  	  Bu	  yardımcı	  olmaz	  ise,	  Kontrolleri	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek'	  
e	  bakın.	  	  
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Çift	  tıklama	  zor.	  	   Ekranın	  aynı	  yerini	  iki	  kez	  hızlı	  bir	  şekilde	  hafifçe	  vurduğunuzdan	  emin	  olun.	  	  

Wacom,	  çift	  tıklama	  için	  yan	  anahtarın	  kullanılmasını	  tavsiye	  eder.	  	  
Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  KALEM	  sekmesine	  gidin.	  
UÇ	  ÇİFT	  TIKLAMA	  MESAFESİNİ	  arttırmaya	  veya	  daha	  hafif	  UÇ	  HİSSİ'ni	  kullanmaya	  
çalışın.	  	  
Bir	  ExpressKey'i	  ÇİFT	  TIKLAMA'	  ya	  ayarlayın	  ve	  çift	  tıklama	  yapmak	  için	  
kullanın.	  	  Windows:	  Tek	  tıklama	  ile	  programları	  açmak	  için	  sisteminizi	  
ayarlamaya	  çalışın.	  Tıklamaya	  Bakınız.	  	  
	  

Silgi	  her	  şeyi	  seçiyor	  veya	  
silmeye	  son	  vermiyor.	  

	  
	  
	  
Bir	  kalem	  veya	  boya	  
darbesinin	  başlangıcında	  bir	  
gecikme	  fark	  ediyorsunuz.	  	  

	  
	  
Tıklama,	  çizim	  veya	  yazım	  
işlemleri	  yaparken	  kalem	  ile	  
sert	  basmanız	  gerekiyor.	  	  

Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  SİLGİ	  sekmesine	  gidin.	  SİLGİ	  HİSSİ	  
kaydırıcısını	  SIKI'	  ya	  doğru	  kaydırın	  veya	  ÖZELLEŞTİR...	  seçin	  ve	  TIKLAMA	  EŞİĞİ	  
ayarını	  artırın.	  Bu	  yardımcı	  olmaz	  ise,	  Kontrolleri	  ve	  giriş	  aletlerini	  test	  etmek'	  
e	  bakın.	  
Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  KALEM	  sekmesine	  gidin.	  
UÇ	  ÇİFT	  TIKLAMA	  MESAFE'	  sini	  azaltmaya	  çalışın.	  	  Bunun	  işe	  yaramaması	  
halinde,	  çift	  tıklama	  yardımını	  kapatmak	  için	  UÇ	  ÇİFT	  TIKLAMA	  MESAFESİ	  
kaydırıcısını	  KAPALI	  konuma	  getirin.	  	  
Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  KALEM	  sekmesine	  gidin.	  UÇ	  
HİSSİ	  kaydırıcısını	  YUMUŞAK'	  a	  doğru	  kaydırın	  veya	  ÖZELLEŞTİR...	  seçin	  
ve	  HASSASİYET	  ve	  TIKLAMA	  EŞİĞİ	  ayarını	  artırın.	  

Kalem	  ucu	  çalışmıyor.	   Sadece	  ürünle	  gelen	  kalemi	  veya	  Cintiq	  için	  kullanımı	  belirtilmiş	  olan	  bir	  Wacom	  
aksesuarını	  kullandığınızdan	  emin	  olun.	  	  Diğer	  kalemler,	  Cintiq'te	  doğru	  bir	  
şekilde	  çalışmayabilir.	  	  
Kontrol	  paneli	  KALEM	  sekmesini	  kontrol	  edin	  ve	  kalem	  ucuna	  bir	  
TIKLAMA	  fonksiyonunun	  atandığını	  doğrulayın.	  	  
Uca	  basıldığında	  LED	  durum	  ışığının	  mavi	  yandığından	  emin	  olun.	  	  LED	  
yanmıyor	  ise,	  USD	  kablosunun,	  bilgisayarınızda	  veya	  USB	  hub'unuzda	  aktif	  bir	  
porta	  takılı	  olduğunu	  doğrulayın.	  	  

LED	  hala	  yanmıyor	  ise,	  kusurlu	  bir	  donanıma	  sahip	  olabilirsiniz	  (bakınız	  	  
Sorun	  Giderme).	  

Kalem	  ucu	  veya	  ekran	  uygun	  bir	  
şekilde	  hizalanmıyor.	  	  
Bir	  giriş	  aleti	  için	  fonksiyon	  
ayarlarını	  değiştirilmesi	  bir	  etki	  
yaratmıyor.	  	  

Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın	  ve	  KALEM	  sekmesini	  seçin.	  Cintiq'i	  
kalibre	  etme	  ile	  devam	  edin.	  	  
Kullandığınız	   alet	   ve	   uygulama	   için	   ayarları	   değiştirdiğinizden	   emin	   olun.	  	  
Uygulamaya	  özel	  ayarlar	  ve	  Çoklu	  aletlerle	  çalışmak'	  a	  bakınız.	  	  

-  57  -



İçindekiler Dizin 
65 

İçindekile
r 

Dizin 
65 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
65 

	  
Kalem	  yan	  anahtarı	  çalışmıyor.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ekran	  kürsörü	  hareket	  ediyor	  
ancak	  ekrana	  yerleştirildiğinde	  
kalem	  ucu	  yerine	  atlamıyor	  ve	  
kalemi	  ekran	  boyunca	  taşırken	  
kalem	  ucunu	  takip	  etmiyor.	  	  

	  
	  
	  
Cintiq'i	  birden	  fazla	  monitör	  
sisteminde	  kullanırken,	  diğer	  
monitörleri	  kontrol	  etmek	  için	  
kalemi	  kullanamazsınız.	  

	  
	  
Çizdiğiniz	  çizgi,	  ekran	  kürsorünün	  
yeriyle	  hizalanmıyor.	  	  

Sadece	  ürünle	  gelen	  kalemi	  veya	  Cintiq	  için	  kullanımı	  belirtilmiş	  olan	  bir	  Wacom	  
aksesuarını	  kullandığınızdan	  emin	  olun.	  Diğer	  kalemler,	  Cintiq'te	  doğru	  bir	  
şekilde	  çalışmayabilir.	  
Kalem	  ucu	  aktif	  alanın	  5	  mm	  içinde	  olduğunda	  yan	  anahtara	  bastığınızdan	  emin	  
olun.	  Bunu	  kalem	  ucuna	  bastırmadan	  yapınız.	  	  
Wacom	  Tablet	   kontrol	   panelinde,	   yan	   anahtarın,	   kullandığınız	   uygulama	   ve	  
alet	   için	   gerçekleşmesini	   beklediğiniz	   uygun	   fonksiyona	   ayarlı	   olduğunu	  
kontrol	  ediniz.	  	  
Ayrıca	  YAN	  ANAHTAR	  MODUNU	  kontrol	  ediniz.	  	  TIKLA	  &	  HAFİFÇE	  VUR	  
seçildiğinde,	  bir	  tıklama	  fonksiyonu	  gerçekleştirmek	  için	  ilk	  önce	  yan	  
anahtara	  basmanız	  ve	  sonra	  kalem	  ucunu	  ekran	  yüzeyine	  dokundurmanız	  
gerekmektedir.	  	  	  
Yan	  anahtara	  bastığınızda	  LED	  durum	  ışığının	  mavi	  yandığını	  kontrol	  edin.	  	  
Aksi	  halde,	  USD	  kablosunun,	  bilgisayarınızda	  veya	  USB	  hub'unuzda	  aktif	  bir	  
porta	  takılı	  olduğunu	  doğrulayın.	  USB	  kablosu	  aktif	  bir	  USB	  portuna	  
takılmadığı	  sürece	  LED	  yanmayacaktır.	  
LED	  hala	  yanmıyor	  ise,	  kusurlu	  bir	  donanıma	  sahip	  olabilirsiniz	  (bakınız	  Sorun	  
Giderme)	  
Wacom	  sürücünün,	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açarak	  uygun	  bir	  şekilde	  yüklendiğini	  
kontrol	  ediniz.	  	  Sürücü	  yüklenmemiş	  ise,	  bir	  hata	  mesajı	  göreceksiniz.	  	  Bir	  hata	  mesajını	  
görmeniz	  halinde,	  bilgisayarınızı	  yeniden	  başlatın.	  Sorun	  devam	  eder	  ise	  2.	  Adım:	  Yazılım	  
kurulumuna	  bakın	  ve	  Wacom	  sürücü	  yazılımını	  yeniden	  yükleyin.	  (Mac	  için,	  uygun	  
çalışma	  için	  Wacom	  sürücüsünü	  kurduktan	  sonra	  bilgisayarınızı	  yeniden	  başlatmalısınız.)	  
	  

	  

Kaleminizin	  üzerindeki	  yan	  anahtarı	  kalem	  modu	  ve	  fare	  modu	  arasında	  dolaştırmak	  
için	  özelleştirmeniz	  halinde,	  Cintiq'in	  kalem	  modunda	  çalıştığından	  emin	  olunuz.	  	  	  
EKRAN	  ANAHTARI'na	  ayarlı	  bir	  ExpressKey	  veya	  kalem	  düğmesine	  basarak	  
Cintiq	  ile	  diğer	  ekranlar	  için	  kalem	  kontrolü	  arasında	  geçiş	  yapın.	  	  
Diğer	  monitörleri	  fare	  modunda	  kontrol	  etmek	  için	  kaleminizi	  
kullanabilirsiniz.	  Fare	  modunu	  kullanmak	  için,	  kalem	  düğmesini	  MOD	  
ANAHTARINA	  ayarlayın...	  Kalem	  modu	  ve	  fare	  modu	  arasında	  geçiş	  yapmak	  
için	  düğmeyi	  kullanın.	  	  
Uygun	  bir	  şekilde	  çalışması	  için,	  bazı	  uygulamalar	  kalemin	  kalem	  moduna	  
ayarlanmasını	  gerekmektedir.	  	  Kalemin	  fare	  moduna	  ayarlanmadığından	  
emin	  olunuz.	  	  
Kalemi	  kalem	  moduna	  ayarlamış	  ve	  sorun	  hala	  mevcut	  ise,	  bozulmuş	  bir	  
tercihler	  dosyasına	  sahip	  olabilirsiniz.	  	  Yeni	  tercihler	  dosyası	  yaratmak	  için	  
Windows'a	  özel	  sorunlar	  veya	  Mac'a	  özel	  sorunlardaki	  talimatları	  takip	  ediniz.	  	  
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Bilgisayar	  uyku	  moduna	  
geçmiyor.	  
Normal	  farenizi	  veya	  topunuzu	  
kullanırken	  ekran	  kürsörü	  geriye	  
atlıyor.	  	  
Başka	  bir	  tablet	  bilgisayarınıza	  
takıldığında,	  ekran	  kürsörü	  
ekranda	  hatalı	  bir	  şekilde	  hareket	  
ediyor	  veya	  atlıyor.	  	  
Bazı	  uygulamalarda	  çalışırken,	  
ExpressKey'ler	  veya	  Dokunmatik	  
Şeritler,	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  
panelinde	  ayarlanandan	  farklı	  bir	  
fonksiyon	  gerçekleştiriyor.	  	  
	  

ExpressKey'ler	  ve	  Dokunmatik	  
Şeritler,	  ayarlandıkları	  doğru	  
fonksiyonları	  gerçekleştirmiyor.	  	  
	  
Bazı	  kontrol	  paneli	  varsayılanları,	  
kılavuzda	  gösterilenlerden	  
farklıdır.	  	  

Kalemi	  kullanmıyorken,	  ekran	  yüzeyinden	  uzaklaştırın	  veya	  bilgisayarı	  uyanık	  
tutarken,	  Cintiq	  verileri	  göndermeye	  devam	  edecektir.	  	  
Kullanılmadığında,	  kalemi	  kalem	  standına	  veya	  Cintiq	  yakınında	  bazı	  diğer	  
yerlerde	  muhafaza	  edin.	  	  Kaleminizi	  ekran	  üzerinde	  bırakmanız,	  diğer	  giriş	  
cihazlarını	  kullanırken	  ekran	  kürsörü	  konumlandırmasına	  müdahale	  edebilir.	  	  
Cintiq'in	  tablet	  kısmı,	  belirli	  bir	  frekansta	  elektromanyetik	  dalgalar	  yayar.	  	  
Başka	  bir	  tabletin	  Cintiq'in	  çok	  yakınında	  olması	  halinde,	  ekran	  kürsörü	  
konumlandırmasına	  müdahale	  edebilir.	  	  Bu	  durumda,	  tableti	  Cintiq'ten	  
uzağa	  taşıyın.	  	  
Bazı	  uygulamalar	  ExpressKey	  ve	  Dokunmatik	  Şerit	  fonksiyonlarını	  geçersiz	  kılarak	  
kontrol	  edebilir.	  Detaylar	  için,	  tablet	  kontrolü	  için	  entegre	  uygulamalar	  
kullanmaya	  bakınız.	  	  

Uygulamaya	  özel	  ayarlar	  kullanırken,	  çalışmakta	  olduğunuz	  uygulama	  için	  
ayarları	  güncellediğinizden	  emin	  olun.	  	  
	  

Cintiq'in	  kullandığınız	  ele	  uygun	  bir	  şekilde	  yapılandırıldığını	  kontrol	  edin.	  	  El	  
kullanımı	  ve	  oryantasyon	  için	  Cintiq'i	  yapılandırmaya	  bakınız.	  	  
	  
	  
	  
	  
Bazı	  bölgelerde,	  kontrol	  paneli	  varsayılanlar,	  uygulama	  ve	  işletim	  sistemi	  
farklılıklarına	  bağlı	  olarak	  farklılık	  gösterebilir.	  
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ÇOKLU	  DOKUNMATİK	  SORUNLARI	  
	  

	  
	  
	  
Çoklu	  dokunmatik	  çalışmıyor.	  	   DOKUNMATİK	  AÇIK/KAPALI'	  ya	  ayarlı	  bir	  ExpressKey'	  e	  basarak	  dokunmatiği	  

etkinleştirin.	  Başka	  türlü,	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  panelini	  açın,	  DOKUNMATİK	  
simgesine	  tıklayın	  ve	  STANDART	  EL	  HAREKETLERİ,	  EL	  HAREKETLERİM	  veya	  
DOKUNMATİK	  SEÇENEKLERİ	  sekmesine	  gidin.	  	  DOKUNMATİĞİ	  ETKİNLEŞTİR	  
seçeneğinin	  seçili	  olduğundan	  emin	  olun.	  	  

	  
Çoklu	  dokunmatik	  tam	  olarak	  
çalışıyor	  görünmüyor.	  	  Ekran	  
kürsörü	  hareket	  edebiliyor	  ancak	  
daha	  karmaşık	  işlemler	  veya	  el	  
hareketleri	  çalışmıyor.	  	  
Kalemli	  ekran	  çok	  parmaklı	  
dokunmatiği	  güvenilir	  bir	  şekilde	  
algılamıyor.	  	  
	  

Adobe	  photoshop	  ile	  çalışırken	  
yakınlaştırma	  veya	  uzaklaştırma	  
yapılamıyor.	  
	  
Aşağı	  ve	  yana	  kaydırma	  
hareketleri,	  Adobe	  Photoshop	  
ile	  çalışırken	  doğru	  bir	  şekilde	  
çalışmıyor.	  	  
Döndürme	   hareketleri	   tutarlı	   bir	  
şekilde	  veya	  hiç	  çalışmıyor.	  	  

	  

Tablet	  sürücüsü	  doğru	  bir	  şekilde	  yüklenmiyor	  ise	  temel	  dokunma	  hareketi	  
algılanacak	  ancak	  diğer	  işlemler	  ve	  hareketler	  algılanmayacaktır.	  	  Sürücü	  
yazılımını	  kurun.	  	  
	  
	  

Parmaklarınızı	  birbirlerine	  çok	  yakın	  tutmanız	  halinde,	  kalemli	  ekran	  ayrı	  
gibi	  algılamayabilir.	  	  Parmaklarınızı	  biraz	  daha	  ayrı	  hareket	  ettirmeye	  
çalışın.	  	  
	  

Yakınlaştırma	  fonksiyonlarının	  Adobe®	  Photoshop®	  içinde	  doğru	  bir	  şekilde	  
çalışmaması	  halinde,	  KAYDIRMA	  TEKERLEĞİYLE	  YAKINLAŞTIR	  fonksiyonunun	  
Photoshop	  TERCİHLERİ	  seçeneklerinde	  seçilmediğini	  doğrulayın.	  
	  
Dokunma	  hareketlerinin	  Adobe®	  Photoshop®	  içinde	  doğru	  bir	  şekilde	  
çalışmaması	  halinde,	  KAYDIRMA	  TEKERLEĞİYLE	  YAKINLAŞTIR	  fonksiyonunun	  
Photoshop	  TERCİHLERİ	  seçeneklerinde	  seçilmediğini	  doğrulayın.	  
	  
	  
Döndürme,	  çalışmakta	  olduğunuz	  uygulamaya	  bağlı	  olarak	  farklı	  bir	  şekilde	  
çalışabilir.	  Örneğin,	  döndürme	  90	  derecelik	  kademelerle	  akıcı	  bir	  şekilde	  
çalışabilir	  veya	  çalışmayabilir.	  
	  

Bu	  el	  hareketinin	  en	  iyi	  algılanması	  için,	  parmaklarınızı	  çaprazlama	  bir	  şekilde	  
tablet	  yüzeyine	  koyarak	  başlayın	  ve	  en	  az	  25	  mm	  ayrı	  tutunuz.

WİNDOWS	  İLE	  İLGİLİ	  SORUNLAR	  
	  

Cintiq'in	  bozulmuş	  
olabileceğinizden	  şüphe	  
duyduğunuz	  veya	  tüm	  ayarların	  
fabrika	  ayarlarında	  olduğundan	  
emin	  olmak	  istiyorsunuz.	  	  

	  

Tercihlerle	  çalışmak	  için	  Wacom	  Tablet	  Tercih	  Dosyasını	  kullanın.	  	  Herhangi	  bir	  açık	  
uygulamayı	  kapatın.	  START	  simgesine	  tıklayın	  ve	  TÜM	  PROGRAMLARI	  seçin.	  	  Daha	  
sonra,	  WACOM	  TABLET	  ve	  WACOM	  TABLET	  TERCİHLER	  DOSYASINI	  seçin.	  	  
	  
•	   İlk	   önce	   tablet	   tercihlerinizi	   yedeklemeniz	   iyi	   bir	   fikirdir.	   	   TABLET	   TERCİH	  

DOSYASI	   iletişim	   kutusunda,	   YEDEKLE...	   tıklayın	   ve	   iletişim	   kutularını	   takip	  
edip.	  	  

•	   Aşağıdaki	  gibi	  tablet	  tercihlerini	  silmek	  için	  Tablet	  Tercihleri	  Dosya	  
Yazılımını	  kullanın:	  	  

Tek	  kullanıcı.	  	  TERCİHLERİM	  altında,	  etkin	  kullanıcı	  için	  tercihleri	  silmek	  için	  
KALDIR'	  a	  tıklayın.	  	  

Çoklu	  kullanıcı.	  	  TÜM	  KULLANICI	  TERCİHLERİ	  altında,	  çoklu	  kullanıcılar	  için	  
tercihleri	  silmek	  için	  KALDIR'	  a	  tıklayın.	  	  Yönetici	  hakları,	  tüm	  kullanıcılar	  için	  
tercihleri	  silmek	  için	  gerekmektedir.	  	  Çalıştırıyor	  olabileceğiniz	  ve	  hâlihazırda	  açık	  
tablete	  özel	  uygulamaları	  yeniden	  çalıştırın.	  	  

TERCİHLER'	  im	  altında	  YENİDEN	  YÜKLE'	  ye	  tıklanarak	  yedeklenmiş	  olan	  tablet	  
tercihlerini	  hızlı	  bir	  şekilde	  yeniden	  yükleyebilirsiniz.	  	  
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MAC	  İLE	  İLGİLİ	  SORUNLAR	  
	  
Başlangıçta,	  sürücünün	  
yüklenmediğini	  veya	  tercihlerin	  
oluşturulmadığını	  size	  söyleyen	  
bir	  iletişim	  kutusu	  görünür.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cintiq'in	  bozulmuş	  
olabileceğinizden	  şüphe	  
duyduğunuz	  veya	  tüm	  ayarların	  
fabrika	  ayarlarında	  olduğundan	  
emin	  olmak	  istiyorsunuz.	  

	  
Cintiq'in	  tablet	  kısmı	  başlangıçta	  algılanmadı.	  	  USB	  kablosunun	  
bilgisayarınızda	  veya	  USB	  hub'ında	  aktif	  bir	  USB	  portuna	  sıkı	  bir	  şekilde	  
takıldığından	  emin	  olun.	  	  Cintiq	  güç	  LED'in	  yanıyor	  ve	  mavi	  parladığından	  
emin	  olunuz.	  	  Bu	  sorunu	  çözmez	  ise,	  Sorun	  Gidermeye	  bakınız.	  	  
GİT	  menüsünden,	  YARDIMCI	  PROGRAMLAR'	  ı	  seçin	  ve	  SİSTEM	  PROFİLCİSİNİ	  
çalıştırın.	  	  İÇERİK	  listesinden	  DONANIM	  bölümünden	  USB'yi	  seçin.	  	  Bir	  Wacom	  
USB	  Cintiq	  modeli	  listelenmelidir.	  	  Bir	  model	  listelenmediğinde,	  USB	  kablo	  
bağlantısını	  kontrol	  edin	  veya	  Cintiq'i	  farklı	  bir	  USB	  portuna	  takmaya	  çalışın.	  	  
	  

Bu	  yardımcı	  olmaz	  ise,	  Teknik	  Destek	  için	  Wacom'	  a	  ulaşın.	  	  
Teknik	  Destek	  Seçeneklerine	  bakınız.	  	  
	  
Tercihlerle	  çalışmak	  için	  Wacom	  Tablet	  Yardımcı	  Programını	  kullanın.	  
Herhangi	  bir	  açık	  uygulamayı	  kapatın.	  Ana	  UYGULAMALAR	  klasörünü	  açın.	  	  
Daha	  sonra	  WACOM	  TABLET	  klasörünü	  açın	  ve	  WACOM	  TABLET	  YARDIMCI	  
PROGRAMINI	  çalıştırın.	  	  
•	   İlk	  önce	  tablet	  tercihlerinizi	  yedeklemeniz	  iyi	  bir	  fikirdir.	  Wacom	  Tablet	  

Yardımcı	  Programında,	  ETKİN	  KULLANICI	  veya	  TÜM	  KULLANICILARI	  seçin.	  	  
Daha	  sonra	  YEDEKLE...	  tıklayın	  ve	  komut	  pencerelerini	  takip	  edin.	  	  

•	   Daha	  sonra,	  tablet	  tercihlerini	  aşağıdaki	  gibi	  silin:	  	  

Tek	   kullanıcı.	   Program	   başladığında,	   ETKİN	   KULLANICI'	   yı	   seçin	   ve	  
KALDIR'a	   tıklayın.	   Oturumdan	   çıkın	   ve	   oturumu	   açın.	   Cintiq	   sürücüsü	  
yüklendiğinde,	   fabrika	   varsayılanları	   ile	   yeni	   tercihler	   dosyası	  
yaratacaktır.	  	  
Çoklu	  kullanıcı.	  Program	  başladığında,	  TÜM	  KULLANICILARI'	  yı	  seçin	  ve	  
KALDIR'	  a	  tıklayın.	  Oturumdan	  çıkın	  ve	  oturumu	  açın.	  Cintiq	  sürücüsü	  
yüklendiğinde,	  fabrika	  varsayılanları	  ile	  yeni	  tercihler	  dosyası	  
yaratacaktır.	  

	  

Programda	  YENİDEN	  YÜKLE...'ye	  tıklayarak	  ETKİN	  KULLANICI	  veya	  TÜM	  
KULLANICILAR	  için	  yedeklenmiş	  olan	  tablet	  tercihlerini	  hızlı	  bir	  şekilde	  
yeniden	  yükleyebilirsiniz.	  	  
	  

Not:	  	   Ana	  KÜTÜPHANE	  TERCİHLERİ	  PENCERELERİ	  klasöründen	  
WACOMTABLET.PREFPANE	  dosyasını	  manuel	  olarak	  kaldırmayın.	  	  Bu	  
dosyanın	  sadece	  Wacom	  yazılımı	  sürücüsünü	  kaldırırken	  çıkarılması	  ve	  
sonra	  sadece	  Wacom	  Tablet	  Yardımcı	  Programı	  kullanılırken	  
gerekmektedir.	  	  	  

Cintiq'i	  Yeniden	  Kalibre	  Etmek.	  	  Cintiq'i	  Kalibre	  Etmeye	  Bakınız.	  
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Mürekkep	  Cintiq	  ile	  doğru	  bir	  
şekilde	  çalışmıyor.	  	  

Mürekkep	  tercihleriyle	  ilgili	  bir	  sorun	  olabilir.	  	  Zarar	  gören	  tercih	  dosyalarını	  
aşağıdaki	  gibi	  kaldırın.	  	  El	  yazımı	  algılamasını	  etkinleştirirken	  bunlar	  yeniden	  
oluşturulacaktır.	  	  

1.	  SİSTEM	  TERCİHLERİ'	  ni	  açın,	  TÜMÜNÜ	  GÖSTER'	  i	  seçin	  ve	  MÜREKKEP'	  İ	  seçin.	  	  
Daha	  sonra	  el	  yazım	  algılamasını	  kapatın.	  	  

2.	  GİT	  menüsünden,	  EV'	  inizi	  seçin.	  	  KÜTÜPHANE	  ve	  TERCİHLER	  klasörlerini	  açın.	  	  
Aşağıdaki	  tercihleri	  kaldırın:	  	  

•	   COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST	  

•	   COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST	  

•	   COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH	  
	  

	   3.	  	  SİSTEM	  TERCİHLERİ	  ve	  MÜREKKEP'	  E	  geri	  gidin	  ve	  sonra	  el	  yazımı	  
algılamasını	  etkinleştirin.	  	  
4.	  	  Cintiq	  ve	  kaleminizi	  kullanarak	  Mürekkep	  fonksiyonunu	  test	  edin.	  	  

Bu	  prosedür	  Mürekkep	  ile	  olan	  sorununuzu	  çözmez	  ise,	  yardım	  için	  Apple	  
Desteğe	  ulaşınız.	  	  Wacom,	  Mürekkep	  için	  yazılım	  üreticisi	  değildir	  ve	  üçüncü	  
taraf	  yazılım	  uygulamasını	  desteklemek	  için	  kabiliyetlerimiz	  sınırlıdır.	  	  
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TEKNİK	  DESTEK	  SEÇENEKLERİ	  
	  

Cintiq	  ile	  bir	  sorununuz	  olması	  halinde,	  ilk	  önce,	  Cintiq'in	  doğru	  bir	  şekilde	  kurulmasını	  sağlamak	  için	  bu	  
kılavuzda	  yer	  alan	  uygun	  kurulum	  bölümünü	  kontrol	  ediniz.	  	  Daha	  sonra	  Sorun	  Giderme	  prosedürlerini	  gözden	  
geçirin.	  	  
Bir	  İnternet	  bağlantısına	  sahip	  iseniz,	  bölgeniz	  için	  Wacom	  internet	  sitesinden	  en	  son	  yazılım	  sürücülerini	  
indirebilirsiniz.	  	  Yazılım	  güncellemelerini	  almak	  bölüme	  bakın.	  	  

	  

Bölgeniz	  için	  Wacom	  internet	  sitenizdeki	  Müşteri	  Hizmetleri	  seçeneklerini	  kontrol	  edin.	  	  Bir	  telefon	  araması	  
yapmak	  zorunda	  kalmadan	  sorularınıza	  yanıtlar	  bulabilirsiniz.	  	  
Sorunu	  çözememeniz	  halinde	  ve	  Wacom	  ürününüzün	  doğru	  bir	  şekilde	  çalışmadığını	  düşünmeniz	  halinde,	  Wacome	  
destek	  çalışanlarına	  ulaşabilirsiniz.	  	  	  

Arama	  yaptığınızda,	  aşağıdaki	  bilgileri	  yanınızda	  tutarak	  bilgisayarınızın	  başında	  olmalısınız:	  	  
•	  Bu	  kılavuz.	  

•	  Seri	  numarası.	  (Cintiq'in	  arkasındaki	  etikete	  bakınız.)	  	  

•	  Sürücü	  sürüm	  numarası.	  	  (Kurulum	  CD'sine	  bakınız	  veya	  Wacom	  Tablet	  kontrol	  paneline	  HAKKINDA	  düğmesine	  
tıklayın.)	  	  	  

•	  Bilgisayarınızın	  modeli	  ve	  markası	  ve	  işletim	  sistemi	  sürüm	  numarası.	  	  

•	  Video	  kartınızın	  markası,	  modeli	  ve	  bağlantı	  türü.	  	  

•	  Bilgisayarınıza	  takılı	  olan	  çevre	  cihazlarının	  bir	  listesi.	  	  

•	  Sorun	  meydana	  geldiğinde	  kullandığınız	  yazılım	  uygulaması	  ve	  sürümü.	  	  

•	  Ekranınızda	  görünen	  herhangi	  bir	  hata	  mesajının	  tam	  ifadesi.	  	  

•	  Sorun	  meydana	  geldiğinde	  meydana	  gelenler	  ve	  neler	  yaptığınız.	  	  

•	  Sorunu	  çözmek	  için	  neler	  yaptığınız.	  	  
	  

Ayrıca,	  bölgeniz	  için	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  ederek	  ve	  E-‐posta	  Soru	  formu	  doldurarak	  Wacom	  Müşteri	  
Hizmetleri	  Merkezine	  ulaşabilirsiniz.	  	  	  

	  

YAZILIM	  GÜNCELLEMELERİNİ	  ALMAK	  
Wacom,	  yeni	  ürünlerle	  uyumluluğu	  korumak	  için	  tablet	  yazılım	  sürücüsünü	  düzenli	  olarak	  güncellemektedir.	  Cintiq	  
ve	  yeni	  bir	  donanım	  veya	  yazılım	  ürünü	  arasında	  bir	  uyumluluk	  sorunu	  yaşıyorsanız,	  internetten	  yeni	  bir	  yazılım	  
sürücüsünü	  indirmeniz	  yardımcı	  olabilir	  (mevcut	  olduğunda).	  	  
Müşteri	  Hizmetleri	  ve	  ürün	  sürücüleri	  ve	  diğer	  yazılım	  güncellemeleri	  için	  www.wacom.com	  Wacom	  sitesini	  
ziyaret	  edin.	  	  
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ÖZEN	  VE	  BAKIM	  
Bu	  bölüm	  Cintiq'inizin	  özeni	  ve	  bakımı	  için	  ipuçları	  sağlamaktadır.	  	  

Cintiq'e	  özen	  göstermek	  
Kalem	  ucunu	  değiştirmek	  

	  
	  
CİNTİQ'E	  ÖZEN	  GÖSTERMEK	  
Grip	  Kalem	  ve	  Cintiq	  LCD	  ekranı	  yüzeyini	  temiz	  tutun.	  	  Toz	  ve	  kir	  parçacıkları	  kaleme	  yapışabilir	  ve	  ekran	  yüzeyinde	  
aşırı	  yıpranmaya	  neden	  olabilir.	  	  Düzenli	  temizlik,	  LCD	  ekran	  yüzeyi	  ve	  kaleminizin	  ömrünü	  uzatmaya	  yardımcı	  
olacaktır.	  	  
Cintiq,	  Cintiq	  ekran	  standı	  ve	  Grip	  Kalemi	  kuru,	  temiz	  bir	  yerde	  tutun	  ve	  aşırı	  sıcaklıklardan	  kaçının.	  	  Oda	  
sıcaklığı	  en	  iyisidir.	  	  
Cintiq,	  ekran	  standı	  ve	  Grip	  Kalem	  sökülemez.	  Ürünü	  parçalara	  ayırmak	  garantinizi	  geçersiz	  kılacaktır.	  	  

Önemli:	   Cintiq	   veya	   kaleminize	   asla	   sıvı	   dökmemeye	   dikkat	   ediniz.	   Özellikle	   içlerine	   sıvı	   girmesi	   halinde	  
arızalanacak	  olan	  hassas	  elektronik	  parçalar	  içerdiklerinden	  dolayı	  ekran,	  ExpressKey'ler,	  Dokunmatik	  Şeritler	  
veya	  kalem	  düğmelerini	  ve	  ucu	  ıslatmamaya	  dikkat	  ediniz.	  	  	  

	  

Kalem	  uçları	  sık	  sık	  değiştirerek	  çizilmeyi	  engelleyin.	  	  Uçlar	  aşındığında	  veya	  sivrildiğinde,	  Cintiq'inize	  zarar	  
verebilir.	  	  Kalem	  ucunu	  değiştirmek'	  e	  bakınız.	  	  
Cintiq	  kasasını,	  Cintiq	  ekran	  standı	  veya	  Grip	  Kalemi	  temizlemek	  için,	  yumuşak	  nemli	  bir	  bez	  kullanın;	  ayrıca	  su	  ile	  
seyreltilmiş	   çok	   zararsız	   bir	   deterjan	   kullanarak	   elbiseyi	   nemlendirebilirsiniz.	   Ürün	   muhafazası	   veya	   kalemi	  
temizlemek	  için	  boya	  tineri,	  benzin,	  alkol	  ve	  diğer	  çözücüler	  kullanmayın.	  	  

	  

Ekranı	  temizlemek	  için,	  antistatik	  bez	  veya	  hafif	  nemli	  bir	  bez	  kullanın.	  Temizlik	  yaparken,	  ekrana	  sadece	  az	  
miktarda	  bir	  baskı	  uygulayın	  ve	  yüzeyin	  ıslanmasına	  neden	  olmayın.	  Ekrana	  zarar	  verebileceğinden	  ekranı	  
temizlemek	  için	  deterjan	  kullanmayın.	  	  Bu	  türden	  hasar,	  üretici	  garantisinin	  kapsamı	  dışındadır.	  
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KALEM	  UCUNU	  DEĞİŞTİRMEK	  
Cintiq'inizi	  çizilmelere	  karşı	  korumak	  ve	  en	  iyi	  performans	  için,	  kalem	  uçlarınızı	  düzenli	  olarak	  değiştirin.	  	  

Önemli:	  Kalem	  ucunu	  böyle	  göründüğünde	  veya	  öncesinde	  değiştirin:	  	  

Kalem	  ucu	  normal	  kullanım	  ile	  yıpranacaktır.	  
Aşırı	  baskı	  daha	  hızlı	  aşınmasına	  neden	  
olacaktır.	  
Çok	  kısaldığında	  ve	  düz	  bir	  uç	  geliştirdiğinde	  
ucu	  değiştirin.	  	  

	  
	  
	  
	  
1.	  	  Uç	  çıkarma	  aleti	  ve	  yedek	  uçlara	  erişmek	  için	  kalem	  standı	  kaidesini	  sökün.	  	  

	  

Uç	  çıkarma	  aleti	  	  
	  
	  

Yedek	  uçlar	  
•	   6	  standart	  uç	  	  
•	   3	  sert	  keçeli	  uç	  	  
•	   1	  fırça	  uç	  	  

	  

	  
	  
2.	  	  Eski	  ucu	  sıkıca	  tutun	  ve	  kalemden	  dışarı	  düz	  çekin.	  	  Uç	  çıkarma	  aleti,	  cımbız,	  iğne	  burunlu	  pense	  veya	  

benzeri	  bir	  alet	  kullanın.	  	  
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3.	  	  Yeni	  ucun	  ucunu	  kaleme	  doğrudan	  kaydırın.	  	  Duruncaya	  kadar	  ucu	  sıkı	  bir	  şekilde	  itin.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Uç	   1	  mm	  ve	  daha	  kısa	  olduğunda	  değiştirin.	  
	  

	  Uyarı	  
Boğulmaz	  tehlikesi.	  Çocukların	  kalem	  ucu	  veya	  yan	  düğmeyi	  yutmasını	  engelleyin.	  Kalem	  ucu	  veya	  yan	  düğme,	  
çocukların	  bunları	  ısırması	  halinde	  kazara	  düşebilir.	  

	  
Yedek	  parçalar	  için,	  Parçaları	  ve	  Aksesuarları	  sipariş	  etmek'	  e	  bakınız.	  	  

Önemli:	  

•	   Kullanılmadığında,	  kalemi	  kalem	  standına	  koyun	  veya	  masanızda	  düz	  bırakın.	  	  
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OPSİYONEL	  EKRAN	  KONFİGÜRASYONLARI	  	  
Cintiq'	  i	  standa	  monte	  ettikten	  sonra,	  çok	  çeşitli	  konumlara	  döndürebilirsiniz.	  	  Döndürmeyi	  düşünmüyorsanız	  ve	  
kaideye	  daha	  sıkı	  bir	  şekilde	  sabitlemek	  istiyorsanız,	  aşağıda	  gösterildiği	  gibi	  dönmeye	  karşı	  kilit	  vidaları	  yerleştirin.	  	  
Cintiq'	  i	  ekran	  standına	  kilitlemek	  için:	  

•	   Cintiq'i	  standart	  manzara	  konumuna	  döndürün	  (güç	  düğmesi	  ekranın	  üstünde	  bulunacaktır).	  	  

•	   Stand	  da	  ki	  iki	  delik,	  Cintiq'	  teki	  iki	  vida	  deliğiyle	  hizalanacaktır.	  	  
•	   Kilitli	  vidaları	  yerleştirmek	  ve	  elinizle	  sıkmak	  için	  bir	  Philips	  tornavida	  kullanın.	  	  

	  
Dikkat	  

	  
Cintiq	  standına	  aşırı	  fiziksel	  baskı	  
uygulamayın.	  	  Aksi	  halde	  standa	  
zarar	  verilebilir.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Kilitli	  Vidalar	  	  
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ALTERNATİF	  BİR	  MONTAJ	  VEYA	  STAND	  KULLANMAK	  
Cintiq'	  i	  alternatif	  bir	  montaj	  platformu	  gerektiren	  bir	  kurulumda	  kullanırsanız,	  VESA	  MIS-‐D	  100/100	  (4	  vida)	  
standardına	  uygun	  bir	  herhangi	  bir	  stand	  veya	  montaj	  platformuna	  monte	  edebilirsiniz.	  	  
Notlar:	  

	  

Gerekli	  olan	  montaj	  vidaları	  0.7	  mm	  aralığa	  sahip	  4	  mm	  genişliktedir	  (M4	  Normal).	  	  Vida	  delik	  derinliği	  12	  
mm'dir.	  Aralık	  derinliğini	  aşmak	  Cintiq'	  in	  iç	  parçalarına	  zarar	  verecektir.	  	  
Cintiq'in	  monte	  edildiği	  herhangi	  bir	  platform	  veya	  donanım	  ağırlığı	  taşıyabilmelidir.	  	  

Cintiq'	  i	  bir	  VESA	  kaideye	  takmak	  için:	  	  

1.	  	   Bilgisayarınızı	  ve	  Cintiq'inizi	  kapatın.	  	  Daha	  sonra,	  Cintiq	  ve	  bilgisayarınız	  arasındaki	  tüm	  kabloları	  çıkarın.	  	  
2.	  	   Cintiq'	  i	  ekran	  standından	  çıkarmak	  Cintiq'	  i	  düz,	  yumuşak	  yüzeye	  aşağı	  bakacak	  şekilde	  yerleştirin	  (örneğin	  bir	  

masaüstü	  boyunca	  yayılmış	  bir	  bez).	  	  
3.	  	   Dört	  yatak	  gövdesi	  bağlantı	  vidalarını	  sökerek	  yatak	  gövdesini	  çıkarın.	  	  Yatak	  yarımlarını	  dikkatli	  bir	  şekilde	  ayırın	  

ve	  yatak	  durdurucuyu	  kabloları	  serbest	  bırakmak	  için	  çıkarın.	  	  Gövde	  bölümlerinin	  iç	  yataklarında	  bulunan	  küçük	  
yatak	  durdurucuyu	  gevşetmemeye	  dikkat	  ediniz.	  	  

	  
	  
	  

Arka	  kapak	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kablo	  Kanalı	  

	  
•	   Arka	  kapaktan	  vidaları	  

çıkarın	  ve	  kapağı	  Cintiq'	  
ten	  kaldırarak	  çıkarın.	  	  

•	   Kablo	  kanalı	  boyunca	  
kabloları	  geçirin	  ve	  doğru	  
vidaları	  kullandığınızdan	  
emin	  olarak	  arka	  kapağı	  
yeniden	  takın.	  	  Arka	  kapak	  
vidaları,	  yatak	  gövdesi	  
vidalarından	  daha	  kısadır.	  	  

	  
	  
	  
	  
Yatak	  durdurucusu	  	  

	  
	  
	  
Yatak	  gövde	  
bölümleri	  (çıkarılmış)	  
ve	  bağlantı	  vidaları	  	  

-  67  -



İçindekiler Dizin 
76 

İçindekile
r 

Dizin 
76 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
76 

	  
4.	  	   Standınız	  veya	  montaj	  platformunuzla	  gelen	  talimatları	  gözden	  geçirin.	  	  Anladığınızdan	  ve	  tüm	  talimatları	  dikkatli	  

bir	  şekilde	  takip	  ettiğinizden	  emin	  olun.	  	  Herhangi	  bir	  uyarı	  veya	  diğer	  güvenlik	  bilgilerine	  dikkat	  ediniz.	  	  
5.	  	   Platformunuzu	  için	  uygun	  ve	  yukarıda	  belirtildiği	  gibi	  VESA	  montaj	  vidalarını	  kullanarak,	  Cintiq'i	  montaj	  

platformuna	  sıkı	  bir	  şekilde	  monte	  edin.	  	  
	  

Uyarı	  	  
	  

Cintiq'i	  alternatif	  bir	  montaj	  platformuna	  takarken,	  
platform	  üreticisi	  tarafından	  sağlanan	  dokümanlardaki	  
tüm	  talimatları	  takip	  ettiğinizden	  emin	  olunuz.	  Uygunsuz	  
bir	  şekilde	  kurulduğundan,	  Cintiq,	  düşebilir	  ve	  fiziksel	  
yaralanma	  veya	  ürünün	  zarar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  	  

	  
Kablo	  Kanalı	  
Kablolar,	  bükülmeden	  bu	  açıklıktan	  
yerleştirilmelidir.	  	  
Kabloların	  VESA	  ataşmanın	  altına	  
sıkışmamasına	  dikkat	  edin.	  	  

	  
	  
6.	  Cintiq	  ve	  bilgisayarınız	  arasına	  kabloları	  yeniden	  takın.	  Gerekliyse,	  1.	  Adım'a	  bakınız:	  	  Donanım	  Kurulumu.	  	  

	  
	  
Cintiq'i	  bir	  VESA	  kaideden	  çıkarmak	  için:	  

1.	  Bilgisayarınızı	  ve	  Cintiq'inizi	  kapatın.	  Daha	  sonra,	  Cintiq	  ve	  bilgisayarınız	  arasındaki	  tüm	  kabloları	  çıkarın.	  
2.	  Cintiq'	  i	  alternatif	  montaj	  platformundan	  çıkarın.	  	  

3.	  Cintiq'	  i	  düz,	  yumuşak	  yüzeye	  aşağı	  bakacak	  şekilde	  yerleştirin	  (örneğin	  bir	  masaüstü	  boyunca	  yayılmış	  bir	  bez).	  

4.	  Arka	  kapağı	  çıkarın	  ve	  kabloları	  kablo	  kanalından	  çıkarın.	  	  Kabloları	  çıkardıktan	  sonra,	  kapağı	  yerleştirin.	  	  
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5.	  	   Yatak	   gövdesi	   parçalarına	   çalışın.	   İki	   yatak	   gövdesi	   bölümüne,	   bir	   yatak	   durdurucuya	   ve	   dört	   vidaya	   sahip	  

olmalısınız.	  Yatak	  durdurucusunu	  yatak	  gövdesi	  bölümlerinden	  birine	  yerleştirin.	  Gövde	  bölümü	  benzer	  parçalar	  
gibi	  kullanılabilir.	  	  

	  
Yatak	  gövdesi	  bölümdeki	  yatak	  
durdurucusunun	  doğru	  yerini	  
gösterir.	  

	  
Doğru	  bir	  şekilde	  yerleştirildiğinde,	  yatak	  
durdurucusu,	  durdurucu	  oluğunun	  içinde	  yandan	  
yana	  yavaş	  bir	  şekilde	  kayacaktır.	  Durdurucu	  ayrıca	  
arka	  gövde	  yüzeyine	  tam	  oturacaktır.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.	  Yatak	  durdurucusunu	  gövde	  bölümünden	  çıkarmamaya	  özen	  gösterin,	  yatak	  gövdesinin	  iki	  yarısını	  Cintiq	  

kablolarının	  etrafına	  ve	  bağlantı	  noktalarının	  üzerine	  konumlandırın.	  	  	  
	  
	  
	  

Uygun	  konumlandırma,	  Cintiq'in	  yatay	  
ekseni	  boyunca	  hizalanan	  gövde	  
bölümlerini	  göstermektedir.	  	  
Yatak	  durdurucusunu	  içeren	  bölüm,	  
Cintiq'in	  üstüne	  doğru	  
konumlandırılmalıdır.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
7.	  Yeniden	  takma	  için	  doğru	  vidaları	  kullandığınızdan	  emin	  olarak	  yatak	  gövde	  bölümlerini	  Cintiq'	  e	  takın.	  	  (Yatak	  

gövdesi	  vidaları	  arka	  kapak	  vidalarından	  daha	  uzundur.)	  
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KABLONUN	  ÇIKARILMASI	  VE	  DEĞİŞTİRİLMESİ	  	  
Bir	  Cintiq	  kablosunu	  çıkarmanız	  veya	  değiştirmeniz	  gerekiyor	  ise,	  aşağıdaki	  prosedürü	  takip	  edin.	  	  
Bir	  kabloyu	  çıkarmak:	  	  
1.	  Bilgisayarınızı	  ve	  Cintiq'inizi	  kapatın.	  Cintiq	  ve	  bilgisayarınız	  arasındaki	  tüm	  kabloları	  çıkarın.	  
2.	  Cintiq'i	  ekran	  standından	  çıkarmak	  Cintiq'i	  düz,	  yumuşak	  yüzeye	  aşağı	  bakacak	  şekilde	  yerleştirin	  (örneğin	  bir	  
masaüstü	  boyunca	  yayılmış	  bir	  bez).	  
3.	  Dört	  yatak	  gövdesi	  bağlantı	  vidalarını	  sökerek	  yatak	  gövdesini	  çıkarın.	  Yatak	  yarımlarını	  dikkatli	  bir	  şekilde	  ayırın	  ve	  
yatak	  durdurucuyu	  kabloları	  serbest	  bırakmak	  için	  çıkarın.	  Detaylar	  için,	  Bir	  alternatif	  kaide	  veya	  stand	  kullanmak'	  ta	  
bulunan	  talimatlara	  bakınız.	  	  
4.	  	  Arka	  kapak	  vidalarını	  gevşetin	  ve	  kapağı	  Cintiq'ten	  uzaklaştırarak	  kaldırın.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Konektörler	  DVI-‐I	  ve	  	  USB'dir.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.	  Kablo	  klipsini	  çıkarın	  ve	  kabloyu	  yerinden	  çıkarın.	  	  

	  
Kablo	  klipsi	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
Kablo	  yuvaları	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
6.	  Çıkarmak	  istediğiniz	  kablo	  kelebek	  vidalara	  sahip	  ise,	  bunları	  gevşetin.	  	  Kabloyu	  sökün	  ve	  çıkarın.	  	  
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Bir	  kabloyu	  değiştirmek:	  

1.	  Kabloyu	  Cintiq'e	  takın.	  Herhangi	  bir	  konektör	  kelebek	  vidasını	  sıkmayı	  unutmayın.	  

2.	  Kabloyu	  uygun	  bir	  şekilde	  yerleştirin	  ve	  kablo	  klipsini	  takın.	  

3.	  Altındaki	  herhangi	  bir	  kabloyu	  ezmemeye	  dikkat	  ederek	  arka	  kapağı	  dikkatli	  bir	  şekilde	  değiştirin.	  	  Kapağı	  
yerleştirirken	  doğru	  vidaları	  kullanın	  ve	  aşırı	  sıkmayın.	  	  

4.	  Yatak	  gövdesini	  dikkatli	  bir	  şekilde	  yerleştirin.	  	  Detaylar	  için,	  Bir	  alternatif	  kaide	  veya	  stand	  kullanmak'	  ta	  bulunan	  
talimatlara	  bakınız.	  

	  
	  

	  
	  
	  
5.	  Cintiq'i	  ekran	  standına	  monte	  edin.	  	  

6.	  Cintiq	  ve	  bilgisayarınız	  arasına	  kabloları	  yeniden	  takın.	  
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CİNTİQ'İ	  KALDIRMAK	  
Wacom	  sürücü	  yazılımı	  ve	  Cintiq'i	  sisteminizden	  kaldırmak	  için	  aşağıdaki	  uygun	  prosedürü	  takip	  edin.	  	  

Önemli:	  Wacom	  sürücü	  yazılımını	  kaldırırken,	  Cintiq'iniz	  tam	  tablet	  fonksiyonelliği	  ile	  artık	  çalışmayacak	  
ancak	  bir	  fare	  cihazı	  olarak	  çalışmaya	  devam	  edecektir.	  	  

Windows	  8:	  

1.	  Windows	  8	  Start	  ekranından,	  ekranın	  sol	  alt	  köşesine	  sağ	  tıklayın	  ve	  açılan	  menüden	  KONTROL	  PANELİNİ	  seçin.	  	  Bir	  
Windows	  8	  Classic	  Masaüstü	  kullanıyorsanız,	  Start	  ekranına	  erişmek	  için	  klavyenizdeki	  Windows	  tuşuna	  basın	  
veya	  Charms	  çubuğundaki	  Windows	  simgesini	  seçin.	  

2.	  BİR	  PROGRAM	  KALDIR	  veya	  PROGRAM	  EKLE	  VEYA	  KALDIR'	  ı	  seçin.	  	  

3.	  WACOM	  TABLET'	  i	  seçin	  ve	  KALDIR	  düğmesine	  tıklayın.	  	  

Windows	  7:	  

1.	  START'	  a	  tıklayın	  ve	  KONTROL	  PANEL'	  ini	  seçin.	  	  
2.	  BİR	  PROGRAM	  KALDIR	  veya	  PROGRAM	  EKLE	  VEYA	  KALDIR'	  a	  tıklayın.	  

3.	  WACOM	  TABLET'	  i	  seçin	  ve	  KALDIR	  düğmesine	  tıklayın.	  

Not:	  Kaldırmanın	  gerçekleşmesi	  için	  bilgisayarınızı	  yeniden	  başlatmanız	  gerekebilir.	  	  
	  
	  
Mac:	  

1.	  GİT	  menüsünden,	  UYGULAMALARI	  seçin	  ve	  WACOM	  TABLET'	  i	  klasörü	  açın.	  	  

2.	  WALCOM	  TABLET	  UTILITY	  simgesine	  çift	  tıklayın.	  	  TABLET	  YAZILIMI:	  	  KALDIR	  düğmesine	  tıklayın.	  	  
Yönetici	  oturum	  açma	  adı	  ve	  şifrenizi	  girin.	  	  

3.	  Kaldırma	  işlemi	  tamamlandığında,	  TAMAM'	  a	  tıklayın.	  	  

4.	  Bilgisayarınızı	  kapatın	  ve	  Cintiq'i	  kapatın.	  	  Bilgisayarınız	  ve	  Cintiq'iniz	  kapalı	  olduğunda	  Cintiq'i	  bilgisayarınızdan	  
çıkarın.	  	  

İnternet'ten	  yeni	  bir	  yazılım	  sürücüsü	  indirmek	  hakkında	  bilgi	  için	  Yazılım	  güncellemelerini	  alma'	  ya	  bakınız	  (mevcut	  
olduğunda).	  	  
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ÜRÜN	  BİLGİLERİ	  	  
	  

	  
Avrupa,	  Orta	  Doğu	  Ve	  Afrika	   http://www.wacom.eu	  
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PARÇA	  VE	  AKSESUAR	  SİPARİŞ	  ETMEK	  
Mevcut	  parçalar	  ve	  aksesuarlar	  listesi	  için,	  bölgeniz	  için	  Wacom	  internet	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  	  Ayrıca	  aşağıdakileri	  
yapabilirsiniz:	  	  
•	   Avrupa'da	  	  +49	  (0)180.500.03.75	  arayın	  veya	  spareparts@wacom.eu	  adresine	  bir	  e-‐posta	  gönderin.	  Veya,	  

http://shop.wacom.eu	  sitesini	  ziyaret	  edin.	  	  Ayrıca,	  bölgeniz	  için	  uygun	  numarayı	  kullanarak	  yerel	  bayi,	  
distribütör	  veya	  teknik	  desteğinize	  ulaşabilirsiniz.	  	  
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WACOM	  ULUSLARARASI	  OFİSLERİ	  
WACOM	  EUROPE	  GMBH	  
Europark	  Fichtenhain	  A9	  
47807	  Krefeld	  
Almanya	  
İnternet:	  http://www.wacom.eu	  
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22HD	  touch	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  
(DTH-‐2200)	  
	  
Önlemler	  
Ürün	  Teknik	  Özellikleri	  
Bertaraf	  ve	  Geri	  Dönüşüm	  Bilgileri	  
Yasal	  Uyarı	  
Lisans	  ve	  Garantiler	  
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Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  
Cintiq®	  22HD	  touch	  (DTH-‐2200)	  
Baskı	  1.0	  J3013	  
Copyright	  ©	  Wacom	  Co.,	  Ltd.,	  2013	  
	  
Tüm	  Hakları	  Saklıdır.	  	  Bu	  kılavuzun	  hiçbir	  bölümü,	  açık	  kişisel	  kullanımınız	  hariç	  olmak	  üzere	  çoğaltılamaz.	  
Wacom,	  önceden	  bildirmeksizin	  bu	  yayında	  değişiklik	  yapma	  hakkını	  saklı	  tutar.	  
Wacom,	  bu	  kılavuzda	  doğru	  ve	  güncel	  bilgileri	  sağlamak	  için	  en	  iyi	  çabayı	  göstermektedir.	  Ancak,	  Wacom,	  
önceden	  bildirmeksizin	  ve	  bu	  kılavuza	  dahil	  etme	  yükümlülüğü	  olmaksızın,	  herhangi	  bir	  teknik	  özellik	  ve	  
ürün	  konfigürasyonlarını	  kendi	  takdirinde	  değiştirme	  hakkını	  saklı	  tutar.	  
Yukarıdaki	  yıl	  bu	  kılavuzun	  hazırlandığı	  zamanı	  gösterir.	  Ancak,	  bir	  "kılavuzun"	  kullanıcılara	  sunulma	  tarihi,	  
ilgili	  Wacom	  ürünün	  piyasaya	  sürülmesiyle	  eş	  zamanlıdır.	  
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Wacom	  ve	  Cintiq	  Wacom	  Co.	  Ltd'nin	  tescilli	  ticari	  markalarıdır.	  
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ÖNLEMLER	  
	  
KULLANIM	  VE	  TAŞIMA	  ÖNLEMLERİ	  
Cintiq	  22HD'nin	  güvenli	  çalışmasını	  sağlamak	  için,	  bu	  kılavuzda	  yer	  alan	  tüm	  talimatlar,	  uyarılar	  ve	  ikazlara	  
uygun	  hareket	  ediniz.	  Aksi	  halde,	  	  Cintiq	  22HD'a,	  bilgisayarınıza	  zarar	  gelebilir	  veya	  verileriniz	  kaybolabilir.	  
Aksi	  halde,	  garantiniz	  de	  geçersiz	  kalabilir,	  bu	  durumda	  Wacom	  herhangi	  bir	  Cintiq	  ürünü	  onarım	  veya	  
değişim	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  
	  
FİZİKSEL	  KULLANIM	  YERİ	  
	  
UYARI	  
Bu	  ürün	  sadece	  normal	  ofis	  ortamları	  içindir	  ancak	  iklim	  kontrollü	  ortamlarda	  merkez	  konsoller	  olarak	  
kullanılabilir.	  Ürün,	  sadece	  normal	  ofis	  ortamında	  kullanılmak	  üzere	  Wacom	  tarafından	  test	  edilmiş	  olup,	  
tıbbi	  ve	  askeri	  uygulama	  alanlarında	  uygunluğuyla	  ilgili	  herhangi	  bir	  özel	  araştırma	  yapılmamıştır.	  
Ek	  olarak,	  bu	  interaktif	  kalemli	  ekran	  su	  geçirebilir	  ve	  patlamalara	  karşı	  dayanıklı	  değildir.	  
Sadece	  pasif	  ekran	  ve	  giriş	  cihazı	  olarak	  kullanılabilir.	  
Bu	  tek	  kullanım	  için	  belirtilmeyen	  tüm	  uygulamalarda,	  yeterli	  testlerin	  bulunmamasından	  dolayı	  interaktif	  
kalemli	  ekranın	  fonksiyonelliğine	  ve	  olası	  arızalarına	  dair	  herhangi	  bir	  bilgi	  verilememektedir.	  İnteraktif	  
ürünün	  normal	  ofis	  ortamları	  dışındaki	  diğer	  uygulama	  alanlarında	  kullanılmasıyla	  ilgili	  risk	  kullanıcıya	  
aittir.	  
	  
ÇEVRE	  
	  
DİKKAT	  
Sıcaklık	  ve	  nem	  
• Çalışma	  sıcaklığı	  ve	  nem:	  5°C	  -‐	  40°C,	  30%	  -‐	  80%	  BN	  
• Saklama	  sıcaklığı	  ve	  nem:	  -‐20°C	  -‐	  60°C,	  30%	  -‐	  90%	  BN	  
Cintiq'i	  aşağıdaki	  yerlerde	  kullanmayın	  veya	  saklamayın:	  
• Sıcaklık	  değişimlerinin	  ağır	  veya	  teknik	  özellikleri	  aşması	  (örn:	  açık	  hava	  veya	  bir	  araç	  içinde).	  
• Kalemli	  ekran,	  Grip	  Kalem,	  ve	  Cintiq	  standının	  doğrudan	  güneş	  ışığına	  veya	  bir	  cihazdan	  ısıya	  maruz	  
kaldığı	  veya	  su	  veya	  benzeri	  diğer	  türde	  sıvıya	  maruz	  kaldığı	  yerler.	  
Cintiq'i	  tozlu	  bir	  ortamda	  kullanmayın;	  bu	  zarar	  verebilir.	  
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KULLANIM	  
	  
UYARI	  
Sadece	  Cintiq	  ile	  kullanılmak	  üzere	  belirlenmiş	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanın.	  Farklı	  bir	  güç	  adaptörü	  
kullanılması	  halinde,	  Cintiq	  doğru	  bir	  şekilde	  çalışmayacak	  veya	  zarar	  görebilir.	  Farklı	  bir	  adaptör	  türünün	  
kullanılması	  ayrıca	  potansiyel	  olarak	  yangına	  neden	  olabilir.	  Farklı	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanılması	  garantinizi	  
geçersiz	  kılacaktır.	  
Elektrik	  prizinde	  biriken	  tozları	  düzenli	  olarak	  temizleyin.	  Biriken	  toza	  ek	  olarak	  nem	  vs.	  bir	  yangın	  tehlikesi	  
yaratabilir.	  
Güç	  kablosuna	  zarar	  vermeyin,	  güçlü	  bir	  şekilde	  bükmeyin	  veya	  sarmayın.	  Kablo	  üzerine	  ağır	  nesneler	  
koymayın	  veya	  aşırı	  ısıya	  maruz	  bırakmayın.	  Bu	  uyarının	  göz	  ardı	  edilmesi,	  yangın,	  elektrik	  çarpması	  veya	  
ürün	  arızasıyla	  sonuçlanabilir.	  
Güç	  adaptörünü	  ıslak	  eller	  ile	  takmayın	  veya	  çıkarmayın.	  Bu	  uyarının	  göz	  ardı	  edilmesi,	  elektrik	  çarpması	  
veya	  ürün	  arızasıyla	  sonuçlanabilir.	  
USB	  portuna,	  video	  bağlantı	  portlarına	  veya	  ürünün	  herhangi	  bir	  diğer	  açıklığına	  yabancı	  madde	  
yerleştirmeyin.	  Bir	  porta	  veya	  ürünün	  başka	  bir	  açıklığına	  metal	  bir	  nesne	  veya	  yabancı	  maddenin	  
sokulması	  halinde,	  ürünün	  arızalanması,	  yangın	  veya	  elektrik	  çarpmasına	  neden	  olabilir.	  
	  
DİKKAT	  
Cintiq'e	  elektrik	  sağlarken	  topraklamalı	  bir	  güç	  kaynağı	  kullanın.	  
Ürün	  veya	  bilgisayarınız	  çalışırken	  video	  veya	  güç	  kablolarının	  takmayın	  veya	  çıkarmayın;	  bu	  ekran	  veya	  
bilgisayar	  ekran	  kartına	  zarar	  verebilir.	  Bu	  durumda,	  Wacom,	  ürün	  onarım	  veya	  değişim	  yükümlülüğüne	  
sahip	  olmayacaktır.	  
Cintiq	  DVI,	  veya	  VGA	  video	  kartıyla	  kullanılabilir.	  Uygunsuz	  bir	  ekran	  kartı	  kablosu	  kullanımı	  ürüne	  zarar	  
verebilir.	  
Arka	  panel	  havalandırma	  deliklerini	  tıkamayın;	  bu	  ürünü	  aşırı	  ısıtılabilir	  ve	  zarar	  verebilir.	  
Uzun	  süreler	  kullanılmayacak	  ise,	  güç	  adaptörünü	  AC	  prizinden	  çıkarın.	  
	  
Ürünü	  kullanırken	  göz	  sağlığınızı	  korumak	  için	  aşağıdaki	  hususlara	  dikkat	  ediniz:	  
• Ürünü	  sadece	  iyi	  aydınlatılmış	  bir	  yerde	  kullanın	  ve	  ekranı	  uygun	  bir	  mesafeden	  izleyin.	  
• Uzun	  süreler	  ürünü	  kullanırken	  düzenli	  aralar	  veriniz.	  
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LCD	  ekranla	  ilgili	  olarak	  aşağıdaki	  hususlara	  dikkat	  ediniz.	  
Kalemi	  LCD	  ekrana	  kuvvetli	  bir	  şekilde	  bastırmayınız.	  Ekranın	  kuvvetli	  bir	  şekilde	  bastırmanız,	  ekran	  
üzerinden	  geçici	  olarak	  şerit	  çizgilerin	  görünmesine	  neden	  olabilir	  (çizgiler	  kalemi	  bastırmayı	  
durdurduğunuz	  olan	  kaybolacaktır).	  Aşağıdaki	  koşullar	  LCD	  ekranların	  özellikleri	  olup,	  ürün	  üzerinde	  hasar	  
veya	  arızayı	  göstermemektedir.	  
• Gösterilen	  içerikleri	  bağlı	  olarak,	  dengesiz	  parlaklık	  oluşabilir.	  
• Gösterilen	  içeriklerine	  bağlı	  olarak,	  az	  miktarda	  görünen	  veya	  görünmeyen	  kırmızı	  veya	  mavi	  noktalar	  
oluşabilir.	  
• İnce	  detaylara	  sahip	  nesneler	  gösterirken,	  titreşim	  veya	  şerit	  desenler	  oluşabilir.	  
• Uzun	  bir	  süre	  boyunca	  aynı	  fotoğrafı	  gösterdikten	  sonra,	  kalıntı	  bir	  görüntü	  oluşabilir.	  (Kalıntı	  görüntüler	  
zaman	  içinde	  yavaş	  yavaş	  yok	  olacaktır.)	  
• Ekranın	  zaman	  içinde	  kullanırken	  arka	  ışığın	  durumundaki	  değişiklikler,	  ekranın	  durumunu	  yavşa	  yavaş	  
etkileyecektir.	  
• Ekranın	  görülme	  açısına	  bağlı	  olarak,	  renkler	  ve	  tonlar	  değişmiş	  görünebilir.	  
	  
TAŞIMA	  
	  
UYARI	  
Yüksek	  Gerilim.	  Ürünü	  açmayın	  veya	  sökmeyin.	  Muhafaza	  açık	  iken	  elektrik	  çarpması	  riski	  bulunmaktadır.	  
Bu	  Garantinizi	  de	  geçersiz	  kılacak	  ve	  Wacom	  ürünü	  onarma	  ve	  değiştirme	  sorumluluğuna	  sahip	  değildir.	  
Kablolar	  ve	  diğer	  nesnelerin	  standın	  hareketli	  parçalarına	  takılmamasını	  sağlayın.	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Standın	  kauçuk	  tamponları,	  kayabilir,	  Ürünün	  
yüzeyden	  düşmesine	  imkan	  tanır.	  
Ürünü	  taşırken,	  tüm	  kabloların	  elektrik	  prizi,	  bilgisayar	  ve	  diğer	  alanlardan	  tamamen	  çıkarılmasını	  sağlayın.	  
Serbest	  asılmamaları	  ve	  tehlike	  yaratmamalarını	  temin	  etmek	  için	  kabloları	  düzgün	  bir	  şekilde	  toplayın.	  
Gevşek	  kablolara	  takılmak,	  fiziksel	  hasar	  veya	  kişisel	  yaralanmaya	  neden	  olabilir.	  
	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Eğik,	  dengeli	  olmayan	  alanlar	  ve	  titreşimli	  alanlara	  
koymayın.	  
Ürünün	  uygunsuz	  bir	  yüzeyden	  düşmesi	  halinde	  fiziksel	  hasar	  veya	  kişisel	  yaralanma	  oluşabilir.	  
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Ürünün	  yerleştirildiği	  masa	  veya	  diğer	  yüzeylere	  oturmayın,	  asmayın.	  Ürün	  düşebilir	  ve	  fiziksel	  zarar	  veya	  
kişisel	  yaralanma	  oluşabilir.	  Etrafında	  çocuklar	  varken	  daha	  fazla	  özen	  gösterin.	  
	  
Cintiq	  interaktif	  kalemli	  ekran,	  Cintiq	  ekran	  standına	  monte	  edildiğinde	  özellikle	  kullanım	  için	  
tasarlanmıştır.	  Ancak,	  bazı	  uzmanlaşmış	  uygulamalar	  (VESA	  montaj	  donanımı	  kullanımı	  gibi)	  kalemli	  
ekranın	  stand	  dan	  çıkarılmasını	  gerektirebilir.	  Kalemi	  ekranı	  stand	  dan	  çıkarılması	  gerekliyse,	  Cintiq	  
kullanım	  kılavuzundaki	  uygun	  talimatlara	  bakınız.	  
	  
LCD	  ekranın	  zarar	  görmesi	  halinde,	  sızabilecek	  herhangi	  bir	  sıvıya	  DOKUNMAYIN;	  bu	  sıvı	  tahriş	  edicidir.	  
Cilt,	  göz	  veya	  ağız	  teması	  durumunda,	  en	  az	  15	  dakika	  su	  ile	  durulayın.	  Göz	  veya	  ağız	  teması	  durumunda,	  
bir	  doktora	  danışın.	  
	  
Boğulma	  tehlikesi.	  Çocukların	  kalem	  ucu	  veya	  yan	  düğmeyi	  yutmasını	  engelleyin.	  Kalem	  ucu	  veya	  yan	  
düğme,	  çocukların	  bunları	  ısırması	  halinde	  kazara	  düşebilir.	  Çocukların	  herhangi	  bir	  ambalaj	  materyaliyle	  
oynamasını	  engelleyin,	  aksi	  halde	  boğulma	  tehlikesi	  oluşabilir.	  
	  
Gök	  gürültüsü	  veya	  gök	  gürültülü	  fırtınalarda	  ürünü	  kullanmayın.	  Böyle	  bir	  havada	  ayrıca	  Ürünün	  fişini	  AC	  
elektrik	  prizinden	  çıkarın.	  Gök	  gürültüsü	  veya	  gök	  gürültülü	  fırtınalarda	  ürünü	  kullanmak,	  ürün	  arızası,	  
yangın	  veya	  elektrik	  çarpmasına	  neden	  olabilir.	  
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DİKKAT	  
Grip	  Kalemi	  parçalarına	  ayırmayın.	  Bu	  cihazın	  arızalanmasına	  neden	  olabilir.	  Bu	  durumda,	  Wacom,	  Grip	  
kalem	  onarım	  veya	  değişim	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  
Kalemi	  sert	  nesnelere	  vurmayın,	  örneğin	  kalemin	  bir	  masa	  yüzeyine	  sürekli	  olarak	  vurulması.	  Böyle	  bir	  
davranış	  kalemin	  zarar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  
Kalem	  ucu,	  silgi	  veya	  yan	  düğmeye	  aşırı	  baskı	  veya	  basınç	  uygulamayın.	  Bu	  kalemin	  arızalanmasına	  veya	  
erken	  bir	  zamanda	  bozulmasına	  neden	  olabilir.	  
Sadece	  Wacom	  tarafından	  kalem	  için	  belirtilen	  yedek	  kalem	  ucu	  kullanın.	  
Ekranı	  çizmeyin.	  Ekran	  yüzeyine	  keskin	  nesneler	  koymayın.	  
Ürün,	  ürün	  standı	  veya	  Grip	  kaleme	  aşırı	  şok	  veya	  titreşim	  uygulamayın.	  Ürünü	  çarpmak	  veya	  düşürmek,	  
ekrana	  veya	  diğer	  bileşenlere	  zarar	  verebilir.	  
Ürünün	  üzerine	  ağır	  nesneler	  koymayın	  veya	  güçlü	  bir	  kuvvet	  ile	  böyle	  nesneleri	  kalemli	  ekrana	  
bastırmayın;	  bu	  ekrana	  zarar	  verebilir	  ve	  ürün	  standı	  mekanizmasını	  bozabilir.	  
Kalemli	  ekran	  kablosuna	  ağır	  eşyalar	  koymayın,	  kabloları	  sert	  bir	  şekilde	  sürekli	  olarak	  bükmeyin	  veya	  
kablo	  bağlantı	  uçlarına	  ağır	  baskı	  uygulamayın;	  bu	  ürüne	  veya	  kabloya	  zarar	  verebilir.	  
Kalemli	  ekranı,	  kabloyu	  aşırı	  bir	  şekilde	  bükebilecek	  veya	  ezebilecek	  bir	  yüzeye	  yerleştirmeyin.	  
Kalemli	  Ekran	  kaplamalı	  bir	  yüzeye	  sahip	  ise,	  keskin	  veya	  açılı	  aşınmış	  bir	  kalem	  ucu	  zarara	  neden	  olabilir.	  
Gerekliyse	  kalemi	  değiştirin.	  
Ekranı	  temizlemek	  için	  organik	  çözücüler	  (örn:	  alkol)	  ve	  hatta	  zararsız	  deterjan	  kullanmayın.	  Bu	  temizlik	  
maddelerinin	  kullanılması	  ekrana	  zarar	  verebilir.	  Bu	  türden	  hasar,	  üretici	  garantisinin	  kapsamı	  dışındadır.	  
• Temizlemeden	  önce,	  her	  zaman	  ürünün	  fişini	  AC	  güç	  kaynağından	  çıkarın.	  
• Ekranı	  temizlemek	  için,	  antistatik	  bez	  veya	  hafif	  nemli	  bir	  bez	  kullanın.	  Temizlik	  yaparken,	  ekrana	  sadece	  
az	  miktarda	  bir	  baskı	  uygulayın	  ve	  yüzeyin	  ıslanmasına	  neden	  olmayın.	  
• Ürün	  kasası,	  ürün	  standı	  veya	  kalemi	  temizlemek	  için,	  hafif	  nemli	  (sulu)	  yumuşak	  bir	  bez	  kullanın.	  
Ürün	  arızalı	  görünüyor	  ise,	  düşme	  sonucu	  zarar	  görmüş	  ise	  veya	  bazı	  diğer	  durumlarda,	  ürün	  fişini	  her	  
zaman	  AC	  güç	  kaynağından	  çıkarın.	  
Bedeninizin	  bir	  bölümünün	  uzun	  bir	  süre	  ürüne	  (LCD	  paneller	  ve	  diğer	  alanlar)	  düşük	  sıcaklıklı	  yanıklara	  
neden	  olabilir.	  Bedeninizin	  aynı	  bölümüyle	  uzun	  süreler	  ürüne	  dokunmaktan	  kaçının.	  
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Ürünü	  kullanırken,	  ürün	  üzerine	  metalik	  nesneler	  koymayın.	  Böyle	  bir	  davranış	  ürünün	  zarar	  görmesine	  
veya	  arızalanmasına	  neden	  olabilir.	  
Ürünün	  yanına	  diğer	  tablet	  veya	  diğer	  cihazların	  koyulması,	  ürünün	  çalışmasını	  etkileyebilir	  ve	  arızalara	  
neden	  olabilir.	  Bu	  durumda,	  karışıma	  neden	  olan	  cihazları	  ürünün	  yanına	  veya	  uzağına	  koyun.	  
• Kalıcı	  olarak	  renk	  kaybını	  veya	  yüzeyin	  görünümünün	  değişmesini	  engellemek	  için	  kalemli	  standı	  düzenli	  
olarak	  çalışma	  yüzeyinizdeki	  başka	  bir	  yere	  taşıyın.	  
	  
STAND	  İÇİN	  UYARILAR	  
Stand	  ayakları	  açık	  iken	  eğim	  ayarlama	  kolu	  (sağ	  kol)	  ileriye	  itmek,	  ayakların	  zorla	  kapanmasına	  neden	  
olmaktadır.	  Bu	  durumda,	  elleriniz	  veya	  bedeninizin	  diğer	  bölümleri	  standa	  sıkışabilir	  ve	  yaralanabilir.	  
Ayaklar	  açık	  iken,	  hiçbir	  durumda,	  sağ	  kolu	  veya	  disklerin	  altını	  tutarak	  standı	  taşımaya	  çalışmayınız.	  

	  
Standı	  bir	  masaüstü	  veya	  diğer	  sağlam	  bir	  yüzeye	  yerleştirin.	  
Stand	  ayarlama	  kolu	  altındaki	  köpük	  bloğu,	  böyle	  bir	  talimat	  verilinceye	  kadar	  çıkarmayın.	  
Ürün	  standa	  monte	  edilmemiş	  iken	  ekran	  standı	  ayarlama	  kollarını	  oynatmayın	  ve	  standı	  ayarlama	  
kollarından	  kaldırmayın.	  Stand	  yaylıdır	  ve	  Stand	  üzerinde	  Ürün	  ağırlığı	  olmaksızın	  serbest	  bırakılması	  
halinde	  fiziksel	  yaralanma	  veya	  standın	  hasar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  
Standın	  hareketli	  kısmının	  boşluğuna	  parmağınızın	  sıkışmaması	  için	  dikkat	  ediniz.	  
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TEKNİK	  ÖZELLİKLER	  
GENEL	  ÖZELLİKLER	  
Boyutlar	  (GxYxD)	   650	  x	  400	  x	  67,5	  mm	  (+/-‐	  0.5mm)	  (stand	  hariç)	  
Ağırlık	   13.5	  kg	  (Ana	  gövde:	  6.7	  kg,	  Ekran	  Standı:	  6.8	  kg)	  
Giriş	  voltajı	   12	  V	  DC	  
Güç	  Tüketimi	  (AC	  adaptörlü)	   45	  W	  Maks.	  

uyku	  modlarında	  0,5	  W	  veya	  daha	  az	  (USB	  bağlanmamış)	  
KAPALI	  modlarında	  0,5	  W	  veya	  daha	  az	  (USB	  bağlanmamış)	  

Güç	  Yönetimi	   VESA	  DPMS	  
USB	  hub	   Tek	  bir	  harici	  portlu,	  entegre	  USBv2.0'dan	  çalışan	  bir	  HUB,	  

500mA	  
Örtü	  levhası	   AG	  dağlamalı	  cam	  (tavlanmış	  cam)	  
Çalışma	  sıcaklığı	  ve	  nem	   5°C	  -‐	  40°C,	  nem:	  30%	  -‐	  80%	  (yoğuşmasız)	  
Saklama	  sıcaklığı	  ve	  nem:	   -‐20°C	  -‐	  60°C,	  nem:	  %30	  -‐	  %90	  (yoğuşmasız)	  

(60	  C	  Derece	  sıcaklıkta,	  maksimum	  saklama	  nemi	  %38	  ve	  
%90	  nemde	  maksimum	  saklama	  sıcaklığı	  42	  C	  Derecedir)	  
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EKRAN	  

Ekran	  Paneli	   a-‐Si	  active	  matrix	  TFT	  LCD	  (h-‐IPS)	  
Elek	  boyutu	   21.5	  inç	  (495.6	  x	  292.2	  mm)	  
Çerçeve	  Oranı	   16:9	  
Piksel	  sayısı	   1920	  x1080	  
Giriş	  Video	  Bağlantısı	   DVI-‐I	  (29-‐pin)	  
Giriş	  Video	  Sinyali	   DVI	  1.0	  uyumlu	  Analog	  RGB	  
Desteklenen	  çözünürlük	   1920	  x	  1080,	  1680	  x	  1050,	  1366	  x	  768,	  1280	  x	  

1024,	  	  
1024	  x	  768,	  1280	  x	  800,	  800	  x	  600,	  640	  x	  480	  
piksel	  

Beyaz	  Parlaklık	  Homojenliği	   %75	  (min.)	  
Piksel	  Aralığı	   0.2475	  (Y)	  x	  0.2475	  (D)	  mm	  (0.009	  x	  0.009	  in)	  
10:1	  kontrast	  oranında	  izleme	  açıları	  
>10	  (yatay/dikey)	  

178°	  	  (89°	  /	  89°)	  /	  178°	  (89°	  /	  89°)	  (tipik)	  

Ekran	  Renkleri	   16,777,216	  renk	  
Kontrast	  Oranı	   900:1	  (tipik):	  600:1	  (dk.)	  
Tepki	  Süresi	  (Tr	  +	  Tf)	   14	  ms	  (tipik)	  
Parlaklık	   210	  cd/m2	  (tipik),	  200	  cd/m2	  (dk.)	  
OSD	  Manuel	  Kontrol	   Parlaklık,	  kontrast,	  aralık,	  faz,	  dikey	  konum,	  yatay	  

konum,	  şeffafık,	  otomatik	  ayarlama,	  dil,	  arka	  ışık,	  
menü	  konumu,	  sıfırlama,	  ölçekleme,	  renk	  sıcaklığı,	  
vs.	  (9300K/	  6500K/	  5000K/	  Kullanıcı/	  Doğrudan)	  

Tak	  ve	  Çalıştır	   DDC/CI	  
LCD	  Kalitesi	   Her	  bir	  LCD	  paneli,	  çok	  katı	  kalite	  standartları	  

altında	  üretilmiştir.	  Üretim	  teknikleri,	  mutlak	  bir	  
şekilde	  mükemmel	  bir	  TFT	  ekran	  garanti	  
edemiyor.	  Wacom,	  herhangi	  bir	  pikselin	  her	  
zaman	  beyaz	  olmasına	  izin	  vermiyor.	  Az	  sayıda	  alt	  
piksele	  renk	  spektrumunun	  bazı	  kısımları	  için	  
yanlış	  bir	  renk	  göstermesine	  izin	  verilmektedir.	  Bu	  
ekranın	  kusurlu	  olduğu	  anlamına	  gelmemektedir.	  
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KALEMLİ	  TABLET	  
Okuma	  Teknolojisi	   Elektro	  manyetik	  rezosans	  teknolojisi	  
Aktif	  Alan	   479.2	  x	  271.3	  mm	  
Çözünürlük	   200	  Ipmm	  (5080	  Ipi)	  
Hassasiyet	   Orta:	  +/-‐	  0.5	  mm	  

Kenar	  Alanı	  1	  (ekran	  alanının	  kenarında	  20mm):	  +/-‐	  
2.0	  mm	  Kenar	  Alanı	  2	  (ekran	  alanının	  kenarında	  3	  
mm):	  +/-‐	  4.0	  mm	  

Kalem	  Yatırma	  Menzili	   60	  derece	  (tüm	  kalemler)	  
Okuma	  Yüksekliği	   5	  mm	  (0.2	  in)	  veya	  daha	  fazla,	  orta	  
Maksimum	  Raporlama	  Hızı	   133	  nokta/sn	  
Baskı	  seviyeleri	   2048	  seviye	  
İletişim	  Arayüzü	   USB'ler	  
	   	  
GÜÇ	  ADAPTÖRÜ	   	  
Giriş	  voltajı	   100	  -‐	  240	  VAC,	  50/60	  Hz	  
Çıkış	  Voltajı:	   12	  V	  DC	  
	   	  
ÇOK	  PARMAKLI	  DOKUNMATİK	   	  
Teknoloji	  tipi	   Projekte	  edilen	  kapasitif	  
Aktif	  Alan	   475.2	  x	  267.3	  mm	  
Çözünürlük	   0.1	  mm	  /	  nokta	  (254	  lpi)	  
Hassasiyet	   +/-‐1	  mm,	  orta	  
Maksimum	  Raporlama	  Hızı	   100	  nokta/sn	  
	   	  
GRIP	  KALEM	   	  
Baskı	  seviyeleri	   2048	  seviye	  
Kalem	  ucu	  hareketi	   1.0	  mm	  (0.04	  in),	  maks.	  
Silgi	  ucu	  hareketi	   2.0	  mm	  (0.08	  in),	  maks.	  
Fiziksel	  boyut	  (U	  x	  D)	   156,5	  x	  14,9	  mm	  (6.17	  x	  0.59	  in)	  
Ağırlık	   17	  gr	  (0.60	  oz),	  yaklaşık	  
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BERTARAF	  VE	  GERİ	  DÖNÜŞÜM	  BİLGİLERİ	  
AB	  ROHS	  
Wacom	  ürünleri	  2002/95/AT	  Sayılı	  Avrupa	  Birliği	  RoHS	  Direktifine	  uyacaktır.	  
	  
TÜRKİYE	  ROHS	  
Türkiye	  Cumhuriyeti:	  EEE	  Yönetmeliğine	  Uygundur	  
	  
AB	  BERTARAF	  BİLGİLERİ	  (WEEE)	  

Yeniden	  Kullanım,	  Geri	  Dönüşüm	  ve	  Geri	  Kazanım.	  Bu	  ürünü	  yeni	  bir	  ürün	  ile	  değiştirirken	  veya	  
kullanım	  ömrü	  sona	  erdiğinde,	  topluluk	  veya	  bölgenizde	  geri	  dönüştürülebilir	  materyaller	  için	  
uygun	  bir	  toplama	  noktasına	  getirerek	  geri	  dönüştürmeniz	  teşvik	  edilmektedir.	  Bunu	  yaparak,	  

topluluğunuzun	  çevresini	  iyileştirmeye	  ve	  ayrıca,	  bertaraf	  sürecinde	  çevreye	  ulaşabilecek	  atık	  materyalde	  
bulunabilecek	  herhangi	  bir	  tehlikeli	  maddenin	  neden	  olduğu	  potansiyel	  olumsuz	  etkileri	  minimize	  etmeye	  
yardımcı	  olabilirsiniz.	  
	  
Avrupa	  Birliğinde,	  Avrupa	  Parlamentosu	  ve	  Konseyinin	  27	  Ocak	  2003,	  2002/96/AT	  sayılı	  Direktifi	  veya	  Üye	  
Ülkelerin	  geçerli	  yerel	  kanunlarına	  göre,	  kullanıcılar	  Atık	  Elektrik	  ve	  Elektronik	  Donanımın	  (WEEE)	  
sınıflandırılamamış	  belediye	  atığı	  olarak	  bertaraf	  etmemeleri	  gerekmektedir.	  Bunun	  geçerli	  olduğu	  
ürünler,	  ürünün	  boyutu	  veya	  fonksiyonundan	  dolayı	  uygulanabilir	  olmadığı	  sürece	  bu	  notun	  başlangıcında	  
gösterilen	  WEEE	  sembolüyle	  işaretlenecektir.	  Wacom	  ürünleri	  2002/96/AT	  sayılı	  Direktife	  tabidir	  ve	  bu	  
nedenle	  her	  zaman	  ayrı	  toplamalısınız	  ve	  topluluk	  veya	  bölgenizdeki	  uygun	  toplama	  noktasına	  
getirmelisiniz.	  
	  
BU	  ÜRÜNDEKİ	  HG	  LAMBA(LARI)	  CIVA	  İÇERMEKTEDİR	  VE	  YEREL,	  EYALET	  VEYA	  FEDERAL	  KANUNLARA	  GÖRE	  
GERİ	  DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR	  VEYA	  BERTARAF	  EDİLMELİDİR.	  
DTK-‐2200	  kalemli	  ekran,	  cıva	  (HG)	  içeren	  bir	  arka	  ışığa	  sahiptir.	  Uygun	  bir	  şekilde	  bertaraf	  edin	  ve	  yerel	  
yönetmelikler	  ve	  kanunlarına	  uygun	  bir	  şekilde	  bu	  cihazın	  bertarafını	  yönetin.	  
	  
BİRLEŞİK	  DEVLETLER	  E-‐ATIK	  PROGRAMI	  
Elektronik	  monitör	  üreticisi	  olarak	  Wacom	  Teknolojisi,	  çeşitli	  eyaletlerdeki	  e-‐Atık	  mevzuatına	  tabi	  olup	  
tamamen	  uygundur.	  Birleşik	  Devletlerdeki	  eyalet	  çapında	  e-‐Atık	  geri	  dönüşüm	  programları	  ve	  toplama	  
yerleri	  hakkında	  daha	  fazla	  bilgi	  için,	  lütfen	  ziyaret	  ediniz:	  
http://www.wacom.com/eWaste	  or	  call	  1-‐800-‐922-‐6613	  
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YASAL	  UYARI	  
	  
FCC	  BİLDİRİMİ	  
Bu	  cihaz	  FCC	  Kuralları	  15.	  Bölüme	  uygundur.	  Çalıştırma	  aşağıdaki	  iki	  koşula	  tabidir:	  (1)	  Bu	  cihaz	  zararlı	  
girişimlere	  neden	  olmamalı	  ve	  (2)	  bu	  cihaz	  istenmeyen	  çalışmalara	  neden	  olabilecek	  girişimler	  dahil	  alınan	  
herhangi	  bir	  girişimi	  kabul	  etmelidir.	  
Cihaz	  test	  edilmiş	  ve	  FCC	  Kuralları	  Kısım	  15'e	  istinaden	  B	  Sınıfı	  Dijital	  Cihaz	  için	  limitlere	  uygun	  
bulunmuştur.	  Bu	  limitler,	  bir	  konutta	  kurulum	  halinde	  zararlı	  müdahalelere	  karşı	  makul	  bir	  koruma	  
sağlamak	  için	  tasarlanmıştır.	  
Bu	  cihaz,	  radyo	  frekansı	  enerjisi	  üretir,	  kullanır	  ve	  yayabilir	  ve	  talimatlara	  uygun	  bir	  şekilde	  kurulmaması	  
ve	  kullanılmaması	  halinde	  radyo	  iletişim	  araçlarına	  zararlı	  girişimlere	  neden	  olabilir.	  Ancak,	  girişimin	  belirli	  
bir	  kurulumda	  meydana	  gelmeyeceğine	  dair	  bir	  garanti	  mevcut	  değildir.	  
Cihazın	  bilgisayarınızdan	  çıkarıldığında	  karışıma	  neden	  olup	  olmadığını	  belirleyebilirsiniz.	  Karışımın	  
durması	  halinde,	  bu	  muhtemelen	  cihazdan	  kaynaklanmıştır.	  
Cihazın	  radyo	  veya	  televizyon	  alıcısında	  karışıma	  neden	  olması	  halinde,	  aşağıdaki	  tedbirlerden	  bir	  veya	  
birkaçını	  kullanarak	  karışımı	  düzeltebilirsiniz:	  
• Karışım	  duruncaya	  kadar	  televizyon	  veya	  radyo	  antenini	  döndürün.	  
• Cihazı	  televizyon	  veya	  radyodan	  uzağa	  taşıyın.	  
• Cihazı	  ve	  bilgisayarı,	  televizyon	  veya	  radyodan	  farklı	  bir	  devrede	  olan	  bir	  prize	  takın.	  
Gerekliyse,	  yardım	  için,	  Walcom	  bayinize	  veya	  deneyimli	  bir	  radyo/televizyon	  teknisyeninize	  danışın.	  
Wacom	  tarafından	  onaylanmamış	  bu	  üründe	  değişiklikler	  veya	  modifikasyonlar,	  FCC	  Belgesini	  geçersiz	  
kılabilir	  ve	  ürünü	  kullanma	  yetkinizi	  kaldırabilir.	  
	  
KANADA	  SANAYİ	  (SADECE	  KANADA)	  
Kanada	  Sanayi	  Sınıf	  B:	  
"Bu	  B	  Sınıfı	  dijital	  cihaz	  Kanada	  ICES-‐003'e	  uygundur."	  
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CE	  BEYANI	  
"DTH-‐2200	  interaktif	  kalemli	  ekran	  test	  edilmiş	  ve	  aşağıdaki	  uyumlaştırılmış	  Avrupa	  Normlarına	  uygun	  
bulunmuştur:	  
• EN	  50022:2010	  Sınıf	  B	  
• EN	  61000-‐3-‐2:2006/	  A1:2009/	  A2:2009	  
• EN	  61000-‐3-‐3:2008	  
• EN	  50024:2010	  
• IEC61000-‐4-‐2:2008	  
• IEC61000-‐4-‐3:2010	  
• IEC61000-‐4-‐4:2011	  Ed.2	  
• IEC61000-‐4-‐5:2005	  
• IEC61000-‐4-‐6:2008	  
• IEC61000-‐4-‐8:2009	  
• IEC61000-‐4-‐11:2004	  
	  
Bu	  testlerin	  sonuçlarına	  dayanarak,	  Wacom,	  yukarıda	  belirtilen	  cihazın	  2004/108/AT	  	  Sayılı	  EMC	  
Direktifine	  VE	  2009/125/AT	  Sayılı	  ErP	  Direktifine	  uygun	  olduğunu	  beyan	  eder.	  Cihaz,	  bu	  kılavuzda	  verilen	  
talimatlara	  kati	  surette	  uygun	  bir	  şekilde	  kurulmalı	  ve	  kullanılmalıdır.	  
Wacom	  tarafından	  özellikle	  yetkilendirilmemiş	  bu	  üründe	  yapılan	  herhangi	  bir	  değişiklik	  veya	  
modifikasyon	  bu	  beyanı	  geçersiz	  kılacaktır.	  
	   	  

-  86  -



İçindekiler Dizin 

İçindekile
r 

Dizin 
102 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
102 

	  
LİSANS	  VE	  GARANTİLER	  
	  
TABLET	  SÜRÜCÜSÜ	  YAZILIMI	  SON	  KULLANICI	  LİSANS	  SÖZLEŞMESİ	  
(AVRUPA,	  AFRİKA	  VE	  ORTADOĞU	  HARİÇ	  DÜNYA	  ÇAPINDA)	  
İşbu	  Son	  Kullanıcı	  Lisans	  Sözleşmesi	  (işbu	  "Sözleşme)	  siz	  (Yazılımı	  kuran	  kişi	  veya	  böyle	  bir	  kişi	  adına	  
hareket	  eden	  herhangi	  bir	  tüzel	  kişilik)	  ("Siz"	  veya	  "Sizin")	  ve	  Wacom	  Co.	  Ltd,	  2-‐510-‐1	  Toyonodai,	  Kazo-‐shi,	  
Saitama	  349-‐1148,	  Japonya	  ("Wacom").	  
BU	  SÖZLEŞMEYİ	  DİKKATLİ	  BİR	  ŞEKİLDE	  OKUMANIZ	  VE	  ANLAMANIZ	  SON	  DERECE	  ÖNEMLİDİR.	  "KABUL	  
EDİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYARAK	  VEYA	  YAZILIMI	  KURARAK,	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  ŞARTLARINA	  
UYACAĞINIZI	  KABUL	  EDİYORSUNUZ.	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  TÜM	  ŞARTLARINI	  KABUL	  ETMİYOR	  VE	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYE	  UYMAYI	  KABUL	  ETMİYORSANIZ,	  LÜTFEN	  "KABUL	  ETMİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYIN.	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYİ	  KABUL	  ETMEMENİZ	  HALİNDE,	  YAZILIMI	  KULLANMA	  VEYA	  YAZILIMA	  ERİŞİM	  HAKKINA	  SAHİP	  
OLMAYACAKSINIZ.	  
	  
1.	  TANIMLAR	  
	  
1.1	  "Dokümantasyon"	  Yazılımın	  kurulumu	  ve	  kullanımı	  için	  kullanım	  kılavuzları	  ve	  el	  kitapları	  anlamına	  
gelmektedir.	  
1.2	  "Ürün"	  bu	  Yazılımın	  Size	  sağlanmış	  olduğu	  Wacom	  Tablet	  donanımı	  anlamına	  gelmektedir.	  
1.3	  	  "Yazılım"	  Ürünle	  birlikte	  Size	  sağlanan	  Tablet	  Sürücü	  Yazılımı	  ve	  Dokümantasyonu	  ve	  işbu	  Sözleşme	  
çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  Size	  sağlanan	  yukarıdakilerin	  herhangi	  bir	  güncellemesi	  anlamına	  
gelmektedir.	  
	  
2.	  YAZILIM	  LİSANSI	  
	  
2.1	  Sınırlı	  Lisans.	  
	  
İşbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşullarına	  tabi	  olarak,	  Wacom	  Size	  aşağıdakiler	  için	  sınırlı,	  münhasır	  olmayan	  bir	  
lisans	  vermektedir:	  (a)	  Sadece	  Ürünle	  birlikte	  olmak	  üzere,	  tek	  bir	  bilgisayar	  veya	  benzeri	  başka	  bir	  
cihazda,	  sadece	  makinede	  okunur	  formatta,	  Yazılımın	  tek	  kopyasını	  kullanmak	  ve	  kurmak;	  (b)	  Size	  verilen	  
yazılım	  kullanma	  iznini	  desteklemek	  için	  Yazılımla	  birlikte	  sağlanan	  Dokümantasyonu	  kullanmak	  ve	  (c)	  
Sadece	  yedekleme	  amaçlarıyla	  ve	  Yazılımın	  orijinal	  versiyonunda	  bulunan	  tüm	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  ve	  
diğer	  müseccel	  ve	  sınırlı	  haklar	  bildirimleri,	  sembolleri	  ve	  açıklamalarının	  böyle	  bir	  yedek	  kopyada	  
çoğaltılması	  şartıyla	  Yazılımın	  tek	  bir	  yedekleme	  kopyasını	  yapmak.	  
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2.2	  Kısıtlama.	  
	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verilen	  haller	  hariç	  Yazılımı	  (Dokümantasyon	  dahil)	  kopyalamayacak	  
veya	  kullanmayacaksınız.	  Yazılımı	  değiştirmeyecek,	  çevirmeyecek,	  dağıtmayacak	  veya	  buna	  bağlı	  olarak	  
türev	  işler	  yaratmayacak,	  ipotek	  vermeyecek,	  yeniden	  lisans	  vermeyecek,	  alt	  lisans	  vermeyecek,	  ödünç	  
vermeyecek,	  kiralamayacaksınız	  veya	  üçüncü	  taraf	  eğitim,	  ticari	  zaman	  paylaşımı	  veya	  servis	  bürosu	  
kullanımı	  için	  Yazılımı	  kullanmayacaksın.	  Yazılımda	  ters	  mühendislik,	  parçalarına	  ayırma,	  geri	  derleme	  
işlemleri	  yapmayacak	  ve	  geçerli	  kanunların	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verdiği	  ölçü	  hariç	  olmak	  üzere	  Yazılımda	  
kullanılan	  veya	  içerilen	  herhangi	  bir	  kaynak	  kodu,	  algoritmalar,	  yöntemler	  veya	  teknikleri	  belirlemeye	  
girişmeyeceksiniz	  veya	  herhangi	  bir	  üçüncü	  tarafın	  bunları	  yapmasına	  izin	  vermeyeceksiniz.	  Yazılımı,	  
bağımsız	  bir	  yazılım	  veya	  üçüncü	  taraf	  ürünlerle	  birlikte	  kullanmayacaksın;	  sadece	  Ürünle	  birlikte	  
kullanılabilir.	  Yazılımda	  bulunan	  herhangi	  bir	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  veya	  diğer	  müseccel	  veya	  kısıtlanmış	  
haklar	  bildirimleri,	  açıklamaları	  ve	  sembolleri	  kaldırmayacak	  veya	  değiştirmeyeceksiniz.	  
	  
2.3	   Devir	  Yok;	  Tek	  Seferlik	  Devir.	  
	  
Makul	  olarak	  alıkoyulmayacak	  olan	  Wacom'un	  ön	  yazılı	  onayı	  olmaksızın,	  kanunların	  işletilmesi	  veya	  başka	  
türlü	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  herhangi	  bir	  Hakkınızı	  veya	  yükümlülüklerini	  devretmeyecek	  veya	  
atamayacaksınız.	  Ancak,	  aşağıdaki	  şartların	  tamamının	  karşılanması	  halinde,	  Ürünü	  devretmeniz	  ile	  birlikte	  
işbu	  Sözleşmedeki	  tüm	  Haklarınızı	  başka	  bir	  tarafa	  tek	  seferde	  kalıcı	  olarak	  devredebilirsiniz:	  (a)	  devir	  
Ürünün	  tüm	  bileşenleri	  ve	  parçalarını,	  tüm	  basılı	  materyaller,	  Ürüne	  geçerli	  herhangi	  bir	  diğer	  garantiyi	  ve	  
işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  Tüm	  Haklarınız	  ve	  yükümlülüklerini	  kapsaması,	  (b)	  Yazılımın	  herhangi	  bir	  
kopyasını	  herhangi	  bir	  ortam	  veya	  bilgisayarda	  saklamamanız	  ve	  (c)	  Yazılımı	  alan	  tarafın,	  işbu	  Sözleşmenin	  
şartlarını	  okumuş,	  anlamış	  ve	  kabul	  etmiş	  olması.	  Bu	  paragrafı	  ihlal	  eden	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  
Haklarınızın	  ve	  yükümlülüklerinizi	  herhangi	  bir	  devri	  veya	  ataması	  geçersiz	  olup	  herhangi	  bir	  etkiye	  sahip	  
değildir.	  
	  
2.4	  Sahiplik.	  
	  
Wacom	  ve	  lisans	  sahipleri,	  Yazılım	  ve	  herhangi	  bir	  geliştirmesi,	  güncellemesi	  veya	  türev	  çalışanlarındaki	  
tüm	  patent,	  telif	  hakkı,	  ticari	  marka,	  ticari	  sır	  veya	  herhangi	  bir	  diğer	  fikri	  mülkiyet	  veya	  sanayi	  hakları	  
dahil	  Yazılımdaki	  tüm	  haklar,	  menfaatler	  ve	  mülkiyeti	  muhafaza	  edecektir.	  Wacom,	  Yazılımdaki	  tüm	  
hakları	  ve	  menfaatleri	  saklı	  tutar.	  İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  haklar	  dışında,	  açık	  veya	  örtük,	  
Yazılımda	  herhangi	  bir	  diğer	  hak	  edinmiyorsunuz.	  
	  
2.5	  Destek	  yok.	  
	  

İçindekiler Dizin 

İçindekile
r 

Dizin 
105 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
105 

Wacom,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  teknik	  destek,	  bakım,	  yükseltme,	  modifikasyon	  veya	  yeni	  sürümler	  
sunma	  yükümlülüğüne	  sahip	  değildir.	  	  
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3.	  	   GARANTİLER	  VE	  YASAL	  ÇARELER	  
	  
3.1	   Sınırlı	  Garantiler.	  
	  
Wacom,	  işbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşulları	  ve	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  kullanıldığında,	  
Yazılımın,	  Sizin	  tarafınızdan	  ilk	  defa	  kurulduğu	  veya	  etkinleştirildiği	  tarihten	  itibaren	  doksan	  (90)	  günlük	  bir	  
süre	  ("Garanti	  Süresi")	  boyunca	  maddi	  olarak	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  çalışacağını	  garanti	  
etmektedir.	  Yazılımın	  böyle	  bir	  Garanti	  Süresi	  boyunca	  yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde,	  Wacom	  
Size	  ek	  bir	  ücret	  olmaksızın	  Yazılımı	  onarmak	  veya	  değiştirmek	  suretiyle	  böyle	  bir	  uygunsuzluğu	  düzeltmek	  
için	  ticari	  olarak	  makul	  bir	  çaba	  gösterecektir.	  Yazılımda	  sorunlar	  çıkabilir	  ve	  yüksek	  riskli	  faaliyetlerle	  ilgili	  
kullanımlar	  için	  tasarlanmadı,	  izin	  verilmiyor	  veya	  amaçlanmıyor.	  Wacom,	  temsilcileri	  veya	  Ürünün	  
herhangi	  bir	  dağıtımcısı	  veya	  perakendecisi	  tarafından	  verilen	  herhangi	  bir	  sözlü	  veya	  yazılı	  bilgiler	  veya	  
tavsiyeler,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  açık	  bir	  şekilde	  sağlanan	  herhangi	  bir	  garanti	  
oluşturmuyor	  veya	  Garantilerin	  kapsamını	  hiçbir	  şekilde	  arttırmamaktadır.	  Bu	  paragraf,	  Yazılımın	  
yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde	  Wacom'un	  tüm	  yükümlülük	  ve	  sorumluluğunu	  ve	  Tek	  ve	  münhasır	  
yasal	  çarenizi	  ifade	  etmektedir.	  Wacom	  şunları	  garanti	  etmemektedir:	  (a)	  Yazılımın	  İhtiyaçlarınızı	  
karşılayacağı,	  (b)	  Yazılım	  kurduğunuz	  bilgisayar	  veya	  başka	  bir	  cihazla	  uyumlu	  olacağı	  veya	  bunlarda	  
çalışacağı	  veya	  (c)	  Yazılımdaki	  hataların	  düzeltileceği	  veya	  Yazılımın	  çalışmasının	  kesintisiz	  veya	  hatasız	  
olacağı.	  İşbu	  Sözleşme,	  varsa	  geçerli	  Wacom'un	  standart	  donanım	  garantisine	  tabi	  olan	  Ürünler	  için	  
Wacom'dan	  herhangi	  bir	  garanti	  içermemektedir.	  Wacom,	  böyle	  uygunsuzluğun	  Yazılımın	  izinsiz	  kullanımı,	  
istismarı,	  yanlış	  kullanımı,	  değiştirilmesi,	  ihmali	  veya	  kaza	  sonucu	  hasar	  görmesi	  veya	  Wacom	  tarafından	  
yapılmayan	  herhangi	  bir	  Yazılım	  onarımı	  veya	  değişikliğinden	  kaynaklanması	  halinde	  işbu	  paragraf	  
çerçevesinde	  herhangi	  bir	  garanti	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  Yazılımın	  değiştirilmesi	  veya	  
onarılması,	  garanti	  süresini	  orijinal	  Garanti	  Süresinden	  daha	  uzun	  bir	  süre	  uzatmaz.	  
	  
3.2	  Sorumluluk	  Reddi.	  
	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  garantiler	  dışında,	  WACOM,	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  HERHANGİ	  
BİR	  GARANTİ	  VEYA	  BEYANDA	  BULUNMAMAKTA	  VE	  BUNLARI	  REDDETMEKTEDİR.	  GEÇERLİ	  KANUN	  
ÇERÇEVESİNDE	  İZİN	  VERİLEN	  EN	  GENİŞ	  ÖLÇÜDE,	  WACOM,	  SATILABİLİRLİK,	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK,	  
YETERLİ	  KALİTE,	  DOĞRULUK,	  MÜLKİYET,	  ÜÇÜNCÜ	  TARAFLARIN	  HAKLARININ	  İHLAL	  EDİLMEMESİ	  VE	  
KULLANIM	  SÜRECİNDE,	  İŞ	  SÜRECİNDE	  VEYA	  TİCARİ	  KULLANIMDAN	  DOĞABİLECEK	  HERHANGİ	  BİR	  GARANTİ	  
DAHİL	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  AÇIK	  VEYA	  ÖRTÜK	  HER	  TÜRLÜ	  GARANTİYİ	  AÇIK	  BİR	  ŞEKİLDE	  
REDDETMEKTEDİR.	  BİR	  TÜKETİCİ	  (İŞ,	  TİCARET	  VEYA	  MESLEKİ	  AMAÇLAR	  DIŞINDA	  KİŞİSEL	  AMAÇLARLA	  
YAZILIMI	  KULLANAN	  KİŞİ)	  İSENİZ,	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMALAR,	  BULUNDUĞUNUZ	  ÜLKENİN	  GEÇERLİ	  
KANUNLARA	  GÖRE	  SİZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	   	  
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4	  FESİH	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  sona	  erinceye	  kadar	  geçerlidir.	  Ek	  olarak,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  hakların	  ve	  
lisanslarınız,	  işbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  şartına	  uymamanız	  halinde,Wacom	  tarafından	  herhangi	  bir	  
bildirim	  ve	  işlem	  olmaksızın	  kendiliğinden	  feshedilecek	  ve	  yürürlükten	  kaldırılacaktır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  
feshi	  üzerine,	  Yazılımın	  her	  türlü	  kullanımına	  son	  verecek	  ve	  Yazılımı	  (yedek	  kopyanız	  ve	  tüm	  
Dokümantasyon	  dahil)	  bilgisayarınızdan	  veya	  kurmuş	  olduğunuz	  benzeri	  bir	  cihazdan	  kalıcı	  olarak	  silecek	  
ve	  geri	  kurtarılamaz	  hale	  getireceksiniz.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  feshi	  üzerine,	  Madde	  1,	  2.2,	  2.4,	  
3.2,	  4	  ve	  5	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
	  
5.	  GENEL	  ŞARTLAR	  
	  
5.1	  Kanunlar.	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  ve	  işbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  tüm	  hususlar,	  herhangi	  bir	  kanun	  tercihi	  kuralı	  
geçerli	  olmaksızın	  Japonya	  Kanunlarına	  göre	  idare	  edilecektir.	  İşbu	  Sözleşme,	  açık	  bir	  şekilde	  hariç	  
bırakıldığı	  üzere,	  Uluslararası	  Ürünlerin	  Satış	  Sözleşmelerine	  İlişkin	  Birleşmiş	  Milletler	  Konvansiyonlarının	  
hükümlerine	  göre	  idare	  edilmeyecektir.	  İşbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  herhangi	  bir	  anlaşmazlık,	  
talep	  veya	  ihtilaf	  durumunda,	  böyle	  bir	  anlaşmazlık,	  talep	  veya	  ihtilaf,	  sadece	  Japonya	  Tokyo	  Bölge	  
Mahkemesinde	  çözümlenecektir	  ve	  Böyle	  bir	  mahkemenin	  yargı	  yetkisini	  geri	  dönülmez	  olarak	  kabul	  
ediyorsunuz.	  
	  
5.2	  Sorumluluğun	  Sınırlandırılması	  
	  
Hiçbir	  durumda	  hiçbir	  taraf,	  ister	  bir	  sözleşme	  veya	  haksız	  fiilden	  doğsun,	  bir	  tarafın	  veya	  herhangi	  bir	  
üçüncü	  tarafın	  maruz	  kaldığı	  herhangi	  bir	  dolaylı,	  arızi,	  özel,	  sonuçsal	  veya	  parasal	  zararlar	  veya	  kar,	  gelir,	  
iş,	  tasarruf,	  veri,	  kullanım	  kaybından	  dolayı	  zararlar	  veya	  ikame	  ürünün	  maliyetinden,	  böyle	  bir	  zarar	  
olasılığının	  diğer	  tarafa	  bildirilmiş	  olması	  veya	  böyle	  zararlar	  öngörülebilir	  olması	  halinde	  bile,	  sorumlu	  
olmayacaktır.	  Taraflar,	  işbu	  Madde	  5.2	  veya	  işbu	  Sözleşmenin	  diğer	  hükümlerindeki	  sorumluluk	  
sınırlamasının	  ve	  burada	  risk	  atamasının,	  taraflar	  arasındaki	  sözleşmenin	  temel	  unsuru	  olduğunu	  ve	  böyle	  
bir	  sınırlama	  olmaksızın	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşmeye	  girmemiş	  olacağını	  kabul	  etmektedir.	  Wacom	  
tarafından	  belirlenen	  Ürün	  fiyatları,	  bu	  risk	  tahsisini	  ve	  burada	  belirtilen	  sorumluluk	  sınırlamasını	  
yansıtmaktadır.	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  veya	  herhangi	  bir	  şekilde	  Yazılımla	  ilişkili	  
yükümlülüğü,	  Ürün	  için	  sizin	  tarafınızdan	  fiilen	  ödenen	  tutarları	  aşmayacaktır.	  Ürün	  için	  fiilen	  ödeme	  
yaptığınız	  tutarı	  kanıtlayan	  fatura	  veya	  diğer	  bölgeleri	  saklamanız	  gerekmektedir.	  Yukarıdaki	  hususa	  
bakılmaksızın,	  işbu	  Sözleşmedeki	  hiçbir	  şey	  Wacom	  tarafında	  herhangi	  bir	  kasıtlı	  su	  istimal	  veya	  ağır	  
ihmalden	  kaynaklandığı	  ölçüde	  Wacom'un	  size	  karşı	  yükümlülüğünü	  sınırlandırmamaktadır.	  
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5.3	  Bölünebilirlik.	  
	  
İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  hükmünün,	  hukuka	  aykırı,	  geçersiz	  veya	  başka	  türlü	  tatbik	  edilemez	  
bulunması	  halinde,	  işbu	  Sözleşmeden	  ayrılmış	  ve	  silinmiş	  varsayılacak	  ve	  işbu	  Sözleşmenin	  kalan	  kısmı	  tam	  
olarak	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
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5.4	  Yasalarla	  Uyumluluk.	  
	  
İkamet	  ettiğiniz	  veya	  Yazılımı	  kullandığınız	  ülke	  veya	  bölgenin	  ihracat	  kanunları	  ve	  yerel	  kanunları	  dahil	  
tüm	  geçerli	  kanunlar	  ve	  yönetmeliklere	  tam	  olarak	  uyacaksınız.	  Yukarıdaki	  hususun	  genelliğini	  
sınırlandırmaksızın,	  Siz	  Yazılımı	  veya	  herhangi	  bir	  doğrudan	  ürünü	  geçerli	  kanunlarca	  yasaklanmış	  veya	  
kısıtlanmış	  bir	  yer,	  kişi	  veya	  kuruluşa	  ihraç	  etmeyecek,	  yönlendirmeyecek	  veya	  transfer	  etmeyeceksiniz	  ve	  
Temsilcileriniz	  de	  bu	  hükme	  uymasını	  sağlayacaksınız.	  
	  
5.5	  Tüm	  Sözleşme;	  Genel.	  
	  
İşbu	  Sözleşme,	  taraflar	  arasındaki	  tüm	  sözleşmeyi	  tesis	  eder	  ve	  işbu	  Sözleşmenin	  konusuyla	  ilgili	  olarak	  
yazılı	  veya	  sözlü	  tüm	  önceki	  ve	  eş	  zamanlı	  sözleşmeleri	  veya	  beyanları	  geçersiz	  kılar.	  Bu,	  Siz	  ve	  Wacom	  
arasında	  herhangi	  bir	  ortaklık,	  ortak	  girişim,	  işveren-‐işçi,	  temsilcilik	  veya	  franchise	  veren-‐alan	  
yaratmayacak	  veya	  yaratıyor	  şeklinde	  yorumlanmayacaktır.	  İşbu	  Sözleşmede	  yer	  alan	  herhangi	  bir	  başlık	  
veya	  madde	  başlığı,	  sadece	  kolaylık	  amacıyla	  kullanılmış	  olup	  herhangi	  bir	  madde	  veya	  hükmünü	  hiçbir	  
şekilde	  tanımlamamakta	  veya	  açıklamamaktadır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  ihlali	  veya	  temerrüdünün	  
bir	  tarafça	  ferağ	  edilmesi,	  sadece	  yazılı	  olarak	  yapılabilir	  ve	  herhangi	  bir	  diğer	  veya	  müteakip	  temerrüt	  
veya	  ihlalin	  ferağını	  tesis	  etmeyecektir.	  
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TABLET	  SÜRÜCÜSÜ	  YAZILIMI	  SON	  KULLANICI	  LİSANS	  SÖZLEŞMESİ	  
(AVRUPA,	  ORTA	  DOĞU	  VE	  AFRİKA)	  
	  
İşbu	  Son	  Kullanıcı	  Lisans	  Sözleşmesi	  (işbu	  "Sözleşme)	  siz	  (Yazılımı	  kuran	  kişi	  veya	  böyle	  bir	  kişi	  adına	  
hareket	  eden	  herhangi	  bir	  tüzel	  kişilik)	  ("Siz"	  veya	  "Sizin")	  ve	  Wacom	  Co.	  Ltd,	  2-‐510-‐1	  Toyonodai,	  Kazo-‐shi,	  
Saitama	  349-‐1148,	  Japonya	  ("Wacom").	  
	  
"KABUL	  EDİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYARAK	  VEYA	  YAZILIMI	  KURARAK,	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  ŞARTLARINA	  
UYACAĞINIZI	  KABUL	  EDİYORSUNUZ.	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  TÜM	  ŞARTLARINI	  KABUL	  ETMİYOR	  VE	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYE	  UYMAYI	  KABUL	  ETMİYORSANIZ,	  LÜTFEN	  "KABUL	  ETMİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYIN.	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYİ	  KABUL	  ETMEMENİZ	  HALİNDE,	  YAZILIMI	  KULLANMA	  VEYA	  YAZILIMA	  ERİŞİM	  HAKKINA	  SAHİP	  
OLMAYACAKSINIZ.	  
	  
1.	  TANIMLAR	  
1.1	  "Dokümantasyon"	  Yazılımın	  kurulumu	  ve	  kullanımı	  için	  kullanım	  kılavuzları	  ve	  el	  kitapları	  anlamına	  
gelmektedir.	  
1.2	  "Ürün"	  bu	  Yazılımın	  Size	  sağlanmış	  olduğu	  Wacom	  Tablet	  donanımı	  anlamına	  gelmektedir.	  
1.3	  	  "Yazılım"	  Ürünle	  birlikte	  Size	  sağlanan	  Tablet	  Sürücü	  Yazılımı	  ve	  Dokümantasyonu	  ve	  işbu	  Sözleşme	  
çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  Size	  sağlanan	  yukarıdakilerin	  herhangi	  bir	  güncellemesi	  anlamına	  
gelmektedir.	  
	  
2.	  YAZILIM	  LİSANSI	  
	  
2.1	  Sınırlı	  Lisans.	  
	  
İşbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşullarına	  tabi	  olarak,	  Wacom	  Size	  aşağıdakiler	  için	  sınırlı,	  münhasır	  olmayan	  bir	  
lisans	  vermektedir:	  (a)	  Sadece	  Ürünle	  birlikte	  olmak	  üzere,	  tek	  bir	  bilgisayar	  veya	  benzeri	  başka	  bir	  
cihazda,	  sadece	  makinede	  okunur	  formatta,	  Yazılımın	  tek	  kopyasını	  kullanmak	  ve	  kurmak;	  (b)	  Size	  verilen	  
yazılım	  kullanma	  iznini	  desteklemek	  için	  Yazılımla	  birlikte	  sağlanan	  Dokümantasyonu	  kullanmak	  ve	  (c)	  
Sadece	  yedekleme	  amaçlarıyla	  ve	  Yazılımın	  orijinal	  versiyonunda	  bulunan	  tüm	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  ve	  
diğer	  müseccel	  ve	  sınırlı	  haklar	  bildirimleri,	  sembolleri	  ve	  açıklamalarının	  böyle	  bir	  yedek	  kopyada	  
çoğaltılması	  şartıyla	  Yazılımın	  tek	  bir	  yedekleme	  kopyasını	  yapmak.	  
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2.2	  Kısıtlama.	  
	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verildiği	  hariç	  olmak	  üzere	  veya	  felaket	  kurtarma,	  program	  hatası	  
doğrulaması	  ve	  yedekleme	  amaçlarıyla	  Yazılımı	  kopyalamayacak	  veya	  kullanmayacaksınız	  
(Dokümantasyon	  dahil).	  Yazılımı	  değiştirmeyecek,	  çevirmeyecek,	  dağıtmayacak	  veya	  buna	  bağlı	  olarak	  
türev	  işler	  yaratmayacak,	  ipotek	  vermeyecek,	  yeniden	  lisans	  vermeyecek,	  alt	  lisans	  vermeyecek,	  ödünç	  
vermeyecek,	  kiralamayacaksınız	  veya	  üçüncü	  taraf	  eğitim,	  ticari	  zaman	  paylaşımı	  veya	  servis	  bürosu	  
kullanımı	  için	  Yazılımı	  kullanmayacaksın.	  Yazılımda	  ters	  mühendislik,	  parçalarına	  ayırma,	  geri	  derleme	  
işlemleri	  yapmayacak	  ve	  geçerli	  kanunların	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verdiği	  ölçü	  hariç	  olmak	  üzere	  Yazılımda	  
kullanılan	  veya	  içeren	  herhangi	  bir	  kaynak	  kodu,	  algoritmalar,	  yöntemler	  veya	  teknikleri	  belirlemeye	  
girişmeyeceksiniz	  veya	  herhangi	  bir	  üçüncü	  tarafın	  bunları	  yapmasına	  izin	  vermeyeceksiniz.	  Yazılımı,	  
bağımsız	  bir	  yazılım	  veya	  üçüncü	  taraf	  ürünlerle	  birlikte	  kullanmayacaksın;	  sadece	  Ürünle	  birlikte	  
kullanılabilir.	  Yazılımda	  bulunan	  herhangi	  bir	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  veya	  diğer	  müseccel	  veya	  kısıtlanmış	  
haklar	  bildirimleri,	  açıklamaları	  ve	  sembolleri	  kaldırmayacak	  veya	  değiştirmeyeceksiniz.	  
	  
2.3	   Devir	  Yok;	  Tek	  Seferlik	  Devir.	  
	  
Makul	  olarak	  alıkoyulmayacak	  olan	  Wacom'un	  ön	  yazılı	  onayı	  olmaksızın,	  kanunların	  işletilmesi	  veya	  başka	  
türlü	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  herhangi	  bir	  Hakkınızı	  veya	  yükümlülüklerini	  devretmeyecek	  veya	  
atamayacaksınız.	  Ancak,	  aşağıdaki	  şartların	  tamamının	  karşılanması	  halinde,	  Ürünü	  devretmeniz	  ile	  birlikte	  
işbu	  Sözleşmedeki	  tüm	  Haklarınızı	  başka	  bir	  tarafa	  tek	  seferde	  kalıcı	  olarak	  devredebilirsiniz:	  (a)	  devir	  
Ürünün	  tüm	  bileşenleri	  ve	  parçalarını,	  tüm	  basılı	  materyaller,	  Ürüne	  geçerli	  herhangi	  bir	  diğer	  garantiyi	  ve	  
işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  Tüm	  Haklarınız	  ve	  yükümlülüklerini	  kapsaması,	  (b)	  Yazılımın	  herhangi	  bir	  
kopyasını	  herhangi	  bir	  ortam	  veya	  bilgisayarda	  saklamamanız	  ve	  (c)	  Yazılımı	  alan	  tarafın,	  işbu	  Sözleşmenin	  
şartlarını	  okumuş,	  anlamış	  ve	  kabul	  etmiş	  olması.	  Bu	  paragrafı	  ihlal	  eden	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  
Haklarınızın	  ve	  yükümlülüklerinizi	  herhangi	  bir	  devri	  veya	  ataması	  geçersiz	  olup	  herhangi	  bir	  etkiye	  sahip	  
değildir.	  
	  
2.4	  Sahiplik.	  
	  
Wacom	  ve	  lisans	  sahipleri,	  Yazılım	  ve	  herhangi	  bir	  geliştirmesi,	  güncellemesi	  veya	  türev	  çalışanlarındaki	  
tüm	  patent,	  telif	  hakkı,	  ticari	  marka,	  ticari	  sır	  veya	  herhangi	  bir	  diğer	  fikri	  mülkiyet	  veya	  sanayi	  hakları	  
dahil	  Yazılımdaki	  tüm	  haklar,	  menfaatler	  ve	  mülkiyeti	  muhafaza	  edecektir.	  Wacom,	  Yazılımdaki	  tüm	  
hakları	  ve	  menfaatleri	  saklı	  tutar.	  İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  haklar	  dışında,	  açık	  veya	  örtük,	  
Yazılımda	  herhangi	  bir	  diğer	  hak	  edinmiyorsunuz.	  
	  
2.5	  Destek	  yok.	  
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Wacom,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  teknik	  destek,	  bakım,	  yükseltme,	  modifikasyon	  veya	  yeni	  sürümler	  
sunma	  yükümlülüğüne	  sahip	  değildir.	   	  
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3.	  GARANTİLER	  VE	  YASAL	  ÇARELER	  
	  
3.1	  Sınırlı	  Garantiler.	  
	  
Wacom,	  işbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşulları	  ve	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  kullanıldığında,	  
Yazılımın,	  Sizin	  tarafınızdan	  ilk	  defa	  kurulduğu	  veya	  etkinleştirildiği	  tarihten	  itibaren	  iki	  (2)	  yıllık	  bir	  süre	  
("Garanti	  Süresi")	  boyunca	  maddi	  olarak	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  çalışacağını	  garanti	  
etmektedir.	  Yazılımın	  böyle	  bir	  Garanti	  Süresi	  boyunca	  yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde,	  Wacom	  
Size	  ek	  bir	  ücret	  olmaksızın	  Yazılımı	  onarmak	  veya	  değiştirmek	  suretiyle	  böyle	  bir	  uygunsuzluğu	  
düzeltecektir.	  Yazılımın	  onarılması	  veya	  değiştirilmesi	  imkansız	  veya	  orantısız	  olması	  halinde	  veya	  makul	  
bir	  süre	  dahilinde	  veya	  sorunlardan	  dolayı	  tamamlanamaması	  halinde,	  ödenen	  herhangi	  bir	  ücretin	  uygun	  
bir	  indirimini	  gerektirme	  veya	  Sözleşmeyi	  feshetme	  hakkına	  sahip	  olacaksınız.	  Yazılımda	  sorunlar	  çıkabilir	  
ve	  yüksek	  riskli	  faaliyetlerle	  ilgili	  kullanımlar	  için	  tasarlanmadı,	  izin	  verilmiyor	  veya	  amaçlanmıyor.	  Wacom,	  
temsilcileri	  veya	  Ürünün	  herhangi	  bir	  dağıtımcısı	  veya	  perakendecisi	  tarafından	  verilen	  herhangi	  bir	  sözlü	  
veya	  yazılı	  bilgiler	  veya	  tavsiyeler,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  açık	  bir	  şekilde	  sağlanan	  
herhangi	  bir	  garanti	  oluşturmuyor	  veya	  Garantilerin	  kapsamını	  hiçbir	  şekilde	  arttırmamaktadır.	  Bu	  
paragraf,	  Yazılımın	  yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde	  Wacom'un	  tüm	  yükümlülük	  ve	  sorumluluğunu	  
ve	  Tek	  ve	  münhasır	  yasal	  çarenizi	  ifade	  etmektedir.	  Wacom	  şunları	  garanti	  etmemektedir:	  (a)	  Yazılımın	  
İhtiyaçlarınızı	  karşılayacağı,	  (b)	  Yazılım	  kurduğunuz	  bilgisayar	  veya	  başka	  bir	  cihazla	  uyumlu	  olacağı	  veya	  
bunlarda	  çalışacağı	  veya	  (c)	  Yazılımdaki	  hataların	  düzeltileceği	  veya	  Yazılımın	  çalışmasının	  kesintisiz	  veya	  
hatasız	  olacağı.	  İşbu	  Sözleşme,	  varsa	  geçerli	  Wacom'un	  standart	  donanım	  garantisine	  tabi	  olan	  Ürünlerin	  
donanım	  bileşenleri	  Wacom'dan	  herhangi	  bir	  garanti	  içermemektedir.	  Wacom,	  böyle	  uygunsuzluğun	  
Yazılımın	  izinsiz	  kullanımı,	  istismarı,	  yanlış	  kullanımı,	  değiştirilmesi,	  ihmali	  veya	  kaza	  sonucu	  hasar	  görmesi	  
veya	  Wacom	  tarafından	  yapılmayan	  herhangi	  bir	  Yazılım	  onarımı	  veya	  değişikliğinden	  kaynaklanması	  
halinde	  işbu	  paragraf	  çerçevesinde	  herhangi	  bir	  garanti	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  Yazılımın	  
değiştirilmesi	  veya	  onarılması,	  garanti	  süresini	  orijinal	  Garanti	  Süresinden	  daha	  uzun	  bir	  süre	  uzatmaz.	  
	  
3.2	  Sorumluluk	  Reddi.	  
	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  garantiler	  dışında,	  WACOM,	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  HERHANGİ	  
BİR	  GARANTİ	  VEYA	  BEYANDA	  BULUNMAMAKTA	  VE	  BUNLARI	  REDDETMEKTEDİR.	  GEÇERLİ	  KANUN	  
ÇERÇEVESİNDE	  İZİN	  VERİLEN	  EN	  GENİŞ	  ÖLÇÜDE,	  WACOM,	  SATILABİLİRLİK,	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK,	  
YETERLİ	  KALİTE,	  DOĞRULUK,	  MÜLKİYET,	  ÜÇÜNCÜ	  TARAFLARIN	  HAKLARININ	  İHLAL	  EDİLMEMESİ	  VE	  
KULLANIM	  SÜRECİNDE,	  İŞ	  SÜRECİNDE	  VEYA	  TİCARİ	  KULLANIMDAN	  DOĞABİLECEK	  HERHANGİ	  BİR	  GARANTİ	  
DAHİL	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  AÇIK	  VEYA	  ÖRTÜK	  HER	  TÜRLÜ	  GARANTİYİ	  AÇIK	  BİR	  ŞEKİLDE	  
REDDETMEKTEDİR.	  BİR	  TÜKETİCİ	  (İŞ,	  TİCARET	  VEYA	  MESLEKİ	  AMAÇLAR	  DIŞINDA	  KİŞİSEL	  AMAÇLARLA	  
YAZILIMI	  KULLANAN	  KİŞİ)	  İSENİZ,	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMALAR,	  BULUNDUĞUNUZ	  ÜLKENİN	  GEÇERLİ	  
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4	  FESİH	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  sona	  erinceye	  kadar	  geçerlidir.	  Ek	  olarak,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  hakların	  ve	  
lisanslarınız,	  işbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  şartına	  uymamanız	  halinde,Wacom	  tarafından	  herhangi	  bir	  
bildirim	  ve	  işlem	  olmaksızın	  kendiliğinden	  feshedilecek	  ve	  yürürlükten	  kaldırılacaktır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  
feshi	  üzerine,	  Yazılımın	  her	  türlü	  kullanımına	  son	  verecek	  ve	  Yazılımı	  (yedek	  kopyanız	  ve	  tüm	  
Dokümantasyon	  dahil)	  bilgisayarınızdan	  veya	  kurmuş	  olduğunuz	  benzeri	  bir	  cihazdan	  kalıcı	  olarak	  silecek	  
ve	  geri	  kurtarılamaz	  hale	  getireceksiniz.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  feshi	  üzerine,	  Madde	  1,	  2.2,	  2.4,	  
3.2,	  4	  ve	  5	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
	  
5.	  GENEL	  ŞARTLAR	  
	  
5.1	  Kanunlar.	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  ve	  işbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  tüm	  hususlar,	  herhangi	  bir	  kanun	  tercihi	  kuralı	  
geçerli	  olmaksızın	  Japonya	  Kanunlarına	  göre	  idare	  edilecektir.	  İşbu	  Sözleşme,	  açık	  bir	  şekilde	  hariç	  
bırakıldığı	  üzere,	  Uluslararası	  Ürünlerin	  Satış	  Sözleşmelerine	  İlişkin	  Birleşmiş	  Milletler	  Konvansiyonlarının	  
hükümlerine	  göre	  idare	  edilmeyecektir.	  İşbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  herhangi	  bir	  anlaşmazlık,	  
talep	  veya	  ihtilaf	  durumunda,	  böyle	  bir	  anlaşmazlık,	  talep	  veya	  ihtilaf,	  sadece	  Japonya	  Tokyo	  Bölge	  
Mahkemesinde	  çözümlenecektir	  ve	  Böyle	  bir	  mahkemenin	  yargı	  yetkisini	  geri	  dönülmez	  olarak	  kabul	  
ediyorsunuz.	  
	  
5.2	  Sorumluluğun	  Sınırlandırılması	  
	  
Hiçbir	  durumda	  hiçbir	  taraf,	  ister	  bir	  sözleşme	  veya	  haksız	  fiilden	  doğsun,	  bir	  tarafın	  veya	  herhangi	  bir	  
üçüncü	  tarafın	  maruz	  kaldığı	  herhangi	  bir	  dolaylı,	  arızi,	  özel,	  sonuçsal	  veya	  parasal	  zararlar	  veya	  kar,	  gelir,	  
iş,	  tasarruf,	  veri,	  kullanım	  kaybından	  dolayı	  zararlar	  veya	  ikame	  ürünün	  maliyetinden,	  böyle	  bir	  zarar	  
olasılığının	  diğer	  tarafa	  bildirilmiş	  olması	  veya	  böyle	  zararlar	  öngörülebilir	  olması	  halinde	  bile,	  sorumlu	  
olmayacaktır.	  Hiçbir	  durumda,	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  yükümlülükleri,	  Sizin	  tarafınızda	  
Ürün	  için	  fiilen	  ödenen	  tutarları	  aşmayacaktır.	  Taraflar,	  işbu	  Madde	  5.2	  veya	  işbu	  Sözleşmenin	  diğer	  
hükümlerindeki	  sorumluluk	  sınırlamasının	  ve	  burada	  risk	  atamasının,	  taraflar	  arasındaki	  sözleşmenin	  
temel	  unsuru	  olduğunu	  ve	  böyle	  bir	  sınırlama	  olmaksızın	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşmeye	  girmemiş	  olacağını	  
kabul	  etmektedir.	  Wacom	  tarafından	  belirlenen	  Ürün	  fiyatları,	  bu	  risk	  tahsisini	  ve	  burada	  belirtilen	  
sorumluluk	  sınırlamasını	  yansıtmaktadır.	  Yukarıdaki	  hususa	  bakılmaksızın,	  işbu	  Sözleşmedeki	  hiçbir	  şey,	  
aşağıdaki	  durumlarda	  Wacom'un	  Size	  karşı	  olan	  yükümlülüğünü	  sınırlandırmamaktadır:	  (i)	  Doğrudan	  
Wacom'un	  veya	  çalışanları	  veya	  temsilcilerinin	  ihmalinden	  kaynaklandığı	  ölçüde	  ölüm	  veya	  kişisel	  
yaralanma;	  veya	  (ii)	  Wacom'un	  veya	  çalışanlarının	  veya	  temsilcilerinin	  herhangi	  bir	  dolandırıcılık	  faaliyeti	  
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5.3	  Bölünebilirlik.	  
	  
İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  hükmünün,	  hukuka	  aykırı,	  geçersiz	  veya	  başka	  türlü	  tatbik	  edilemez	  
bulunması	  halinde,	  böyle	  bir	  hüküm,	  tarafların	  belirtilen	  niyetine	  tutarlı	  olduğu	  ölçüde	  tatbik	  edilecektir;	  
veya	  böyle	  uygulamanın	  yapılamaması	  halinde,	  işbu	  Sözleşmeden	  ayrılmış	  ve	  silinmiş	  varsayılacak	  ve	  işbu	  
Sözleşmenin	  kalan	  kısmı	  tam	  olarak	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
	  
5.4	  Yasalarla	  Uyumluluk.	  
	  
İkamet	  ettiğiniz	  veya	  Yazılımı	  kullandığınız	  ülke	  veya	  bölgenin	  ihracat	  kanunları	  ve	  yerel	  kanunları	  dahil	  
tüm	  geçerli	  kanunlar	  ve	  yönetmeliklere	  tam	  olarak	  uyacaksınız.	  Yukarıdaki	  hususun	  genelliğini	  
sınırlandırmaksızın,	  Siz	  Yazılımı	  veya	  herhangi	  bir	  doğrudan	  ürünü	  geçerli	  kanunlarca	  yasaklanmış	  veya	  
kısıtlanmış	  bir	  yer,	  kişi	  veya	  kuruluşa	  ihraç	  etmeyecek,	  yönlendirmeyecek	  veya	  transfer	  etmeyeceksiniz	  ve	  
Temsilcileriniz	  de	  bu	  hükme	  uymasını	  sağlayacaksınız.	  
	  
5.5	  Tüm	  Sözleşme;	  Genel.	  
	  
İşbu	  Sözleşme,	  taraflar	  arasındaki	  tüm	  sözleşmeyi	  tesis	  eder	  ve	  işbu	  Sözleşmenin	  konusuyla	  ilgili	  olarak	  
yazılı	  veya	  sözlü	  tüm	  önceki	  ve	  eş	  zamanlı	  sözleşmeleri	  veya	  beyanları	  geçersiz	  kılar.	  Bu,	  Siz	  ve	  Wacom	  
arasında	  herhangi	  bir	  ortaklık,	  ortak	  girişim,	  işveren-‐işçi,	  temsilcilik	  veya	  franchise	  veren-‐alan	  
yaratmayacak	  veya	  yaratıyor	  şeklinde	  yorumlanmayacaktır.	  İşbu	  Sözleşmede	  yer	  alan	  herhangi	  bir	  başlık	  
veya	  madde	  başlığı,	  sadece	  kolaylık	  amacıyla	  kullanılmış	  olup	  herhangi	  bir	  madde	  veya	  hükmünü	  hiçbir	  
şekilde	  tanımlamamakta	  veya	  açıklamamaktadır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  ihlali	  veya	  temerrüdünün	  
bir	  tarafça	  ferağ	  edilmesi,	  sadece	  yazılı	  olarak	  yapılabilir	  ve	  herhangi	  bir	  diğer	  veya	  müteakip	  temerrüt	  
veya	  ihlalin	  ferağını	  tesis	  etmeyecektir.	   	  
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SINIRLI	  GARANTİ	  	  
(ABD	  VE	  KANADA)	  
	  
Wacom,	  asıl	  tüketici	  olan	  alıcıya,	  Yazılım	  ve	  pil,	  kalem	  kartuşları,	  tablet	  yüzey	  katmanı	  ve	  kalem	  uçları	  gibi	  
sarf	  malzemeleri	  hariç	  Ürünün	  satın	  aldıktan	  sonraki	  30	  gün	  içinde	  bir	  fatura	  kopyası	  veya	  Wacom'a	  kayıt	  
ile	  kanıtlandığı	  üzere,	  asıl	  perakende	  alım	  tarihinden	  sonraki	  iki	  (2)	  yıllık	  bir	  süre	  için	  normal	  kullanım	  ve	  
servis	  altında	  materyaller	  ve	  işçilik	  kusurlarından	  ari	  olacağını	  garanti	  eder.	  
Yazılım	  "olduğu	  gibi"	  lisanslanmaktadır.	  Wacom,	  kalitesi	  veya	  performansıyla	  ilgili	  olarak	  herhangi	  bir	  
garanti	  vermemektedir.	  Wacom,	  size	  kesintisiz	  hizmet	  veya	  herhangi	  bir	  hatanın	  düzeltilmesini	  garanti	  
edememektedir.	  
Garanti	  Süresi	  içinde	  Yazılım	  hariç	  üründe	  bir	  kusurun	  tespit	  edilmesi	  üzerine,	  bir	  RMA	  (İade	  Ürün	  Onayı)	  
numarası	  ve	  ürünü	  Wacom	  tarafından	  belirlenen	  bir	  servis	  merkezine	  gönderilmesi	  için	  talimatları	  almak	  
için	  telefon,	  e-‐posta	  veya	  faks	  ile	  Wacom	  Teknik	  Desteğe	  ulaşmalısınız.	  Ürünü,	  gönderi	  masrafları	  peşin	  
ödeyerek,	  iade	  onay	  numarası,	  adınız,	  adresiniz	  ve	  telefon	  numaranız,	  satın	  alma	  tarihi	  kanıtı	  ve	  kusurun	  
bir	  açıklamasıyla	  birlikte	  belirlenen	  servis	  merkezine	  göndermelisiniz.	  Wacom,	  United	  Parcel	  Service	  veya	  
Wacom	  tarafından	  tercih	  edilen	  eşdeğer	  bir	  servis	  ile	  iade	  gönderinin	  bedelini	  ödeyeceksiniz.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  Wacom'un	  tek	  yükümlülüğü	  ve	  tüm	  sorumluluğu,	  Wacom'un	  tercihinde,	  Garanti	  
Süresi	  boyunca	  Wacom'a	  bildirilmiş	  olan	  arızalı	  ürün	  veya	  parçalarını	  onarmak	  veya	  değiştirmektir;	  ancak	  
(i)	  ürünün	  belirtilen	  servis	  yerine	  nakliye	  maliyeti	  ve	  (ii)	  böyle	  bir	  nakliyeden	  kaynaklanan	  herhangi	  bir	  
ürün	  kaybı	  veya	  zararından	  sorumlu	  olacaksınız.	  
Wacom,	  ürün	  arızasının,	  kaza,	  su	  istimal,	  yanlış	  kullanım,	  ihmal	  veya	  izinsiz	  onarım	  veya	  modifikasyondan	  
kaynaklanması	  veya	  Wacom'un	  saklama	  talimatlarına	  aykırı	  bir	  şekilde	  taşınması	  veya	  saklanmasından	  
kaynaklanması	  halinde	  ürünü	  onarma	  veya	  değiştirme	  sorumluluğuna	  sahip	  olmayacaktır.	  
Ürünün	  satışıyla	  ilişkili	  olarak	  kullanılan	  herhangi	  bir	  açıklama,	  çizim,	  spesifikasyon,	  numune,	  model,	  
bültenler	  veya	  benzeri	  materyaller,	  ürünün	  ihtiyaçlarına	  uyacağı	  veya	  uygun	  olacağına	  dair	  açık	  bir	  garanti	  
olarak	  yorumlanmayacaktır.	  
YUKARIDA	  BELİRTİLEN	  SINIRLI	  GARANTİ	  HARİÇ,	  WACOM,	  BAYİLERİ,	  DİSTRİBÜTÖRLERİ,	  TEMSİLCİLERİ	  VEYA	  
ÇALIŞANLARI	  TARAFINDAN	  VERİLEN	  HİÇBİR	  SÖZLÜ	  VEYA	  YAZILI	  BİLDİRİM	  VEYA	  TAVSİYE	  BİR	  GARANTİ	  
YARATMAYACAK	  VEYA	  HİÇBİR	  ŞEKİLDE	  GARANTİ	  KAPSAMINI	  ARTTIRMAYACAK	  VE	  BÖYLE	  BİR	  BİLGİ	  VEYA	  
TAVSİYEYE	  DAYANMAYABİLİRSİNİZ.	  İŞBU	  GARANTİ	  SİZE	  BELİRLİ	  YASAL	  HAKLAR	  VERMEKTİR	  VE	  EYALETTEN	  
EYALETE	  DEĞİŞİKLİK	  GÖSTEREN	  HAKLARA	  SAHİP	  OLABİLİRSİNİZ.	  	   	  
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WACOM,	  AÇIK	  GARANTİ	  SÜRESİ	  BOYUNCA	  SATILABİLİRLİK	  VEYA	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK	  GİBİ	  
ÖRTÜK	  GARANTİLER	  DAHİL	  YASA	  OLARAK	  HERHANGİ	  BİR	  ÖRTÜK	  GARANTİ	  SÜRESİNİ	  SINIRLANDIRIR.	  BAZI	  
EYALETLER,	  ÖRTÜK	  BİR	  GARANTİNİN	  NE	  KADAR	  SÜRDÜĞÜNE	  DAİR	  SINIRLAMALARA	  İZİN	  
VERMEMEKTEDİR,	  BU	  NEDENLE	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMA	  İZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
WACOM	  VEYA	  BU	  ÜRÜNÜN	  YARATILMASI,	  ÜRETİMİ	  VEYA	  TESLİM	  EDİLMESİNE	  DAHİL	  OLAN	  HERHANGİ	  BİR	  
KİŞİ,	  BÖYLE	  ÜRÜNÜN	  KULLANIMI	  VEYA	  KULLANILMAMASINDAN	  DOĞAN	  HERHANGİ	  BİR	  DOĞRUDAN,	  
ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARDAN	  (İŞ	  KARI	  KAYBI,	  İŞLERİN	  KESİNTİYE	  UĞRAMASI,	  İŞ	  BİLGİLERİNİN	  
KAYBOLMASI	  VE	  BENZERİ	  İÇİN	  ZARARLAR	  DAHİL),	  BÖYLE	  BİR	  ZARARIN	  WACOM'A	  BİLDİRİLMESİ	  HALİNDE	  
BİLE,	  SORUMLU	  OLMAYACAKTIR.	  BAZI	  EYALETLER/ÜLKELER	  ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARIN	  HARİÇ	  
BIRAKILMASI	  VEYA	  SINIRLANDIRILMASINA	  İZİN	  VERMEMEKTEDİR,	  YUKARIDAKİ	  HUSUS	  SİZE	  GEÇERLİ	  
OLMAYABİLİR.	  
Yukarıdaki	  sınırlamalardan	  herhangi	  birinin	  öngörülemez	  bulunması	  halinde,	  Wacom'un	  size	  veya	  
herhangi	  bir	  tarafın	  uğradığı	  zararla	  ilgili	  yükümlülüğü,	  herhangi	  bir	  talebin	  biçimine	  bakılmaksızın	  
ödediğiniz	  alış	  fiyatını	  aşmayacaktır.	  
Bu	  Sınırlı	  Garanti,	  Birleşik	  Amerika	  Devletleri	  ve	  Washington	  eyaletinin	  kanunlarıyla	  idare	  edilmektedir.	  
İşbu	  Sınırlı	  Garanti	  sadece	  Birleşik	  Devletler	  (ve	  toprakları	  veya	  idareleri)	  veya	  Kana'da	  satın	  alınan	  ve	  
kullanılan	  ürünler	  için	  geçerlidir.	  
	  
GARANTİ	  KAPSAMINDAKİ	  SERVİSLER	  
ABD	  veya	  Kanada'da	  Garanti	  Servisi	  almak	  için,	  arayınız:	  
Wacom	  Müşteri	  Hizmetleri	  Merkezi	  
Telefon:	  1.360.896.9833	  
E-‐posta	  Soru	  Formu:	  http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm	  	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  hakkında	  herhangi	  bir	  sorunuz	  olmanız	  halinde	  veya	  herhangi	  bir	  nedenle	  Wacom	  ile	  
iletişim	  kurmak	  istemeniz	  halinde,	  lütfen	  yazılı	  olarak	  ulaşınız:	  
Wacom	  Technology	  Corporation	  
1311	  SE	  Cardinal	  Court	  
Vancouver,	  Washington	  98683	  
ABD	   	  
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SINIRLI	  GARANTİ	  
(ORTA	  AMERİKA,	  GÜNEY	  AMERİKA	  VE	  KARAYİPLER)	  
	  
Wacom,	  asıl	  tüketici	  olan	  alıcıya,	  Yazılım	  ve	  pil,	  kalem	  kartuşları,	  tablet	  yüzey	  katmanı	  ve	  kalem	  uçları	  gibi	  
sarf	  malzemeleri	  hariç	  Ürünün	  satın	  aldıktan	  sonraki	  30	  gün	  içinde	  bir	  fatura	  kopyası	  veya	  Wacom'a	  kayıt	  
ile	  kanıtlandığı	  üzere,	  asıl	  perakende	  alım	  tarihinden	  sonraki	  iki	  (2)	  yıllık	  bir	  süre	  için	  normal	  kullanım	  ve	  
servis	  altında	  materyaller	  ve	  işçilik	  kusurlarından	  ari	  olacağını	  garanti	  eder.	  
Yazılım	  "olduğu	  gibi"	  lisanslanmaktadır.	  Wacom,	  kalitesi	  veya	  performansıyla	  ilgili	  olarak	  herhangi	  bir	  
garanti	  vermemektedir.	  Wacom,	  size	  kesintisiz	  hizmet	  veya	  herhangi	  bir	  hatanın	  düzeltilmesini	  garanti	  
edememektedir.	  
Garanti	  Süresi	  içinde	  Yazılım	  hariç	  üründe	  bir	  kusurun	  tespit	  edilmesi	  üzerine,	  bir	  RMA	  (İade	  Ürün	  Onayı)	  
numarası	  ve	  ürünü	  Wacom	  tarafından	  belirlenen	  bir	  servis	  merkezine	  gönderilmesi	  için	  talimatları	  almak	  
için	  telefon,	  e-‐posta	  veya	  faks	  ile	  Wacom	  Teknik	  Desteğe	  ulaşmalısınız.	  Ürünü,	  gönderi	  masrafları	  peşin	  
ödeyerek,	  iade	  onay	  numarası,	  adınız,	  adresiniz	  ve	  telefon	  numaranız,	  satın	  alma	  tarihi	  kanıtı	  ve	  kusurun	  
bir	  açıklamasıyla	  birlikte	  belirlenen	  servis	  merkezine	  göndermelisiniz.	  Wacom,	  United	  Parcel	  Service	  veya	  
Wacom	  tarafından	  tercih	  edilen	  eşdeğer	  bir	  servis	  ile	  iade	  gönderinin	  bedelini	  ödeyeceksiniz.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  Wacom'un	  tek	  yükümlülüğü	  ve	  tüm	  sorumluluğu,	  Wacom'un	  tercihinde,	  Garanti	  
Süresi	  boyunca	  Wacom'a	  bildirilmiş	  olan	  arızalı	  ürün	  veya	  parçalarını	  onarmak	  veya	  değiştirmektir;	  ancak	  
(i)	  ürünün	  belirtilen	  servis	  yerine	  nakliye	  maliyeti	  ve	  (ii)	  böyle	  bir	  nakliyeden	  kaynaklanan	  herhangi	  bir	  
ürün	  kaybı	  veya	  zararından	  sorumlu	  olacaksınız.	  
Wacom,	  ürün	  arızasının,	  kaza,	  suistimal,	  yanlış	  kullanım,	  ihmal	  veya	  izinsiz	  onarım	  veya	  modifikasyondan	  
kaynaklanması	  veya	  Wacom'un	  saklama	  talimatlarına	  aykırı	  bir	  şekilde	  taşınması	  veya	  saklanmasından	  
kaynaklanması	  halinde	  ürünü	  onarma	  veya	  değiştirme	  sorumluluğuna	  sahip	  olmayacaktır.	  
Ürünün	  satışıyla	  ilişkili	  olarak	  kullanılan	  herhangi	  bir	  açıklama,	  çizim,	  spesifikasyon,	  numune,	  model,	  
bültenler	  veya	  benzeri	  materyaller,	  ürünün	  ihtiyaçlarına	  uyacağı	  veya	  uygun	  olacağına	  dair	  açık	  bir	  garanti	  
olarak	  yorumlanmayacaktır.	  
YUKARIDA	  BELİRTİLEN	  SINIRLI	  GARANTİ	  HARİÇ,	  WACOM,	  BAYİLERİ,	  DİSTRİBÜTÖRLERİ,	  TEMSİLCİLERİ	  VEYA	  
ÇALIŞANLARI	  TARAFINDAN	  VERİLEN	  HİÇBİR	  SÖZLÜ	  VEYA	  YAZILI	  BİLDİRİM	  VEYA	  TAVSİYE	  BİR	  GARANTİ	  
YARATMAYACAK	  VEYA	  HİÇBİR	  ŞEKİLDE	  GARANTİ	  KAPSAMINI	  ARTTIRMAYACAK	  VE	  BÖYLE	  BİR	  BİLGİ	  VEYA	  
TAVSİYEYE	  DAYANMAYABİLİRSİNİZ.	  İŞBU	  GARANTİ	  SİZE	  BELİRLİ	  YASAL	  HAKLAR	  VERMEKTİR	  VE	  ÜLKEDEN	  
ÜLKEYE	  DEĞİŞİKLİK	  GÖSTEREN	  HAKLARA	  SAHİP	  OLABİLİRSİNİZ.	   	  
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WACOM,	  AÇIK	  GARANTİ	  SÜRESİ	  BOYUNCA	  SATILABİLİRLİK	  VEYA	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK	  GİBİ	  
ÖRTÜK	  GARANTİLER	  DAHİL	  YASA	  OLARAK	  HERHANGİ	  BİR	  ÖRTÜK	  GARANTİ	  SÜRESİNİ	  SINIRLANDIRIR.	  BAZI	  
ÜLKELER,	  ÖRTÜK	  BİR	  GARANTİNİN	  NE	  KADAR	  SÜRDÜĞÜNE	  DAİR	  SINIRLAMALARA	  İZİN	  VERMEMEKTEDİR,	  
BU	  NEDENLE	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMA	  İZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
WACOM	  VEYA	  BU	  ÜRÜNÜN	  YARATILMASI,	  ÜRETİMİ	  VEYA	  TESLİM	  EDİLMESİNE	  DAHİL	  OLAN	  HERHANGİ	  BİR	  
KİŞİ,	  BÖYLE	  ÜRÜNÜN	  KULLANIMI	  VEYA	  KULLANILMAMASINDAN	  DOĞAN	  HERHANGİ	  BİR	  DOĞRUDAN,	  
ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARDAN	  (İŞ	  KARI	  KAYBI,	  İŞLERİN	  KESİNTİYE	  UĞRAMASI,	  İŞ	  BİLGİLERİNİN	  
KAYBOLMASI	  VE	  BENZERİ	  İÇİN	  ZARARLAR	  DAHİL),	  BÖYLE	  BİR	  ZARARIN	  WACOM'A	  BİLDİRİLMESİ	  HALİNDE	  
BİLE,	  SORUMLU	  OLMAYACAKTIR.	  BAZI	  ÜLKELER	  ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARIN	  HARİÇ	  BIRAKILMASI	  
VEYA	  SINIRLANDIRILMASINA	  İZİN	  VERMEMEKTEDİR,	  YUKARIDAKİ	  HUSUS	  SİZE	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
Yukarıdaki	  sınırlamalardan	  herhangi	  birinin	  öngörülemez	  bulunması	  halinde,	  Wacom'un	  size	  veya	  
herhangi	  bir	  tarafın	  uğradığı	  zararla	  ilgili	  yükümlülüğü,	  herhangi	  bir	  talebin	  biçimine	  bakılmaksızın	  
ödediğiniz	  alış	  fiyatını	  aşmayacaktır.	  
Bu	  Sınırlı	  Garanti,	  Birleşik	  Amerika	  Devletleri	  ve	  Washington	  eyaletinin	  kanunlarıyla	  idare	  edilmektedir.	  
İşbu	  Sınırlı	  Garanti	  sadece	  Orta	  Amerika,	  Güney	  Amerika	  veya	  Karayiplerde	  satın	  alınan	  ve	  kullanılan	  
ürünler	  için	  geçerlidir.	  
	  
GARANTİ	  KAPSAMINDAKİ	  SERVİSLER	  
Orta	  Amerika,	  Güney	  Amerika	  veya	  Karayiplerde	  Garanti	  hizmeti	  almak	  için,	  yerel	  bayiniz	  veya	  
distribütörünüzü	  arayın.	  
	  
Wacom	  Müşteri	  Hizmetleri	  Merkezi	  
İspanyolca:	  http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm	  	  	  
Portekizce:	  http://www.wacom.com/pr/productsupport/email.cfm	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  hakkında	  herhangi	  bir	  sorunuz	  olmanız	  halinde	  veya	  herhangi	  bir	  nedenle	  Wacom	  ile	  
iletişim	  kurmak	  istemeniz	  halinde,	  lütfen	  yazılı	  olarak	  ulaşınız:	  
Wacom	  Technology	  Corporation	  
1311	  SE	  Cardinal	  Court	  
Vancouver,	  Washington	  98683	  
ABD	   	  
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SINIRLI	  GARANTİ	  
(AVRUPA,	  AFRİKA	  &	  ORTA	  DOĞU)	  
	  
WACOM,	  ilk	  alıcı	  olarak	  size	  (bundan	  sonra	  "siz"	  veya	  "müşteri"	  olarak	  anılacak)	  ürün	  donanımının,	  
ürünün	  satın	  alma	  tarihinde	  kullanılmamış	  olması	  şartıyla	  ve	  satın	  alma	  tarihinden	  başlayarak	  İKİ	  (2)	  YILLIK	  
bir	  garanti	  süresi	  boyunca	  ve	  Cintiq	  ürünleri	  için	  ÜÇ	  (3)	  YILLIK	  garanti	  süresi	  boyunca	  normal	  kullanım	  ve	  
hizmet	  altında	  malzeme	  veya	  işçilik	  kusurlarından	  ari	  kalacağını	  garanti	  eder.	  Sarf	  malzemelerdeki	  normal	  
aşınma	  ve	  yıpranmadan	  kaynaklanan	  kusurlar	  (örn:	  kalem	  uçları,	  tablet	  yüzeyleri	  ve	  piller)	  garanti	  
kapsamında	  değildir.	  Ayrıca,	  WACOM,	  ürünle	  birlikte	  teslim	  edilen	  veri	  taşıyıcılarının,	  satın	  alma	  
tarihinden	  sonraki	  ALTI	  (6)	  AY'lık	  bir	  süre	  için	  normal	  kullanım	  altında	  materyal	  ve	  işçilik	  kusurlara	  sahip	  
olmayacağını	  garanti	  eder.	  
Herhangi	  bir	  geçerli	  garanti	  süresi	  boyunca,	  herhangi	  bir	  yazılım	  hariç	  ürünün	  kusurlu	  olduğu	  tespit	  
edilmesi	  halinde,	  adınız,	  adresiniz	  ve	  telefon	  numaranız,	  sorunun	  bir	  açıklaması	  ve	  orijinal	  faturanın	  bir	  
kopyasıyla	  birlikte	  orijinal	  ambalajı	  içinde	  satın	  alma	  yerine	  derhal	  iade	  edilmelidir.	  Müşteri,	  bu	  amaçla	  
satın	  alma	  yerine	  aktarma	  sırasında	  ürünün	  zarar	  veya	  ziyana	  uğramasından	  sorumlu	  olacaktır.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  WACOM'un	  tek	  yükümlülüğü	  ve	  tüm	  sorumluluğu,	  WACOM'un	  tercihinde,	  
kusurlu	  olduğu	  kanıtlanan	  ve	  geçerli	  garanti	  süresi	  içinde	  iade	  edilmiş	  olan	  ürün	  veya	  parçalarının	  
onarılması	  veya	  değiştirilmesi	  olacaktır.	  
WACOM,	  aşağıdaki	  hallerde	  ürünü	  onarmayı	  veya	  değiştirmeyi	  garanti	  etmemektedir:	  (a)	  Ürün	  hasarının	  
kaza,	  yanlış	  kullanım,	  uygunsuz	  kullanım,	  ihmal	  veya	  izinsiz	  değişiklik	  veya	  onarımdan	  kaynaklanması;	  (b)	  
ürünün	  WACOM	  tarafından	  sağlanan	  talimatlara	  göre	  taşınmaması	  veya	  saklanmaması;	  (c)	  ürün	  
parçalarının	  normal	  yıpranma	  ve	  aşınmasından	  kaynaklanan	  hasar	  veya	  (d)	  WACOM	  tarafından	  yapıştırılan	  
seri	  numarasının	  çıkarılması	  veya	  okunaksız	  hale	  getirilmesi.	  
Ürünün	  satışıyla	  ilişkili	  olarak	  kullanılan	  herhangi	  bir	  açıklama,	  çizim,	  spesifikasyon,	  numune,	  model,	  
bildirimler	  veya	  benzeri	  materyaller,	  ürünün	  ihtiyaçlarına	  uyacağı	  veya	  uygun	  olacağına	  dair	  açık	  bir	  
garanti	  olarak	  yorumlanmayacaktır.	  
Kanun	  tarafından	  sağlanan	  garanti	  etkilenmeyecektir.	  Ürünün	  kusurlarıyla	  ilgili	  olarak	  ilgili	  yasa	  
hükümlerine	  göre	  talepte	  bulunabilirsiniz.	  
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WACOM,	  kendisi	  ve	  temsilcileri	  için,	  	  ancak	  maddi	  bir	  sözleşme	  yükümlülüğünün,	  sözleşmenin	  amacını	  
tehlikeye	  atacak	  bir	  şekilde	  kabahatli	  bir	  şekilde	  ihlal	  edilmesi	  veya	  hasarın	  kasıtlı	  edimler	  veya	  ifasızlıklar	  
veya	  ağır	  ihmalden	  kaynaklanması	  hallinde	  yükümlü	  olacaktır.	  Maddi	  bir	  sözleşme	  yükümlülüğü,	  diğer	  
tarafın	  tipik	  olarak	  dayanacağı	  sözleşmenin	  uygun	  bir	  şekilde	  yerine	  getirilmesi	  için	  teme	  olan	  bir	  
yükümlülüktür.	  Böyle	  bir	  maddi	  sözleşme	  yükümlülüğün	  kabahatli	  bir	  ihlalinin	  kasıt	  veya	  ağır	  ihmalden	  
kaynaklanmaması	  halinde,	  bir	  tarafın	  yükümlülüğü,	  sözleşme	  için	  tipik	  olan	  ve	  sözleşmenin	  yapıldığı	  
zamanda	  makul	  olarak	  öngörülebilir	  olan	  böyle	  zararlar	  ile	  sınırlı	  olacaktır.	  İşbu	  Şart	  ve	  Koşulların	  
yükümlülüğü	  engellemesi	  ve	  sınırlandırması	  halinde,	  bu	  ilgili	  tarafın	  yöneticileri,	  çalışanları,	  temsilcileri	  ve	  
alt	  yüklenicilerinin	  kişisel	  yükümlülüğü	  için	  de	  geçerlidir.	  Ürün	  yükümlülük	  kanunun	  hükümleri	  
etkilenmeyecektir.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  yapılan	  bir	  talep	  kontrol	  edilirken,	  izin	  verilen	  sürenin	  dışında	  olduğu	  veya	  garanti	  
kapsamında	  olmadığının	  veya	  ürünün	  kusurlu	  olmadığını	  ortaya	  çıkması	  halinde,	  müşteri	  ilgili	  maliyetleri	  
WACOM'a	  iade	  edecektir.	  
Bu	  sınırlı	  garanti,	  tedarikçinin	  kayıtlı	  merkezinin	  AB	  veya	  İzlanda,	  Norveç,	  Jersey,	  İsviçre,	  Rusya,	  Ukrayna,	  
Hırvatistan,	  Sırbistan,	  Tunus,	  Türkiye,	  Suriye,	  Lübnan,	  Ürdün,	  İsrail,	  Mısır,	  Birleşik	  Arap	  Emirlikleri,	  İran	  
veya	  Güney	  Afrika'da	  bulunması	  halinde	  geçerli	  olacaktır.	  
İşbu	  Sözleşme,	  Alman	  hukukuna	  tabidir.	  Ancak,	  Birleşmiş	  Milletler	  Uluslararası	  Mal	  Satış	  Sözleşmesine	  dair	  
Konvensiyonunun	  uygulanması	  açık	  bir	  şekilde	  hariç	  bırakılmaktadır.	  Almanya	  Krefeld	  şehri,	  işbu	  sözleşme	  
ilişkisinden	  doğan	  tüm	  talepler	  ve	  sözleşme	  ilişkisinin	  oluşması,	  işlenmesi	  veya	  feshedilmesinden	  
kaynaklanan	  taraflar	  arasındaki	  tüm	  ihtilaflar	  için,	  müşterinin	  bir	  ticaret	  erbabı,	  tüzel	  kişilik	  veya	  amme	  
kanunu	  çerçevesinde	  bir	  fon	  olması	  şartıyla	  tek	  yargı	  yeridir.	  Yargı	  sözleşmesi	  ayrıca	  Almanya'da	  genel	  bir	  
yargı	  yerine	  sahip	  olmayan	  müşteriler	  için	  de	  geçerlidir.	  Yargı	  sözleşmesi,	  yasal	  hükümlerden	  dolayı,	  dava	  
için	  farklı	  bir	  tek	  yargı	  yerinin	  oluşturulması	  gerekiyor	  ise,	  geçerli	  olmayacaktır.	  Ayrıca,	  WACOM	  
müşterinin	  genel	  merkezine	  karşı	  bir	  dava	  açma	  yetkisine	  sahiptir.	  
İşbu	  sınırlı	  garantinin	  bir	  hükmünün	  geçersiz	  olması	  veya	  hale	  gelmesi	  halinde,	  diğer	  hükümlerin	  
geçerliliği,	  kısmen	  veya	  tamamen	  etkilenmeyecektir.	  Bir	  hükmün	  geçersiz	  olması	  halinde,	  yasal	  olarak	  izin	  
verilen	  ve	  geçersiz	  hükme	  en	  çok	  benzeyen	  hüküm	  uygulanacaktır.	  İşbu	  Sözleşmeye	  ilgili	  herhangi	  bir	  
sorunuz	  durumunda	  veya	  başka	  bir	  nedenle	  WACOM'a	  ulaşmak	  isterseniz,	  lütfen	  aşağıdaki	  adresten	  bize	  
yazınız:	  
WACOM	  Europe	  GmbH	  
Europark	  Fichtenhain	  A9	  
47807	  Krefeld	  
ALMANYA	  
	  
	  
	  
©	  2013	  Wacom	  Co.,	  Ltd.	  Tüm	  Hakları	  Saklıdır.	  

-  102  -



İçindekiler Dizin 

İçindekile
r 

Dizin 
124 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
124 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   22HD	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  
	  
Önlemler	  
Ürün	  Teknik	  Özellikleri	  
Bertaraf	  ve	  Geri	  Dönüşüm	  Bilgileri	  
Yasal	  Uyarı	  
Lisans	  ve	  Garantiler	  	   	  
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Cintiq®	  22HD	  (DTK-‐2200)	  
	  
Önemli	  Ürün	  Bilgileri	  
Baskı	  1.0	  C3012	  
Copyright	  ©	  Wacom	  Co.,	  Ltd.,	  2012	  
	  
Tüm	  Hakları	  Saklıdır.	  Bu	  kılavuzun	  hiçbir	  bölümü,	  açık	  kişisel	  kullanımınız	  hariç	  olmak	  üzere	  çoğaltılamaz.	  
Wacom,	  önceden	  bildirmeksizin	  bu	  yayında	  değişiklik	  yapma	  hakkını	  saklı	  tutar.	  
Wacom,	  bu	  kılavuzda	  doğru	  ve	  güncel	  bilgileri	  sağlamak	  için	  en	  iyi	  çabayı	  göstermektedir.	  Ancak,	  Wacom,	  
önceden	  bildirmeksizin	  ve	  bu	  kılavuza	  dahil	  etme	  yükümlülüğü	  olmaksızın,	  herhangi	  bir	  teknik	  özellik	  ve	  
ürün	  konfigürasyonlarını	  kendi	  takdirinde	  değiştirme	  hakkını	  saklı	  tutar.	  
Yukarıdaki	  yıl	  bu	  kılavuzun	  hazırlandığı	  zamanı	  gösterir.	  Ancak,	  bir	  "kılavuzun"	  kullanıcılara	  sunulma	  tarihi,	  
ilgili	  Wacom	  ürünün	  piyasaya	  sürülmesiyle	  eş	  zamanlıdır.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wacom	  ve	  Cintiq	  Wacom	  Co.	  Ltd	  'nin	  tescilli	  ticari	  markalarıdır.	  
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ÖNLEMLER	  
KULLANIM	  VE	  TAŞIMA	  ÖNLEMLERİ	  
Cintiq	  22HD'nin	  güvenli	  çalışmasını	  sağlamak	  için,	  bu	  kılavuzda	  yer	  alan	  tüm	  talimatlar,	  uyarılar	  ve	  ikazlara	  
uygun	  hareket	  ediniz.	  Aksi	  halde,	  	  Cintiq	  22HD'a,	  bilgisayarınıza	  zarar	  gelebilir	  veya	  verileriniz	  kaybolabilir.	  
Aksi	  halde,	  garantiniz	  de	  geçersiz	  kalabilir,	  bu	  durumda	  Wacom	  herhangi	  bir	  Cintiq	  ürünü	  onarım	  veya	  
değişim	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  
	  
FİZİKSEL	  KULLANIM	  YERİ	  
	  
UYARI	  
Bu	  ürün	  sadece	  normal	  ofis	  ortamları	  içindir	  ancak	  iklim	  kontrollü	  ortamlarda	  merkez	  konsoller	  olarak	  
kullanılabilir.	  Ürün,	  sadece	  normal	  ofis	  ortamında	  kullanılmak	  üzere	  Wacom	  tarafından	  test	  edilmiş	  olup,	  
tıbbi	  ve	  askeri	  uygulama	  alanlarında	  uygunluğuyla	  ilgili	  herhangi	  bir	  özel	  araştırma	  yapılmamıştır.	  
Ek	  olarak,	  bu	  interaktif	  kalemli	  ekran	  su	  geçirebilir	  ve	  patlamalara	  karşı	  dayanıklı	  değildir.	  
Sadece	  pasif	  ekran	  ve	  giriş	  cihazı	  olarak	  kullanılabilir.	  
Bu	  tek	  kullanım	  için	  belirtilmeyen	  tüm	  uygulamalarda,	  yeterli	  testlerin	  bulunmamasından	  dolayı	  interaktif	  
kalemli	  ekranın	  fonksiyonelliğine	  ve	  olası	  arızalarına	  dair	  herhangi	  bir	  bilgi	  verilememektedir.	  İnteraktif	  
ürünün	  normal	  ofis	  ortamları	  dışındaki	  diğer	  uygulama	  alanlarında	  kullanılmasıyla	  ilgili	  risk	  kullanıcıya	  
aittir.	  
	  
ÇEVRE	  
	  
DİKKAT	  
Sıcaklık	  ve	  nem	  
• Çalışma	  sıcaklığı	  ve	  nem:	  5°C	  -‐	  35°C,	  20	  %	  -‐	  80	  %	  RH	  
• Saklama	  sıcaklığı	  ve	  nem:	  -‐10°C	  -‐	  60°C,	  20	  %	  -‐	  90	  %	  RH	  
Cintiq'i	  aşağıdaki	  yerlerde	  kullanmayın	  veya	  saklamayın:	  
• Sıcaklık	  değişimlerinin	  ağır	  veya	  teknik	  özellikleri	  aşması	  (örn:	  açık	  hava	  veya	  bir	  araç	  içinde).	  
• Kalemli	  ekran,	  Grip	  Kalem,	  ve	  Cintiq	  standının	  doğrudan	  güneş	  ışığına	  veya	  bir	  cihazdan	  ısıya	  maruz	  
kaldığı	  veya	  su	  veya	  benzeri	  diğer	  türde	  sıvıya	  maruz	  kaldığı	  yerler.	  
Cintiq'i	  tozlu	  bir	  ortamda	  kullanmayın;	  bu	  zarar	  verebilir.	  
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KULLANIM	  
	  
UYARI	  
Sadece	  Cintiq	  ile	  kullanılmak	  üzere	  belirlenmiş	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanın.	  Farklı	  bir	  güç	  adaptörü	  
kullanılması	  halinde,	  Cintiq	  doğru	  bir	  şekilde	  çalışmayacak	  veya	  zarar	  görebilir.	  Farklı	  bir	  adaptör	  türünün	  
kullanılması	  ayrıca	  potansiyel	  olarak	  yangına	  neden	  olabilir.	  Farklı	  bir	  güç	  adaptörü	  kullanılması	  garantinizi	  
geçersiz	  kılacaktır.	  
Elektrik	  prizinde	  biriken	  tozları	  düzenli	  olarak	  temizleyin.	  Biriken	  toza	  ek	  olarak	  nem	  vs.	  bir	  yangın	  tehlikesi	  
yaratabilir.	  
Güç	  kablosuna	  zarar	  vermeyin,	  güçlü	  bir	  şekilde	  bükmeyin	  veya	  sarmayın.	  Kablo	  üzerine	  ağır	  nesneler	  
koymayın	  veya	  aşırı	  ısıya	  maruz	  bırakmayın.	  Bu	  uyarının	  göz	  ardı	  edilmesi,	  yangın,	  elektrik	  çarpması	  veya	  
ürün	  arızasıyla	  sonuçlanabilir.	  
Güç	  adaptörünü	  ıslak	  eller	  ile	  takmayın	  veya	  çıkarmayın.	  Bu	  uyarının	  göz	  ardı	  edilmesi,	  elektrik	  çarpması	  
veya	  ürün	  arızasıyla	  sonuçlanabilir.	  
USB	  portuna,	  video	  bağlantı	  portlarına	  veya	  ürünün	  herhangi	  bir	  diğer	  açıklığına	  yabancı	  madde	  
yerleştirmeyin.	  Bir	  porta	  veya	  ürünün	  başka	  bir	  açıklığına	  metal	  bir	  nesne	  veya	  yabancı	  maddenin	  
sokulması	  halinde,	  ürünün	  arızalanması,	  yangın	  veya	  elektrik	  çarpmasına	  neden	  olabilir.	  
	  
DİKKAT	  
Cintiq'e	  elektrik	  sağlarken	  topraklamalı	  bir	  güç	  kaynağı	  kullanın.	  
Ürün	  veya	  bilgisayarınız	  çalışırken	  video	  veya	  güç	  kablolarının	  takmayın	  veya	  çıkarmayın;	  bu	  ekran	  veya	  
bilgisayar	  ekran	  kartına	  zarar	  verebilir.	  Bu	  durumda,	  Wacom,	  ürün	  onarım	  veya	  değişim	  yükümlülüğüne	  
sahip	  olmayacaktır.	  
Cintiq	  DVI,	  veya	  VGA	  video	  kartıyla	  kullanılabilir.	  Uygunsuz	  bir	  ekran	  kartı	  kablosu	  kullanımı	  ürüne	  zarar	  
verebilir.	  
Arka	  panel	  havalandırma	  deliklerini	  tıkamayın;	  bu	  ürünü	  aşırı	  ısıtılabilir	  ve	  zarar	  verebilir.	  
Uzun	  süreler	  kullanılmayacak	  ise,	  güç	  adaptörünü	  AC	  prizinden	  çıkarın.	  
	  
Ürünü	  kullanırken	  göz	  sağlığınızı	  korumak	  için	  aşağıdaki	  hususlara	  dikkat	  ediniz:	  
• Ürünü	  sadece	  iyi	  aydınlatılmış	  bir	  yerde	  kullanın	  ve	  ekranı	  uygun	  bir	  mesafeden	  izleyin.	  
• Uzun	  süreler	  ürünü	  kullanırken	  düzenli	  aralar	  veriniz.	  
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LCD	  ekranla	  ilgili	  olarak	  aşağıdaki	  hususlara	  dikkat	  ediniz.	  
Kalemi	  LCD	  ekrana	  kuvvetli	  bir	  şekilde	  bastırmayınız.	  Ekranın	  kuvvetli	  bir	  şekilde	  bastırmanız,	  ekran	  
üzerinden	  geçici	  olarak	  şerit	  çizgilerin	  görünmesine	  neden	  olabilir	  (çizgiler	  kalemi	  bastırmayı	  
durdurduğunuz	  olan	  kaybolacaktır).	  Aşağıdaki	  koşullar	  LCD	  ekranların	  özellikleri	  olup,	  ürün	  üzerinde	  hasar	  
veya	  arızayı	  göstermemektedir.	  
• Gösterilen	  içerikleri	  bağlı	  olarak,	  dengesiz	  parlaklık	  oluşabilir.	  
• Gösterilen	  içeriklerine	  bağlı	  olarak,	  az	  miktarda	  görünen	  veya	  görünmeyen	  kırmızı	  veya	  mavi	  noktalar	  
oluşabilir.	  
• İnce	  detaylara	  sahip	  nesneler	  gösterirken,	  titreşim	  veya	  şerit	  desenler	  oluşabilir.	  
• Uzun	  bir	  süre	  boyunca	  aynı	  fotoğrafı	  gösterdikten	  sonra,	  kalıntı	  bir	  görüntü	  oluşabilir.	  (Kalıntı	  görüntüler	  
zaman	  içinde	  yavaş	  yavaş	  yok	  olacaktır.)	  
• Ekranın	  zaman	  içinde	  kullanırken	  arka	  ışığın	  durumundaki	  değişiklikler,	  ekranın	  durumunu	  yavşa	  yavaş	  
etkileyecektir.	  
• Ekranın	  görülme	  açısına	  bağlı	  olarak,	  renkler	  ve	  tonlar	  değişmiş	  görünebilir.	  
	  
TAŞIMA	  
	  
UYARI	  
Yüksek	  Gerilim.	  Ürünü	  açmayın	  veya	  sökmeyin.	  Muhafaza	  açık	  iken	  elektrik	  çarpması	  riski	  bulunmaktadır.	  
Bu	  Garantinizi	  de	  geçersiz	  kılacak	  ve	  Wacom	  ürünü	  onarma	  ve	  değiştirme	  sorumluluğuna	  sahip	  değildir.	  
Kablolar	  ve	  diğer	  nesnelerin	  standın	  hareketli	  parçalarına	  takılmamasını	  sağlayın.	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Standın	  kauçuk	  tamponları,	  kayabilir,	  Ürünün	  
yüzeyden	  düşmesine	  imkan	  tanır.	  
Ürünü	  taşırken,	  tüm	  kabloların	  elektrik	  prizi,	  bilgisayar	  ve	  diğer	  alanlardan	  tamamen	  çıkarılmasını	  sağlayın.	  
Serbest	  asılmamaları	  ve	  tehlike	  yaratmamalarını	  temin	  etmek	  için	  kabloları	  düzgün	  bir	  şekilde	  toplayın.	  
Gevşek	  kablolara	  takılmak,	  fiziksel	  hasar	  veya	  kişisel	  yaralanmaya	  neden	  olabilir.	  
	  
Ürünü	  ıslak	  yüzey	  veya	  masa	  üzerine	  yerleştirmeyin.	  Eğik,	  dengeli	  olmayan	  alanlar	  ve	  titreşimli	  alanlara	  
koymayın.	  
Ürünün	  uygunsuz	  bir	  yüzeyden	  düşmesi	  halinde	  fiziksel	  hasar	  veya	  kişisel	  yaralanma	  oluşabilir.	  
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Ürünün	  yerleştirildiği	  masa	  veya	  diğer	  yüzeylere	  oturmayın,	  asmayın.	  Ürün	  düşebilir	  ve	  fiziksel	  zarar	  veya	  
kişisel	  yaralanma	  oluşabilir.	  Etrafında	  çocuklar	  varken	  daha	  fazla	  özen	  gösterin.	  
Cintiq	  interaktif	  kalemli	  ekran,	  Cintiq	  ekran	  standına	  monte	  edildiğinde	  özellikle	  kullanım	  için	  
tasarlanmıştır.	  Ancak,	  bazı	  uzmanlaşmış	  uygulamalar	  (VESA	  montaj	  donanımı	  kullanımı	  gibi)	  kalemli	  
ekranın	  standdan	  çıkarılmasını	  gerektirebilir.	  Kalemi	  ekranı	  standdan	  çıkarılması	  gerekliyse,	  Cintiq	  
kullanım	  kılavuzundaki	  uygun	  talimatlara	  bakınız.	  
LCD	  ekranın	  zarar	  görmesi	  halinde,	  sızabilecek	  herhangi	  bir	  sıvıya	  DOKUNMAYIN;	  bu	  sıvı	  tahriş	  edicidir.	  
Cilt,	  göz	  veya	  ağız	  teması	  durumunda,	  en	  az	  15	  dakika	  su	  ile	  durulayın.	  Göz	  veya	  ağız	  teması	  durumunda,	  
bir	  doktora	  danışın.	  
Boğulma	  tehlikesi.	  Çocukların	  kalem	  ucu	  veya	  yan	  düğmeyi	  yutmasını	  engelleyin.	  Kalem	  ucu	  veya	  yan	  
düğme,	  çocukların	  bunları	  ısırması	  halinde	  kazara	  düşebilir.	  Çocukların	  herhangi	  bir	  ambalaj	  materyaliyle	  
oynamasını	  engelleyin,	  aksi	  halde	  boğulma	  tehlikesi	  oluşabilir.	  
Gök	  gürültüsü	  veya	  gök	  gürültülü	  fırtınalarda	  ürünü	  kullanmayın.	  Böyle	  bir	  havada	  ayrıca	  Ürünün	  fişini	  AC	  
elektrik	  prizinden	  çıkarın.	  Gök	  gürültüsü	  veya	  gök	  gürültülü	  fırtınalarda	  ürünü	  kullanmak,	  ürün	  arızası,	  
yangın	  veya	  elektrik	  çarpmasına	  neden	  olabilir.	  
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DİKKAT	  
Grip	  Kalemi	  parçalarına	  ayırmayın.	  Bu	  cihazın	  arızalanmasına	  neden	  olabilir.	  Bu	  durumda,	  Wacom,	  Grip	  
kalem	  onarım	  veya	  değişim	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  
Kalemi	  sert	  nesnelere	  vurmayın,	  örneğin	  kalemin	  bir	  masa	  yüzeyine	  sürekli	  olarak	  vurulması.	  Böyle	  bir	  
davranış	  kalemin	  zarar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  
Kalem	  ucu,	  silgi	  veya	  yan	  düğmeye	  aşırı	  baskı	  veya	  basınç	  uygulamayın.	  Bu	  kalemin	  arızalanmasına	  veya	  
erken	  bir	  zamanda	  bozulmasına	  neden	  olabilir.	  
Sadece	  Wacom	  tarafından	  kalem	  için	  belirtilen	  yedek	  kalem	  ucu	  kullanın.	  
Ekranı	  çizmeyin.	  Ekran	  yüzeyine	  keskin	  nesneler	  koymayın.	  
Ürün,	  ürün	  standı	  veya	  Grip	  kaleme	  aşırı	  şok	  veya	  titreşim	  uygulamayın.	  Ürünü	  çarpmak	  veya	  düşürmek,	  
ekrana	  veya	  diğer	  bileşenlere	  zarar	  verebilir.	  
Ürünün	  üzerine	  ağır	  nesneler	  koymayın	  veya	  güçlü	  bir	  kuvvet	  ile	  böyle	  nesneleri	  kalemli	  ekrana	  
bastırmayın;	  bu	  ekrana	  zarar	  verebilir	  ve	  ürün	  standı	  mekanizmasını	  bozabilir.	  
Kalemli	  ekran	  kablosuna	  ağır	  eşyalar	  koymayın,	  kabloları	  sert	  bir	  şekilde	  sürekli	  olarak	  bükmeyin	  veya	  
kablo	  bağlantı	  uçlarına	  ağır	  baskı	  uygulamayın;	  bu	  ürüne	  veya	  kabloya	  zarar	  verebilir.	  
Kalemli	  ekranı,	  kabloyu	  aşırı	  bir	  şekilde	  bükebilecek	  veya	  ezebilecek	  bir	  yüzeye	  yerleştirmeyin.	  
Kalemli	  Ekran	  kaplamalı	  bir	  yüzeye	  sahip	  ise,	  keskin	  veya	  açılı	  aşınmış	  bir	  kalem	  ucu	  zarara	  neden	  olabilir.	  
Gerekliyse	  kalemi	  değiştirin.	  
Ekranı	  temizlemek	  için	  organik	  çözücüler	  (örn:	  alkol)	  ve	  hatta	  zararsız	  deterjan	  kullanmayın.	  Bu	  temizlik	  
maddelerinin	  kullanılması	  ekrana	  zarar	  verebilir.	  Bu	  türden	  hasar,	  üretici	  garantisinin	  kapsamı	  dışındadır.	  
• Temizlemeden	  önce,	  her	  zaman	  ürünün	  fişini	  AC	  güç	  kaynağından	  çıkarın.	  
• Ekranı	  temizlemek	  için,	  antistatik	  bez	  veya	  hafif	  nemli	  bir	  bez	  kullanın.	  Temizlik	  yaparken,	  ekrana	  sadece	  
az	  miktarda	  bir	  baskı	  uygulayın	  ve	  yüzeyin	  ıslanmasına	  neden	  olmayın.	  
• Ürün	  kasası,	  ürün	  standı	  veya	  kalemi	  temizlemek	  için,	  hafif	  nemli	  (sulu)	  yumuşak	  bir	  bez	  kullanın.	  
Ürün	  arızalı	  görünüyor	  ise,	  düşme	  sonucu	  zarar	  görmüş	  ise	  veya	  bazı	  diğer	  durumlarda,	  ürün	  fişini0	  her	  
zaman	  AC	  güç	  kaynağından	  çıkarın.	  
Bedeninizin	  bir	  bölümünün	  uzun	  bir	  süre	  ürüne	  (LCD	  paneller	  ve	  diğer	  alanlar)	  düşük	  sıcaklıklı	  yanıklara	  
neden	  olabilir.	  Bedeninizin	  aynı	  bölümüyle	  uzun	  süreler	  ürüne	  dokunmaktan	  kaçının.	  
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Ürünü	  kullanırken,	  ürün	  üzerine	  metalik	  nesneler	  koymayın.	  Böyle	  bir	  davranış	  ürünün	  zarar	  görmesine	  
veya	  arızalanmasına	  neden	  olabilir.	  
	  
Ürünün	  yanına	  diğer	  tablet	  veya	  diğer	  cihazların	  koyulması,	  ürünün	  çalışmasını	  etkileyebilir	  ve	  arızalara	  
neden	  olabilir.	  Bu	  durumda,	  karışıma	  neden	  olan	  cihazları	  ürünün	  yanına	  veya	  uzağına	  koyun.	  
	  
• Kalıcı	  olarak	  renk	  kaybını	  veya	  yüzeyin	  görünümünün	  değişmesini	  engellemek	  için	  kalemli	  standı	  düzenli	  
olarak	  çalışma	  yüzeyinizdeki	  başka	  bir	  yere	  taşıyın.	  
	  
STAND	  İÇİN	  UYARILAR	   	   	  
Stand	  ayakları	  açık	  iken	  eğim	  ayarlama	  kolu	  (sağ	  kol)	  ileriye	  itmek,	  ayakların	  zorla	  kapanmasına	  neden	  
olmaktadır.	  	  Bu	  durumda,	  elleriniz	  veya	  bedeninizin	  diğer	  bölümleri	  standa	  sıkışabilir	  ve	  yaralanabilir.	  	  
	  
Ayaklar	  açık	  iken,	  hiçbir	  durumda,	  sağ	  kolu	  veya	  disklerin	  altını	  tutarak	  standı	  taşımaya	  çalışmayınız.	  	  
s	  

	  
	  
Standı	  bir	  masaüstü	  veya	  diğer	  sağlam	  bir	  yüzeye	  yerleştirin.	  	  
	  
Stand	  ayarlama	  kolu	  altındaki	  köpük	  bloğu,	  böyle	  bir	  talimat	  verilinceye	  kadar	  çıkarmayın.	  	  	  
	  
Ürün	  standa	  monte	  edilmemiş	  iken	  ekran	  standı	  ayarlama	  kollarını	  oynatmayın	  ve	  standı	  ayarlama	  
kollarından	  kaldırmayın.	  	  Stand	  yaylıdır	  ve	  Stand	  üzerinde	  Ürün	  ağırlığı	  olmaksızın	  serbest	  bırakılması	  
halinde	  fiziksel	  yaralanma	  veya	  standın	  hasar	  görmesine	  neden	  olabilir.	  	  	  
	  
Standın	  hareketli	  kısmının	  boşluğuna	  parmağınızın	  sıkışmaması	  için	  dikkat	  ediniz.	  	  
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TEKNİK	  ÖZELLİKLER	  
	  
GENEL	  ÖZELLİKLER	  
Boyutlar	  (GxYxD)	   650	  x	  440	  x	  55	  mm	  (stand	  hariç)	  
Ağırlık	   15.3	  kg	  (Ana	  gövde:	  8.5	  kg,	  Ekran	  Standı:	  6.8	  

kg)	  
Giriş	  voltajı	   12	  V	  DC	  
Güç	  Tüketimi	  (AC	  adaptörlü)	   42	  W	  maks.	  

uyku	  modlarında	  0,5	  W	  veya	  daha	  az	  (USB	  
bağlanmamış)	  
KAPALI	  modlarında	  0,5	  W	  veya	  daha	  az	  (USB	  
bağlanmamış)	  

Güç	  Yönetimi	   VESA	  DPMS	  
Uyumluluk	   Microsoft	  Windows	  7,	  Windows	  Vista	  SP2,	  

Windows	  XP	  SP3	  (32	  &	  64	  bit)	  Mac	  OS	  X	  10.5	  
veya	  sonrası	  (sadece	  Intel	  platformu)	  

USB	  hub	   Tek	  bir	  harici	  portlu,	  entegre	  USBv2.0'dan	  
çalışan	  bir	  HUB,	  500mA	  

Örtü	  levhası	   AG	  dağlamalı	  cam	  (tavlanmış	  cam)	  
Çalışma	  sıcaklığı	  ve	  nem	   5°	  C	  -‐	  35°	  C,	  nem:	  20	  %	  -‐	  80	  %	  (yoğuşmasız)	  
Saklama	  sıcaklığı	  ve	  nem:	   -‐10°	  C	  -‐	  60°	  C,	  nem:	  %20	  -‐	  %90	  (yoğuşmasız)	  	  

(60	  C	  Derece	  sıcaklıkta,	  maksimum	  saklama	  
nemi	  %38	  ve	  %90	  nemde	  maksimum	  saklama	  
sıcaklığı	  42	  C	  Derecedir)	  
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EKRAN	  
Ekran	  Paneli	   a-‐Si	  active	  matrix	  TFT	  LCD	  (h-‐IPS)	  
Elek	  boyutu	   21.	  5	  inç	  (475.2	  x	  267.3	  mm)	  
Çerçeve	  Oranı	   16:9	  
Piksel	  sayısı	   1920x1080	  
Giriş	  Video	  Bağlantısı	   DVI-‐I	  (29-‐pin)	  
Giriş	  Video	  Sinyali	   DVI	  1.0	  uyumlu	  

Analog	  RGB	  
Desteklenen	  çözünürlük	   1920x	  1080,	  1680x	  1050,	  1366x768,	  1280x	  

1024,	  1024	  x	  768,	  1280	  x	  800,	  800	  x	  600,	  640	  
x	  480	  piksel	  	  

Beyaz	  Parlaklık	  Homojenliği	   %75	  (min.)	  
Piksel	  Aralığı	   0.2475	  (Y)	  x	  0.2475	  (D)	  mm	  (0.009	  x	  0.009	  in)	  
10:1	  kontrast	  oranında	  izleme	  açıları	  
>10	  (yatay/dikey)	  

178°	  (89°	  /	  89°)	  /	  178°	  (89°	  /	  89°)	  (tipik)	  

Ekran	  Renkleri	   16,777,216	  renk	  
Kontrast	  Oranı	   1000	  (tipik):	  600	  (dk)	  
Tepki	  Süresi	  (Tr	  +	  Tf)	   14	  ms	  (tipik)	  
Parlaklık	   230	  cd/	  m2	  (tipik)	  
OSD	  Manuel	  Kontrol	   Parlaklık,	  kontrast,	  aralık,	  faz,	  dikey	  konum,	  

yatay	  konum,	  şeffaflık,	  otomatik	  ayarlama,	  
dil,	  arka	  ışık,	  menü	  konumu,	  sıfırlama,	  
ölçekleme,	  renk	  sıcaklığı,	  vs.	  (9300K/	  6500K/	  
5000K/	  Kullanıcı/	  Doğrudan)	  

Tak	  ve	  Çalıştır	   DDC	  2B,	  DDC/	  CI	  
LCD	  Kalitesi	   Her	  bir	  LCD	  paneli,	  çok	  katı	  kalite	  standartları	  

altında	  üretilmiştir.	  Üretim	  teknikleri,	  mutlak	  
bir	  şekilde	  mükemmel	  bir	  TFT	  ekran	  garanti	  
edemiyor.	  Wacom,	  herhangi	  bir	  pikselin	  her	  
zaman	  beyaz	  olmasına	  izin	  vermiyor.	  Az	  
sayıda	  alt	  piksele	  renk	  spektrumunun	  bazı	  
kısımları	  için	  yanlış	  bir	  renk	  göstermesine	  izin	  
verilmektedir.	  Bu	  ekranın	  kusurlu	  olduğu	  
anlamına	  gelmemektedir.	  
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KALEMLİ	  TABLET	  
Okuma	  Teknolojisi	   Elektro	  manyetik	  rezosans	  teknolojisi	  
Aktif	  Alan	   479.2	  x	  271.3	  mm	  
Çözünürlük	   200	  Ipmm	  (5080	  Ipi)	  
Doğruluk	   Orta:	  +/-‐	  0.5	  mm	  

Kenar	  Alanı	  1	  
(ekran	  alanının	  kenarında	  20mm):	  	  +/-‐	  2.0	  mm	  
Kenar	  Alanı	  2	  
(ekran	  alanının	  kenarında	  3	  mm):	  +/-‐	  4.0	  mm	  

Kalem	  Yatırma	  Menzili	   60	  derece	  (tüm	  kalemler)	  
Okuma	  Yüksekliği	   5	  mm	  (0.2	  in)	  veya	  daha	  fazla,	  orta	  
Maksimum	  Raporlama	  Hızı	   133	  nokta/sn	  
Baskı	  seviyeleri	   2048	  seviye	  
İletişim	  Arayüzü	   USB	  
	   	  
GÜÇ	  ADAPTÖRÜ	   	  
Giriş	  voltajı	   100	  -‐	  240	  VAC,	  50/60	  Hz	  
Çıkış	  Voltajı:	  	   12	  V	  DC	  
	   	  
GRIP	  KALEM	  	   	  
Baskı	  seviyeleri	   2048	  seviye	  
Kalem	  ucu	  hareketi	   1.0	  mm	  (0.04	  in),	  maks.	  
Silgi	  ucu	  hareketi	   2.0	  mm	  (0.08	  in),	  maks.	  
Fiziksel	  boyut	  (U	  x	  D)	   156,5	  x	  14,9	  mm	  (6.17	  x	  0.59	  in)	  
Ağırlık	   17	  gr	  (0.60	  oz),	  yaklaşık	  
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BERTARAF	  VE	  GERİ	  DÖNÜŞÜM	  BİLGİLERİ	  
	  
AB	  ROHS	  
Wacom	  ürünleri	  2002/95/AT	  Sayılı	  Avrupa	  Birliği	  RoHS	  Direktifine	  uyacaktır.	  
	  
TÜRKİYE	  ROHS	  
Türkiye	  Cumhuriyeti:	  EEE	  Yönetmeliğine	  Uygundur	  
	  
AB	  BERTARAF	  BİLGİLERİ	  (WEEE)	  

Yeniden	  Kullanım,	  Geri	  Dönüşüm	  ve	  Geri	  Kazanım.	  Bu	  ürünü	  yeni	  bir	  ürün	  ile	  değiştirirken	  veya	  
kullanım	  ömrü	  sona	  erdiğinde,	  topluluk	  veya	  bölgenizde	  geri	  dönüştürülebilir	  materyaller	  için	  
uygun	  bir	  toplama	  noktasına	  getirerek	  geri	  dönüştürmeniz	  teşvik	  edilmektedir.	  Bunu	  yaparak,	  
topluluğunuzun	  çevresini	  iyileştirmeye	  ve	  ayrıca,	  bertaraf	  sürecinde	  çevreye	  ulaşabilecek	  atık	  

materyalde	  bulunabilecek	  herhangi	  bir	  tehlikeli	  maddenin	  neden	  olduğu	  potansiyel	  olumsuz	  etkileri	  
minimize	  etmeye	  yardımcı	  olabilirsiniz.	  
	  
Avrupa	  Birliğinde,	  Avrupa	  Parlamentosu	  ve	  Konseyinin	  27	  Ocak	  2003,	  2002/96/AT	  sayılı	  Direktifi	  veya	  Üye	  
Ülkelerin	  geçerli	  yerel	  kanunlarına	  göre,	  kullanıcılar	  Atık	  Elektrik	  ve	  Elektronik	  Donanımın	  (WEEE)	  
sınıflandırılamamış	  belediye	  atığı	  olarak	  bertaraf	  etmemeleri	  gerekmektedir.	  Bunun	  geçerli	  olduğu	  
ürünler,	  ürünün	  boyutu	  veya	  fonksiyonundan	  dolayı	  uygulanabilir	  olmadığı	  sürece	  bu	  notun	  başlangıcında	  
gösterilen	  WEEE	  sembolüyle	  işaretlenecektir.	  Wacom	  ürünleri	  2002/96/AT	  sayılı	  Direktife	  tabidir	  ve	  bu	  
nedenle	  her	  zaman	  ayrı	  toplamalısınız	  ve	  topluluk	  veya	  bölgenizdeki	  uygun	  toplama	  noktasına	  
getirmelisiniz.	  
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YASAL	  UYARI	  
	  
FCC	  BİLDİRİMİ	  
Bu	  cihaz	  FCC	  Kuralları	  15.	  Bölüme	  uygundur.	  Çalıştırma	  aşağıdaki	  iki	  koşula	  tabidir:	  (1)	  Bu	  cihaz	  zararlı	  
girişimlere	  neden	  olmamalı	  ve	  (2)	  bu	  cihaz	  istenmeyen	  çalışmalara	  neden	  olabilecek	  girişimler	  dahil	  alınan	  
herhangi	  bir	  girişimi	  kabul	  etmelidir.	  
Cihaz	  test	  edilmiş	  ve	  FCC	  Kuralları	  Kısım	  15'e	  istinaden	  B	  Sınıfı	  Dijital	  Cihaz	  için	  limitlere	  uygun	  
bulunmuştur.	  Bu	  limitler,	  bir	  konutta	  kurulum	  halinde	  zararlı	  müdahalelere	  karşı	  makul	  bir	  koruma	  
sağlamak	  için	  tasarlanmıştır.	  
Bu	  cihaz,	  radyo	  frekansı	  enerjisi	  üretir,	  kullanır	  ve	  yayabilir	  ve	  talimatlara	  uygun	  bir	  şekilde	  kurulmaması	  
ve	  kullanılmaması	  halinde	  radyo	  iletişim	  araçlarına	  zararlı	  girişimlere	  neden	  olabilir.	  Ancak,	  girişimin	  belirli	  
bir	  kurulumda	  meydana	  gelmeyeceğine	  dair	  bir	  garanti	  mevcut	  değildir.	  
Cihazın	  bilgisayarınızdan	  çıkarıldığında	  karışıma	  neden	  olup	  olmadığını	  belirleyebilirsiniz.	  Karışımın	  
durması	  halinde,	  bu	  muhtemelen	  cihazdan	  kaynaklanmıştır.	  
Cihazın	  radyo	  veya	  televizyon	  alıcısında	  karışıma	  neden	  olması	  halinde,	  aşağıdaki	  tedbirlerden	  bir	  veya	  
birkaçını	  kullanarak	  karışımı	  düzeltebilirsiniz:	  
• Karışım	  duruncaya	  kadar	  televizyon	  veya	  radyo	  antenini	  döndürün.	  
• Cihazı	  televizyon	  veya	  radyodan	  uzağa	  taşıyın.	  
• Cihazı	  ve	  bilgisayarı,	  televizyon	  veya	  radyodan	  farklı	  bir	  devrede	  olan	  bir	  prize	  takın.	  
	  
Gerekliyse,	  yardım	  için,	  Walcom	  bayinize	  veya	  deneyimli	  bir	  radyo/televizyon	  teknisyeninize	  danışın.	  
	  
Wacom	  tarafından	  onaylanmamış	  bu	  üründe	  değişiklikler	  veya	  modifikasyonlar,	  FCC	  Belgesini	  geçersiz	  
kılabilir	  ve	  ürünü	  kullanma	  yetkinizi	  kaldırabilir.	  
	  
KANADA	  SANAYİ	  (SADECE	  KANADA)	  
Kanada	  Sanayi	  Sınıf	  B:	  
"Bu	  B	  Sınıfı	  dijital	  cihaz	  Kanada	  ICES-‐003'e	  uygundur."	  
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CE	  BEYANI	  
"DTH-‐2200	  interaktif	  kalemli	  ekran	  test	  edilmiş	  ve	  aşağıdaki	  uyumlaştırılmış	  Avrupa	  Normlarına	  uygun	  
bulunmuştur:	  
• EN	  55022:	  2010	  
• EN	  61000-‐3-‐2:	  2006+A1:2009+A2:2009	  
• EN	  61000-‐3-‐3:	  2008	  
• EN	  55024:	  2010	  
IEC61000-‐4-‐2:	  2008	  
IEC61000-‐4-‐3:	  2010	  
IEC61000-‐4-‐4:	  2011	  
IEC61000-‐4-‐5:	  2005	  
IEC61000-‐4-‐6:	  2008	  
IEC61000-‐4-‐8:	  2009	  
IEC61000-‐4-‐11:	  2004	  
	  
Bu	  testlerin	  sonuçlarına	  dayanarak,	  Wacom,	  yukarıda	  belirtilen	  cihazın	  2004/108/AT	  Sayılı	  EMC	  Direktifine	  
uygun	  olduğunu	  beyan	  eder.	  
Bu	  testlerin	  sonuçlarına	  dayanarak,	  Wacom,	  yukarıda	  belirtilen	  cihazın	  2006/95/AT	  Sayılı	  Güvenlik	  
Direktifine	  uygun	  olduğunu	  beyan	  eder.	  
Cihaz,	  bu	  kılavuzda	  verilen	  talimatlara	  kati	  surette	  uygun	  bir	  şekilde	  kurulmalı	  ve	  kullanılmalıdır.	  
Wacom	  tarafından	  özellikle	  yetkilendirilmemiş	  bu	  üründe	  yapılan	  herhangi	  bir	  değişiklik	  veya	  
modifikasyon	  bu	  beyanı	  geçersiz	  kılacaktır.	  
	  
Elektrikli	  ve	  elektronik	  ev	  ve	  ofis	  cihazlarının	  bekleme	  ve	  kapalı	  konumda	  elektrik	  tüketimleri	  için	  çevre	  
dostu	  tasarım	  gereklilikleriyle	  ilgili	  olarak	  Avrupa	  Parlamentosu	  ve	  Konseyinin	  2005/32/AT	  sayılı	  Direktifini	  
uygulayan	  17	  Aralık	  2008	  tarihli	  1275/2008	  Sayılı	  KOMİSYON	  TÜZÜĞÜ	  (AT)	  
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LİSANS	  VE	  GARANTİLER	  
TABLET	  SÜRÜCÜSÜ	  YAZILIMI	  SON	  KULLANICI	  LİSANS	  SÖZLEŞMESİ	  
(AVRUPA,	  AFRİKA	  VE	  ORTADOĞU	  HARİÇ	  DÜNYA	  ÇAPINDA)	  
İşbu	  Son	  Kullanıcı	  Lisans	  Sözleşmesi	  (işbu	  "Sözleşme)	  siz	  (Yazılımı	  kuran	  kişi	  veya	  böyle	  bir	  kişi	  adına	  
hareket	  eden	  herhangi	  bir	  tüzel	  kişilik)	  ("Siz"	  veya	  "Sizin")	  ve	  Wacom	  Co.	  Ltd,	  2-‐510-‐1	  Toyonodai,	  Kazo-‐shi,	  
Saitama	  349-‐1148,	  Japonya	  ("Wacom").	  
BU	  SÖZLEŞMEYİ	  DİKKATLİ	  BİR	  ŞEKİLDE	  OKUMANIZ	  VE	  ANLAMANIZ	  SON	  DERECE	  ÖNEMLİDİR.	  "KABUL	  
EDİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYARAK	  VEYA	  YAZILIMI	  KURARAK,	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  ŞARTLARINA	  
UYACAĞINIZI	  KABUL	  EDİYORSUNUZ.	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  TÜM	  ŞARTLARINI	  KABUL	  ETMİYOR	  VE	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYE	  UYMAYI	  KABUL	  ETMİYORSANIZ,	  LÜTFEN	  "KABUL	  ETMİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYIN.	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYİ	  KABUL	  ETMEMENİZ	  HALİNDE,	  YAZILIMI	  KULLANMA	  VEYA	  YAZILIMA	  ERİŞİM	  HAKKINA	  SAHİP	  
OLMAYACAKSINIZ.	  
	  
1.	  TANIMLAR	  
1.1	  "Dokümantasyon"	  Yazılımın	  kurulumu	  ve	  kullanımı	  için	  kullanım	  kılavuzları	  ve	  el	  kitapları	  anlamına	  
gelmektedir.	  
1.2	  "Ürün"	  bu	  Yazılımın	  Size	  sağlanmış	  olduğu	  Wacom	  Tablet	  donanımı	  anlamına	  gelmektedir.	  
1.3	  	  "Yazılım"	  Ürünle	  birlikte	  Size	  sağlanan	  Tablet	  Sürücü	  Yazılımı	  ve	  Dokümantasyonu	  ve	  işbu	  Sözleşme	  
çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  Size	  sağlanan	  yukarıdakilerin	  herhangi	  bir	  güncellemesi	  anlamına	  
gelmektedir.	  
	  
2.	  YAZILIM	  LİSANSI	  
2.1	  Sınırlı	  Lisans.	  
İşbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşullarına	  tabi	  olarak,	  Wacom	  Size	  aşağıdakiler	  için	  sınırlı,	  münhasır	  olmayan	  bir	  
lisans	  vermektedir:	  (a)	  Sadece	  Ürünle	  birlikte	  olmak	  üzere,	  tek	  bir	  bilgisayar	  veya	  benzeri	  başka	  bir	  
cihazda,	  sadece	  makinede	  okunur	  formatta,	  Yazılımın	  tek	  kopyasını	  kullanmak	  ve	  kurmak;	  (b)	  Size	  verilen	  
yazılım	  kullanma	  iznini	  desteklemek	  için	  Yazılımla	  birlikte	  sağlanan	  Dokümantasyonu	  kullanmak	  ve	  (c)	  
Sadece	  yedekleme	  amaçlarıyla	  ve	  Yazılımın	  orijinal	  versiyonunda	  bulunan	  tüm	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  ve	  
diğer	  müseccel	  ve	  sınırlı	  haklar	  bildirimleri,	  sembolleri	  ve	  açıklamalarının	  böyle	  bir	  yedek	  kopyada	  
çoğaltılması	  şartıyla	  Yazılımın	  tek	  bir	  yedekleme	  kopyasını	  yapmak.	  
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2.2	  Kısıtlama.	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verilen	  haller	  hariç	  Yazılımı	  (Dokümantasyon	  dahil)	  kopyalamayacak	  
veya	  kullanmayacaksınız.	  Yazılımı	  değiştirmeyecek,	  çevirmeyecek,	  dağıtmayacak	  veya	  buna	  bağlı	  olarak	  
türev	  işler	  yaratmayacak,	  ipotek	  vermeyecek,	  yeniden	  lisans	  vermeyecek,	  alt	  lisans	  vermeyecek,	  ödünç	  
vermeyecek,	  kiralamayacaksınız	  veya	  üçüncü	  taraf	  eğitim,	  ticari	  zaman	  paylaşımı	  veya	  servis	  bürosu	  
kullanımı	  için	  Yazılımı	  kullanmayacaksın.	  Yazılımda	  ters	  mühendislik,	  parçalarına	  ayırma,	  geri	  derleme	  
işlemleri	  yapmayacak	  ve	  geçerli	  kanunların	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verdiği	  ölçü	  hariç	  olmak	  üzere	  Yazılımda	  
kullanılan	  veya	  içeren	  herhangi	  bir	  kaynak	  kodu,	  algoritmalar,	  yöntemler	  veya	  teknikleri	  belirlemeye	  
girişmeyeceksiniz	  veya	  herhangi	  bir	  üçüncü	  tarafın	  bunları	  yapmasına	  izin	  vermeyeceksiniz.	  Yazılımı,	  
bağımsız	  bir	  yazılım	  veya	  üçüncü	  taraf	  ürünlerle	  birlikte	  kullanmayacaksın;	  sadece	  Ürünle	  birlikte	  
kullanılabilir.	  Yazılımda	  bulunan	  herhangi	  bir	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  veya	  diğer	  müseccel	  veya	  kısıtlanmış	  
haklar	  bildirimleri,	  açıklamaları	  ve	  sembolleri	  kaldırmayacak	  veya	  değiştirmeyeceksiniz.	  
2.3	   Devir	  Yok;	  Tek	  Seferlik	  Devir.	  
Makul	  olarak	  alıkoyulmayacak	  olan	  Wacom'un	  ön	  yazılı	  onayı	  olmaksızın,	  kanunların	  işletilmesi	  veya	  başka	  
türlü	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  herhangi	  bir	  Hakkınızı	  veya	  yükümlülüklerini	  devretmeyecek	  veya	  
atamayacaksınız.	  Ancak,	  aşağıdaki	  şartların	  tamamının	  karşılanması	  halinde,	  Ürünü	  devretmeniz	  ile	  birlikte	  
işbu	  Sözleşmedeki	  tüm	  Haklarınızı	  başka	  bir	  tarafa	  tek	  seferde	  kalıcı	  olarak	  devredebilirsiniz:	  (a)	  devir	  
Ürünün	  tüm	  bileşenleri	  ve	  parçalarını,	  tüm	  basılı	  materyaller,	  Ürüne	  geçerli	  herhangi	  bir	  diğer	  garantiyi	  ve	  
işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  Tüm	  Haklarınız	  ve	  yükümlülüklerini	  kapsaması,	  (b)	  Yazılımın	  herhangi	  bir	  
kopyasını	  herhangi	  bir	  ortam	  veya	  bilgisayarda	  saklamamanız	  ve	  (c)	  Yazılımı	  alan	  tarafın,	  işbu	  Sözleşmenin	  
şartlarını	  okumuş,	  anlamış	  ve	  kabul	  etmiş	  olması.	  Bu	  paragrafı	  ihlal	  eden	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  
Haklarınızın	  ve	  yükümlülüklerinizi	  herhangi	  bir	  devri	  veya	  ataması	  geçersiz	  olup	  herhangi	  bir	  etkiye	  sahip	  
değildir.	  
2.4	  Sahiplik.	  
Wacom	  ve	  lisans	  sahipleri,	  Yazılım	  ve	  herhangi	  bir	  geliştirmesi,	  güncellemesi	  veya	  türev	  çalışanlarındaki	  
tüm	  patent,	  telif	  hakkı,	  ticari	  marka,	  ticari	  sır	  veya	  herhangi	  bir	  diğer	  fikri	  mülkiyet	  veya	  sanayi	  hakları	  
dahil	  Yazılımdaki	  tüm	  haklar,	  menfaatler	  ve	  mülkiyeti	  muhafaza	  edecektir.	  Wacom,	  Yazılımdaki	  tüm	  
hakları	  ve	  menfaatleri	  saklı	  tutar.	  İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  haklar	  dışında,	  açık	  veya	  örtük,	  
Yazılımda	  herhangi	  bir	  diğer	  hak	  edinmiyorsunuz.	  
2.5	  Destek	  yok.	  
Wacom,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  teknik	  destek,	  bakım,	  yükseltme,	  modifikasyon	  veya	  yeni	  sürümler	  
sunma	  yükümlülüğüne	  sahip	  değildir.	  
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3.	  GARANTİLER	  VE	  YASAL	  ÇARELER	  
3.1	   Sınırlı	  Garantiler.	  
Wacom,	  işbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşulları	  ve	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  kullanıldığında,	  
Yazılımın,	  Sizin	  tarafınızdan	  ilk	  defa	  kurulduğu	  veya	  etkinleştirildiği	  tarihten	  itibaren	  doksan	  (90)	  günlük	  bir	  
süre	  ("Garanti	  Süresi")	  boyunca	  maddi	  olarak	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  çalışacağını	  garanti	  
etmektedir.	  Yazılımın	  böyle	  bir	  Garanti	  Süresi	  boyunca	  yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde,	  Wacom	  
Size	  ek	  bir	  ücret	  olmaksızın	  Yazılımı	  onarmak	  veya	  değiştirmek	  suretiyle	  böyle	  bir	  uygunsuzluğu	  düzeltmek	  
için	  ticari	  olarak	  makul	  bir	  çaba	  gösterecektir.	  Yazılımda	  sorunlar	  çıkabilir	  ve	  yüksek	  riskli	  faaliyetlerle	  ilgili	  
kullanımlar	  için	  tasarlanmadı,	  izin	  verilmiyor	  veya	  amaçlanmıyor.	  Wacom,	  temsilcileri	  veya	  Ürünün	  
herhangi	  bir	  dağıtımcısı	  veya	  perakendecisi	  tarafından	  verilen	  herhangi	  bir	  sözlü	  veya	  yazılı	  bilgiler	  veya	  
tavsiyeler,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  açık	  bir	  şekilde	  sağlanan	  herhangi	  bir	  garanti	  
oluşturmuyor	  veya	  Garantilerin	  kapsamını	  hiçbir	  şekilde	  arttırmamaktadır.	  Bu	  paragraf,	  Yazılımın	  
yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde	  Wacom'un	  tüm	  yükümlülük	  ve	  sorumluluğunu	  ve	  Tek	  ve	  münhasır	  
yasal	  çarenizi	  ifade	  etmektedir.	  Wacom	  şunları	  garanti	  etmemektedir:	  (a)	  Yazılımın	  İhtiyaçlarınızı	  
karşılayacağı,	  (b)	  Yazılım	  kurduğunuz	  bilgisayar	  veya	  başka	  bir	  cihazla	  uyumlu	  olacağı	  veya	  bunlarda	  
çalışacağı	  veya	  (c)	  Yazılımdaki	  hataların	  düzeltileceği	  veya	  Yazılımın	  çalışmasının	  kesintisiz	  veya	  hatasız	  
olacağı.	  İşbu	  Sözleşme,	  varsa	  geçerli	  Wacom'un	  standart	  donanım	  garantisine	  tabi	  olan	  Ürünler	  için	  
Wacom'dan	  herhangi	  bir	  garanti	  içermemektedir.	  Wacom,	  böyle	  uygunsuzluğun	  Yazılımın	  izinsiz	  kullanımı,	  
istismarı,	  yanlış	  kullanımı,	  değiştirilmesi,	  ihmali	  veya	  kaza	  sonucu	  hasar	  görmesi	  veya	  Wacom	  tarafından	  
yapılmayan	  herhangi	  bir	  Yazılım	  onarımı	  veya	  değişikliğinden	  kaynaklanması	  halinde	  işbu	  paragraf	  
çerçevesinde	  herhangi	  bir	  garanti	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  Yazılımın	  değiştirilmesi	  veya	  
onarılması,	  garanti	  süresini	  orijinal	  Garanti	  Süresinden	  daha	  uzun	  bir	  süre	  uzatmaz.	  
	  
3.2	  Sorumluluk	  Reddi.	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  garantiler	  dışında,	  WACOM,	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  HERHANGİ	  
BİR	  GARANTİ	  VEYA	  BEYANDA	  BULUNMAMAKTA	  VE	  BUNLARI	  REDDETMEKTEDİR.	  GEÇERLİ	  KANUN	  
ÇERÇEVESİNDE	  İZİN	  VERİLEN	  EN	  GENİŞ	  ÖLÇÜDE,	  WACOM,	  SATILABİLİRLİK,	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK,	  
YETERLİ	  KALİTE,	  DOĞRULUK,	  MÜLKİYET,	  ÜÇÜNCÜ	  TARAFLARIN	  HAKLARININ	  İHLAL	  EDİLMEMESİ	  VE	  
KULLANIM	  SÜRECİNDE,	  İŞ	  SÜRECİNDE	  VEYA	  TİCARİ	  KULLANIMDAN	  DOĞABİLECEK	  HERHANGİ	  BİR	  GARANTİ	  
DAHİL	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  AÇIK	  VEYA	  ÖRTÜK	  HER	  TÜRLÜ	  GARANTİYİ	  AÇIK	  BİR	  ŞEKİLDE	  
REDDETMEKTEDİR.	  BİR	  TÜKETİCİ	  (İŞ,	  TİCARET	  VEYA	  MESLEKİ	  AMAÇLAR	  DIŞINDA	  KİŞİSEL	  AMAÇLARLA	  
YAZILIMI	  KULLANAN	  KİŞİ)	  İSENİZ,	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMALAR,	  BULUNDUĞUNUZ	  ÜLKENİN	  GEÇERLİ	  
KANUNLARA	  GÖRE	  SİZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
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4.	  FESİH	  
İşbu	  Sözleşme	  sona	  erinceye	  kadar	  geçerlidir.	  Ek	  olarak,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  hakların	  ve	  
lisanslarınız,	  işbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  şartına	  uymamanız	  halinde,	  Wacom	  tarafından	  herhangi	  bir	  
bildirim	  ve	  işlem	  olmaksızın	  kendiliğinden	  feshedilecek	  ve	  yürürlükten	  kaldırılacaktır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  
feshi	  üzerine,	  Yazılımın	  her	  türlü	  kullanımına	  son	  verecek	  ve	  Yazılımı	  (yedek	  kopyanız	  ve	  tüm	  
Dokümantasyon	  dahil)	  bilgisayarınızdan	  veya	  kurmuş	  olduğunuz	  benzeri	  bir	  cihazdan	  kalıcı	  olarak	  silecek	  
ve	  geri	  kurtarılamaz	  hale	  getireceksiniz.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  feshi	  üzerine,	  Madde	  1,	  2.2,	  2.4,	  
3.2,	  4	  ve	  5	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
5.	  GENEL	  ŞARTLAR	  
5.1	  Kanunlar.	  
İşbu	  Sözleşme	  ve	  işbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  tüm	  hususlar,	  herhangi	  bir	  kanun	  tercihi	  kuralı	  
geçerli	  olmaksızın	  Japonya	  Kanunlarına	  göre	  idare	  edilecektir.	  İşbu	  Sözleşme,	  açık	  bir	  şekilde	  hariç	  
bırakıldığı	  üzere,	  Uluslararası	  Ürünlerin	  Satış	  Sözleşmelerine	  İlişkin	  Birleşmiş	  Milletler	  Konvansiyonlarının	  
hükümlerine	  göre	  idare	  edilmeyecektir.	  İşbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  herhangi	  bir	  anlaşmazlık,	  
talep	  veya	  ihtilaf	  durumunda,	  böyle	  bir	  anlaşmazlık,	  talep	  veya	  ihtilaf,	  sadece	  Japonya	  Tokyo	  Bölge	  
Mahkemesinde	  çözümlenecektir	  ve	  Böyle	  bir	  mahkemenin	  yargı	  yetkisini	  geri	  dönülmez	  olarak	  kabul	  
ediyorsunuz.	  
5.2	  Sorumluluğun	  Sınırlandırılması	  
Hiçbir	  durumda	  hiçbir	  taraf,	  ister	  bir	  sözleşme	  veya	  haksız	  fiilden	  doğsun,	  bir	  tarafın	  veya	  herhangi	  bir	  
üçüncü	  tarafın	  maruz	  kaldığı	  herhangi	  bir	  dolaylı,	  arızi,	  özel,	  sonuçsal	  veya	  parasal	  zararlar	  veya	  kar,	  gelir,	  
iş,	  tasarruf,	  veri,	  kullanım	  kaybından	  dolayı	  zararlar	  veya	  ikame	  ürünün	  maliyetinden,	  böyle	  bir	  zarar	  
olasılığının	  diğer	  tarafa	  bildirilmiş	  olması	  veya	  böyle	  zararlar	  öngörülebilir	  olması	  halinde	  bile,	  sorumlu	  
olmayacaktır.	  Taraflar,	  işbu	  Madde	  5.2	  veya	  işbu	  Sözleşmenin	  diğer	  hükümlerindeki	  sorumluluk	  
sınırlamasının	  ve	  burada	  risk	  atamasının,	  taraflar	  arasındaki	  sözleşmenin	  temel	  unsuru	  olduğunu	  ve	  böyle	  
bir	  sınırlama	  olmaksızın	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşmeye	  girmemiş	  olacağını	  kabul	  etmektedir.	  Wacom	  
tarafından	  belirlenen	  Ürün	  fiyatları,	  bu	  risk	  tahsisini	  ve	  burada	  belirtilen	  sorumluluk	  sınırlamasını	  
yansıtmaktadır.	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  veya	  herhangi	  bir	  şekilde	  Yazılımla	  ilişkili	  
yükümlülüğü,	  Ürün	  için	  sizin	  tarafınızdan	  fiilen	  ödenen	  tutarları	  aşmayacaktır.	  Ürün	  için	  fiilen	  ödeme	  
yaptığınız	  tutarı	  kanıtlayan	  fatura	  veya	  diğer	  bölgeleri	  saklamanız	  gerekmektedir.	  Yukarıdaki	  hususa	  
bakılmaksızın,	  işbu	  Sözleşmedeki	  hiçbir	  şey	  Wacom	  tarafında	  herhangi	  bir	  kasıtlı	  su	  istimal	  veya	  ağır	  
ihmalden	  kaynaklandığı	  ölçüde	  Wacom'un	  size	  karşı	  yükümlülüğünü	  sınırlandırmamaktadır.	  
5.3	  Bölünebilirlik.	  
İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  hükmünün,	  hukuka	  aykırı,	  geçersiz	  veya	  başka	  türlü	  tatbik	  edilemez	  
bulunması	  halinde,	  işbu	  Sözleşmeden	  ayrılmış	  ve	  silinmiş	  varsayılacak	  ve	  işbu	  Sözleşmenin	  kalan	  kısmı	  tam	  
olarak	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
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5.4	  Yasalarla	  Uyumluluk.	  
İkamet	  ettiğiniz	  veya	  Yazılımı	  kullandığınız	  ülke	  veya	  bölgenin	  ihracat	  kanunları	  ve	  yerel	  kanunları	  dahil	  
tüm	  geçerli	  kanunlar	  ve	  yönetmeliklere	  tam	  olarak	  uyacaksınız.	  Yukarıdaki	  hususun	  genelliğini	  
sınırlandırmaksızın,	  Siz	  Yazılımı	  veya	  herhangi	  bir	  doğrudan	  ürünü	  geçerli	  kanunlarca	  yasaklanmış	  veya	  
kısıtlanmış	  bir	  yer,	  kişi	  veya	  kuruluşa	  ihraç	  etmeyecek,	  yönlendirmeyecek	  veya	  transfer	  etmeyeceksiniz	  ve	  
Temsilcileriniz	  de	  bu	  hükme	  uymasını	  sağlayacaksınız.	  
	  
5.5	  Tüm	  Sözleşme;	  Genel.	  
İşbu	  Sözleşme,	  taraflar	  arasındaki	  tüm	  sözleşmeyi	  tesis	  eder	  ve	  işbu	  Sözleşmenin	  konusuyla	  ilgili	  olarak	  
yazılı	  veya	  sözlü	  tüm	  önceki	  ve	  eş	  zamanlı	  sözleşmeleri	  veya	  beyanları	  geçersiz	  kılar.	  Bu,	  Siz	  ve	  Wacom	  
arasında	  herhangi	  bir	  ortaklık,	  ortak	  girişim,	  işveren-‐işçi,	  temsilcilik	  veya	  franchise	  veren-‐alan	  
yaratmayacak	  veya	  yaratıyor	  şeklinde	  yorumlanmayacaktır.	  İşbu	  Sözleşmede	  yer	  alan	  herhangi	  bir	  başlık	  
veya	  madde	  başlığı,	  sadece	  kolaylık	  amacıyla	  kullanılmış	  olup	  herhangi	  bir	  madde	  veya	  hükmünü	  hiçbir	  
şekilde	  tanımlamamakta	  veya	  açıklamamaktadır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  ihlali	  veya	  temerrüdünün	  
bir	  tarafça	  ferağ	  edilmesi,	  sadece	  yazılı	  olarak	  yapılabilir	  ve	  herhangi	  bir	  diğer	  veya	  müteakip	  temerrüt	  
veya	  ihlalin	  ferağını	  tesis	  etmeyecektir.	  
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TABLET	  SÜRÜCÜSÜ	  YAZILIMI	  SON	  KULLANICI	  LİSANS	  SÖZLEŞMESİ	  
(AVRUPA,	  ORTA	  DOĞU	  VE	  AFRİKA)	  
	  
İşbu	  Son	  Kullanıcı	  Lisans	  Sözleşmesi	  (işbu	  "Sözleşme)	  siz	  (Yazılımı	  kuran	  kişi	  veya	  böyle	  bir	  kişi	  adına	  
hareket	  eden	  herhangi	  bir	  tüzel	  kişilik)	  ("Siz"	  veya	  "Sizin")	  ve	  Wacom	  Co.	  Ltd,	  2-‐510-‐1	  Toyonodai,	  Kazo-‐shi,	  
Saitama	  349-‐1148,	  Japonya	  ("Wacom").	  
BU	  SÖZLEŞMEYİ	  DİKKATLİ	  BİR	  ŞEKİLDE	  OKUMANIZ	  VE	  ANLAMANIZ	  SON	  DERECE	  ÖNEMLİDİR.	  "KABUL	  
EDİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYARAK	  VEYA	  YAZILIMI	  KURARAK,	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  ŞARTLARINA	  
UYACAĞINIZI	  KABUL	  EDİYORSUNUZ.	  İŞBU	  SÖZLEŞMENİN	  TÜM	  ŞARTLARINI	  KABUL	  ETMİYOR	  VE	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYE	  UYMAYI	  KABUL	  ETMİYORSANIZ,	  LÜTFEN	  "KABUL	  ETMİYORUM"	  DÜĞMESİNE	  TIKLAYIN.	  İŞBU	  
SÖZLEŞMEYİ	  KABUL	  ETMEMENİZ	  HALİNDE,	  YAZILIMI	  KULLANMA	  VEYA	  YAZILIMA	  ERİŞİM	  HAKKINA	  SAHİP	  
OLMAYACAKSINIZ.	  
1.	  TANIMLAR	  
1.1	  "Dokümantasyon"	  Yazılımın	  kurulumu	  ve	  kullanımı	  için	  kullanım	  kılavuzları	  ve	  el	  kitapları	  anlamına	  
gelmektedir.	  
1.2	  "Ürün"	  bu	  Yazılımın	  Size	  sağlanmış	  olduğu	  Wacom	  Tablet	  donanımı	  anlamına	  gelmektedir.	  
1.3	  	  "Yazılım"	  Ürünle	  birlikte	  Size	  sağlanan	  Tablet	  Sürücü	  Yazılımı	  ve	  Dokümantasyonu	  ve	  işbu	  Sözleşme	  
çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  Size	  sağlanan	  yukarıdakilerin	  herhangi	  bir	  güncellemesi	  anlamına	  
gelmektedir.	  
	  
2.	  YAZILIM	  LİSANSI	  
2.1	  Sınırlı	  Lisans.	  
İşbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşullarına	  tabi	  olarak,	  Wacom	  Size	  aşağıdakiler	  için	  sınırlı,	  münhasır	  olmayan	  bir	  
lisans	  vermektedir:	  (a)	  Sadece	  Ürünle	  birlikte	  olmak	  üzere,	  tek	  bir	  bilgisayar	  veya	  benzeri	  başka	  bir	  
cihazda,	  sadece	  makinede	  okunur	  formatta,	  Yazılımın	  tek	  kopyasını	  kullanmak	  ve	  kurmak;	  (b)	  Size	  verilen	  
yazılım	  kullanma	  iznini	  desteklemek	  için	  Yazılımla	  birlikte	  sağlanan	  Dokümantasyonu	  kullanmak	  ve	  (c)	  
Sadece	  yedekleme	  amaçlarıyla	  ve	  Yazılımın	  orijinal	  versiyonunda	  bulunan	  tüm	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  ve	  
diğer	  müseccel	  ve	  sınırlı	  haklar	  bildirimleri,	  sembolleri	  ve	  açıklamalarının	  böyle	  bir	  yedek	  kopyada	  
çoğaltılması	  şartıyla	  Yazılımın	  tek	  bir	  yedekleme	  kopyasını	  yapmak.	  
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2.2	  Kısıtlama.	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verildiği	  hariç	  olmak	  üzere	  veya	  felaket	  kurtarma,	  program	  hatası	  
doğrulaması	  ve	  yedekleme	  amaçlarıyla	  Yazılımı	  kopyalamayacak	  veya	  kullanmayacaksınız	  
(Dokümantasyon	  dahil).	  Yazılımı	  değiştirmeyecek,	  çevirmeyecek,	  dağıtmayacak	  veya	  buna	  bağlı	  olarak	  
türev	  işler	  yaratmayacak,	  ipotek	  vermeyecek,	  yeniden	  lisans	  vermeyecek,	  alt	  lisans	  vermeyecek,	  ödünç	  
vermeyecek,	  kiralamayacaksınız	  veya	  üçüncü	  taraf	  eğitim,	  ticari	  zaman	  paylaşımı	  veya	  servis	  bürosu	  
kullanımı	  için	  Yazılımı	  kullanmayacaksın.	  Yazılımda	  ters	  mühendislik,	  parçalarına	  ayırma,	  geri	  derleme	  
işlemleri	  yapmayacak	  ve	  geçerli	  kanunların	  açık	  bir	  şekilde	  izin	  verdiği	  ölçü	  hariç	  olmak	  üzere	  Yazılımda	  
kullanılan	  veya	  içeren	  herhangi	  bir	  kaynak	  kodu,	  algoritmalar,	  yöntemler	  veya	  teknikleri	  belirlemeye	  
girişmeyeceksiniz	  veya	  herhangi	  bir	  üçüncü	  tarafın	  bunları	  yapmasına	  izin	  vermeyeceksiniz.	  Yazılımı,	  
bağımsız	  bir	  yazılım	  veya	  üçüncü	  taraf	  ürünlerle	  birlikte	  kullanmayacaksın;	  sadece	  Ürünle	  birlikte	  
kullanılabilir.	  Yazılımda	  bulunan	  herhangi	  bir	  ticari	  marka,	  telif	  hakkı	  veya	  diğer	  müseccel	  veya	  kısıtlanmış	  
haklar	  bildirimleri,	  açıklamaları	  ve	  sembolleri	  kaldırmayacak	  veya	  değiştirmeyeceksiniz.	  
2.3	  Devir	  Yok;	  Tek	  Seferlik	  Devir.	  
Makul	  olarak	  alıkoyulmayacak	  olan	  Wacom'un	  ön	  yazılı	  onayı	  olmaksızın,	  kanunların	  işletilmesi	  veya	  başka	  
türlü	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  herhangi	  bir	  Hakkınızı	  veya	  yükümlülüklerini	  devretmeyecek	  veya	  
atamayacaksınız.	  Ancak,	  aşağıdaki	  şartların	  tamamının	  karşılanması	  halinde,	  Ürünü	  devretmeniz	  ile	  birlikte	  
işbu	  Sözleşmedeki	  tüm	  Haklarınızı	  başka	  bir	  tarafa	  tek	  seferde	  kalıcı	  olarak	  devredebilirsiniz:	  (a)	  devir	  
Ürünün	  tüm	  bileşenleri	  ve	  parçalarını,	  tüm	  basılı	  materyaller,	  Ürüne	  geçerli	  herhangi	  bir	  diğer	  garantiyi	  ve	  
işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  Tüm	  Haklarınız	  ve	  yükümlülüklerini	  kapsaması,	  (b)	  Yazılımın	  herhangi	  bir	  
kopyasını	  herhangi	  bir	  ortam	  veya	  bilgisayarda	  saklamamanız	  ve	  (c)	  Yazılımı	  alan	  tarafın,	  işbu	  Sözleşmenin	  
şartlarını	  okumuş,	  anlamış	  ve	  kabul	  etmiş	  olması.	  Bu	  paragrafı	  ihlal	  eden	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  
Haklarınızın	  ve	  yükümlülüklerinizi	  herhangi	  bir	  devri	  veya	  ataması	  geçersiz	  olup	  herhangi	  bir	  etkiye	  sahip	  
değildir.	  
2.4	  Sahiplik.	  
Wacom	  ve	  lisans	  sahipleri,	  Yazılım	  ve	  herhangi	  bir	  geliştirmesi,	  güncellemesi	  veya	  türev	  çalışanlarındaki	  
tüm	  patent,	  telif	  hakkı,	  ticari	  marka,	  ticari	  sır	  veya	  herhangi	  bir	  diğer	  fikri	  mülkiyet	  veya	  sanayi	  hakları	  
dahil	  Yazılımdaki	  tüm	  haklar,	  menfaatler	  ve	  mülkiyeti	  muhafaza	  edecektir.	  Wacom,	  Yazılımdaki	  tüm	  
hakları	  ve	  menfaatleri	  saklı	  tutar.	  İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  haklar	  dışında,	  açık	  veya	  örtük,	  
Yazılımda	  herhangi	  bir	  diğer	  hak	  edinmiyorsunuz.	  
2.5	  Destek	  yok.	  
Wacom,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  teknik	  destek,	  bakım,	  yükseltme,	  modifikasyon	  veya	  yeni	  sürümler	  
sunma	  yükümlülüğüne	  sahip	  değildir.	  
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3.	  GARANTİLER	  VE	  YASAL	  ÇARELER	  
3.1	   Sınırlı	  Garantiler.	  
Wacom,	  işbu	  Sözleşmenin	  şart	  ve	  koşulları	  ve	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  kullanıldığında,	  
Yazılımın,	  Sizin	  tarafınızdan	  ilk	  defa	  kurulduğu	  veya	  etkinleştirildiği	  tarihten	  itibaren	  iki	  (2)	  yıllık	  bir	  süre	  
("Garanti	  Süresi")	  boyunca	  maddi	  olarak	  Dokümantasyona	  uygun	  bir	  şekilde	  çalışacağını	  garanti	  
etmektedir.	  Yazılımın	  böyle	  bir	  Garanti	  Süresi	  boyunca	  yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde,	  Wacom	  
Size	  ek	  bir	  ücret	  olmaksızın	  Yazılımı	  onarmak	  veya	  değiştirmek	  suretiyle	  böyle	  bir	  uygunsuzluğu	  
düzeltecektir.	  Yazılımın	  onarılması	  veya	  değiştirilmesi	  imkansız	  veya	  orantısız	  olması	  halinde	  veya	  makul	  
bir	  süre	  dahilinde	  veya	  sorunlardan	  dolayı	  tamamlanamaması	  halinde,	  ödenen	  herhangi	  bir	  ücretin	  uygun	  
bir	  indirimini	  gerektirme	  veya	  Sözleşmeyi	  feshetme	  hakkına	  sahip	  olacaksınız.	  Yazılımda	  sorunlar	  çıkabilir	  
ve	  yüksek	  riskli	  faaliyetlerle	  ilgili	  kullanımlar	  için	  tasarlanmadı,	  izin	  verilmiyor	  veya	  amaçlanmıyor.	  Wacom,	  
temsilcileri	  veya	  Ürünün	  herhangi	  bir	  dağıtımcısı	  veya	  perakendecisi	  tarafından	  verilen	  herhangi	  bir	  sözlü	  
veya	  yazılı	  bilgiler	  veya	  tavsiyeler,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesinde	  Wacom	  tarafından	  açık	  bir	  şekilde	  sağlanan	  
herhangi	  bir	  garanti	  oluşturmuyor	  veya	  Garantilerin	  kapsamını	  hiçbir	  şekilde	  arttırmamaktadır.	  Bu	  
paragraf,	  Yazılımın	  yukarıdaki	  garantiye	  uymaması	  halinde	  Wacom'un	  tüm	  yükümlülük	  ve	  sorumluluğunu	  
ve	  Tek	  ve	  münhasır	  yasal	  çarenizi	  ifade	  etmektedir.	  Wacom	  şunları	  garanti	  etmemektedir:	  (a)	  Yazılımın	  
İhtiyaçlarınızı	  karşılayacağı,	  (b)	  Yazılım	  kurduğunuz	  bilgisayar	  veya	  başka	  bir	  cihazla	  uyumlu	  olacağı	  veya	  
bunlarda	  çalışacağı	  veya	  (c)	  Yazılımdaki	  hataların	  düzeltileceği	  veya	  Yazılımın	  çalışmasının	  kesintisiz	  veya	  
hatasız	  olacağı.	  İşbu	  Sözleşme,	  varsa	  geçerli	  Wacom'un	  standart	  donanım	  garantisine	  tabi	  olan	  Ürünlerin	  
donanım	  bileşenleri	  Wacom'dan	  herhangi	  bir	  garanti	  içermemektedir.	  Wacom,	  böyle	  uygunsuzluğun	  
Yazılımın	  izinsiz	  kullanımı,	  istismarı,	  yanlış	  kullanımı,	  değiştirilmesi,	  ihmali	  veya	  kaza	  sonucu	  hasar	  görmesi	  
veya	  Wacom	  tarafından	  yapılmayan	  herhangi	  bir	  Yazılım	  onarımı	  veya	  değişikliğinden	  kaynaklanması	  
halinde	  işbu	  paragraf	  çerçevesinde	  herhangi	  bir	  garanti	  yükümlülüğüne	  sahip	  olmayacaktır.	  Yazılımın	  
değiştirilmesi	  veya	  onarılması,	  garanti	  süresini	  orijinal	  Garanti	  Süresinden	  daha	  uzun	  bir	  süre	  uzatmaz.	  
3.2	  Sorumluluk	  Reddi.	  
İşbu	  Sözleşmede	  açık	  bir	  şekilde	  verilen	  garantiler	  dışında,	  WACOM,	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  HERHANGİ	  
BİR	  GARANTİ	  VEYA	  BEYANDA	  BULUNMAMAKTA	  VE	  BUNLARI	  REDDETMEKTEDİR.	  GEÇERLİ	  KANUN	  
ÇERÇEVESİNDE	  İZİN	  VERİLEN	  EN	  GENİŞ	  ÖLÇÜDE,	  WACOM,	  SATILABİLİRLİK,	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK,	  
YETERLİ	  KALİTE,	  DOĞRULUK,	  MÜLKİYET,	  ÜÇÜNCÜ	  TARAFLARIN	  HAKLARININ	  İHLAL	  EDİLMEMESİ	  VE	  
KULLANIM	  SÜRECİNDE,	  İŞ	  SÜRECİNDE	  VEYA	  TİCARİ	  KULLANIMDAN	  DOĞABİLECEK	  HERHANGİ	  BİR	  GARANTİ	  
DAHİL	  YAZILIMLA	  İLGİLİ	  OLARAK	  AÇIK	  VEYA	  ÖRTÜK	  HER	  TÜRLÜ	  GARANTİYİ	  AÇIK	  BİR	  ŞEKİLDE	  
REDDETMEKTEDİR.	  BİR	  TÜKETİCİ	  (İŞ,	  TİCARET	  VEYA	  MESLEKİ	  AMAÇLAR	  DIŞINDA	  KİŞİSEL	  AMAÇLARLA	  
YAZILIMI	  KULLANAN	  KİŞİ)	  İSENİZ,	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMALAR,	  BULUNDUĞUNUZ	  ÜLKENİN	  GEÇERLİ	  
KANUNLARA	  GÖRE	  SİZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
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4.	  FESİH	  
İşbu	  Sözleşme	  sona	  erinceye	  kadar	  geçerlidir.	  Ek	  olarak,	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  hakların	  ve	  
lisanslarınız,	  işbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  şartına	  uymamanız	  halinde,	  Wacom	  tarafından	  herhangi	  bir	  
bildirim	  ve	  işlem	  olmaksızın	  kendiliğinden	  feshedilecek	  ve	  yürürlükten	  kaldırılacaktır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  
feshi	  üzerine,	  Yazılımın	  her	  türlü	  kullanımına	  son	  verecek	  ve	  Yazılımı	  (yedek	  kopyanız	  ve	  tüm	  
Dokümantasyon	  dahil)	  bilgisayarınızdan	  veya	  kurmuş	  olduğunuz	  benzeri	  bir	  cihazdan	  kalıcı	  olarak	  silecek	  
ve	  geri	  kurtarılamaz	  hale	  getireceksiniz.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  feshi	  üzerine,	  Madde	  1,	  2.2,	  2.4,	  
3.2,	  4	  ve	  5	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
5.	  GENEL	  ŞARTLAR	  
5.1	  Kanunlar.	  
İşbu	  Sözleşme	  ve	  işbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  tüm	  hususlar,	  herhangi	  bir	  kanun	  tercihi	  kuralı	  
geçerli	  olmaksızın	  Japonya	  Kanunlarına	  göre	  idare	  edilecektir.	  İşbu	  Sözleşme,	  açık	  bir	  şekilde	  hariç	  
bırakıldığı	  üzere,	  Uluslararası	  Ürünlerin	  Satış	  Sözleşmelerine	  İlişkin	  Birleşmiş	  Milletler	  Konvansiyonlarının	  
hükümlerine	  göre	  idare	  edilmeyecektir.	  İşbu	  Sözleşmeden	  doğan	  veya	  ilişkili	  olan	  herhangi	  bir	  anlaşmazlık,	  
talep	  veya	  ihtilaf	  durumunda,	  böyle	  bir	  anlaşmazlık,	  talep	  veya	  ihtilaf,	  sadece	  Japonya	  Tokyo	  Bölge	  
Mahkemesinde	  çözümlenecektir	  ve	  Böyle	  bir	  mahkemenin	  yargı	  yetkisini	  geri	  dönülmez	  olarak	  kabul	  
ediyorsunuz.	  
5.2	  Sorumluluğun	  Sınırlandırılması	  
Hiçbir	  durumda	  hiçbir	  taraf,	  ister	  bir	  sözleşme	  veya	  haksız	  fiilden	  doğsun,	  bir	  tarafın	  veya	  herhangi	  bir	  
üçüncü	  tarafın	  maruz	  kaldığı	  herhangi	  bir	  dolaylı,	  arızi,	  özel,	  sonuçsal	  veya	  parasal	  zararlar	  veya	  kar,	  gelir,	  
iş,	  tasarruf,	  veri,	  kullanım	  kaybından	  dolayı	  zararlar	  veya	  ikame	  ürünün	  maliyetinden,	  böyle	  bir	  zarar	  
olasılığının	  diğer	  tarafa	  bildirilmiş	  olması	  veya	  böyle	  zararlar	  öngörülebilir	  olması	  halinde	  bile,	  sorumlu	  
olmayacaktır.	  Hiçbir	  durumda,	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşme	  çerçevesindeki	  yükümlülükleri,	  Sizin	  tarafınızda	  
Ürün	  için	  fiilen	  ödenen	  tutarları	  aşmayacaktır.	  Taraflar,	  işbu	  Madde	  5.2	  veya	  işbu	  Sözleşmenin	  diğer	  
hükümlerindeki	  sorumluluk	  sınırlamasının	  ve	  burada	  risk	  atamasının,	  taraflar	  arasındaki	  sözleşmenin	  
temel	  unsuru	  olduğunu	  ve	  böyle	  bir	  sınırlama	  olmaksızın	  Wacom'un	  işbu	  Sözleşmeye	  girmemiş	  olacağını	  
kabul	  etmektedir.	  Wacom	  tarafından	  belirlenen	  Ürün	  fiyatları,	  bu	  risk	  tahsisini	  ve	  burada	  belirtilen	  
sorumluluk	  sınırlamasını	  yansıtmaktadır.	  Yukarıdaki	  hususa	  bakılmaksızın,	  işbu	  Sözleşmedeki	  hiçbir	  şey,	  
aşağıdaki	  durumlarda	  Wacom'un	  Size	  karşı	  olan	  yükümlülüğünü	  sınırlandırmamaktadır:	  (i)	  Doğrudan	  
Wacom'un	  veya	  çalışanları	  veya	  temsilcilerinin	  ihmalinden	  kaynaklandığı	  ölçüde	  ölüm	  veya	  kişisel	  
yaralanma;	  veya	  (ii)	  Wacom'un	  veya	  çalışanlarının	  veya	  temsilcilerinin	  herhangi	  bir	  dolandırıcılık	  faaliyeti	  
veya	  kusuru;	  veya	  (iii)	  Wacom	  tarafında	  herhangi	  bir	  kasıtlı	  su	  istimali	  veya	  ağır	  ihmalinden	  kaynakladığı	  
ölçüde.	  
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5.3	  Bölünebilirlik.	  
İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  hükmünün,	  hukuka	  aykırı,	  geçersiz	  veya	  başka	  türlü	  tatbik	  edilemez	  
bulunması	  halinde,	  böyle	  bir	  hüküm,	  tarafların	  belirtilen	  niyetine	  tutarlı	  olduğu	  ölçüde	  tatbik	  edilecektir;	  
veya	  böyle	  uygulamanın	  yapılamaması	  halinde,	  işbu	  Sözleşmeden	  ayrılmış	  ve	  silinmiş	  varsayılacak	  ve	  işbu	  
Sözleşmenin	  kalan	  kısmı	  tam	  olarak	  yürürlükte	  kalacaktır.	  
5.4	  Yasalarla	  Uyumluluk.	  
İkamet	  ettiğiniz	  veya	  Yazılımı	  kullandığınız	  ülke	  veya	  bölgenin	  ihracat	  kanunları	  ve	  yerel	  kanunları	  dahil	  
tüm	  geçerli	  kanunlar	  ve	  yönetmeliklere	  tam	  olarak	  uyacaksınız.	  Yukarıdaki	  hususun	  genelliğini	  
sınırlandırmaksızın,	  Siz	  Yazılımı	  veya	  herhangi	  bir	  doğrudan	  ürünü	  geçerli	  kanunlarca	  yasaklanmış	  veya	  
kısıtlanmış	  bir	  yer,	  kişi	  veya	  kuruluşa	  ihraç	  etmeyecek,	  yönlendirmeyecek	  veya	  transfer	  etmeyeceksiniz	  ve	  
Temsilcileriniz	  de	  bu	  hükme	  uymasını	  sağlayacaksınız.	  
5.5	  Tüm	  Sözleşme;	  Genel.	  
İşbu	  Sözleşme,	  taraflar	  arasındaki	  tüm	  sözleşmeyi	  tesis	  eder	  ve	  işbu	  Sözleşmenin	  konusuyla	  ilgili	  olarak	  
yazılı	  veya	  sözlü	  tüm	  önceki	  ve	  eş	  zamanlı	  sözleşmeleri	  veya	  beyanları	  geçersiz	  kılar.	  Bu,	  Siz	  ve	  Wacom	  
arasında	  herhangi	  bir	  ortaklık,	  ortak	  girişim,	  işveren-‐işçi,	  temsilcilik	  veya	  franchise	  veren-‐alan	  
yaratmayacak	  veya	  yaratıyor	  şeklinde	  yorumlanmayacaktır.	  İşbu	  Sözleşmede	  yer	  alan	  herhangi	  bir	  başlık	  
veya	  madde	  başlığı,	  sadece	  kolaylık	  amacıyla	  kullanılmış	  olup	  herhangi	  bir	  madde	  veya	  hükmünü	  hiçbir	  
şekilde	  tanımlamamakta	  veya	  açıklamamaktadır.	  İşbu	  Sözleşmenin	  herhangi	  bir	  ihlali	  veya	  temerrüdünün	  
bir	  tarafça	  ferağ	  edilmesi,	  sadece	  yazılı	  olarak	  yapılabilir	  ve	  herhangi	  bir	  diğer	  veya	  müteakip	  temerrüt	  
veya	  ihlalin	  ferağını	  tesis	  etmeyecektir.	  
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SINIRLI	  GARANTİ	  
(ABD	  VE	  KANADA)	  
Wacom,	  asıl	  tüketici	  olan	  alıcıya,	  Yazılım	  ve	  pil,	  kalem	  kartuşları,	  tablet	  yüzey	  katmanı	  ve	  kalem	  uçları	  gibi	  
sarf	  malzemeleri	  hariç	  Ürünün	  satın	  aldıktan	  sonraki	  30	  gün	  içinde	  bir	  fatura	  kopyası	  veya	  Wacom'a	  kayıt	  
ile	  kanıtlandığı	  üzere,	  asıl	  perakende	  alım	  tarihinden	  sonraki	  iki	  (2)	  yıllık	  bir	  süre	  için	  normal	  kullanım	  ve	  
servis	  altında	  materyaller	  ve	  işçilik	  kusurlarından	  ari	  olacağını	  garanti	  eder.	  
Yazılım	  "olduğu	  gibi"	  lisanslanmaktadır.	  Wacom,	  kalitesi	  veya	  performansıyla	  ilgili	  olarak	  herhangi	  bir	  
garanti	  vermemektedir.	  Wacom,	  size	  kesintisiz	  hizmet	  veya	  herhangi	  bir	  hatanın	  düzeltilmesini	  garanti	  
edememektedir.	  
Garanti	  Süresi	  içinde	  Yazılım	  hariç	  üründe	  bir	  kusurun	  tespit	  edilmesi	  üzerine,	  bir	  RMA	  (İade	  Ürün	  Onayı)	  
numarası	  ve	  ürünü	  Wacom	  tarafından	  belirlenen	  bir	  servis	  merkezine	  gönderilmesi	  için	  talimatları	  almak	  
için	  telefon,	  e-‐posta	  veya	  faks	  ile	  Wacom	  Teknik	  Desteğe	  ulaşmalısınız.	  Ürünü,	  gönderi	  masrafları	  peşin	  
ödeyerek,	  iade	  onay	  numarası,	  adınız,	  adresiniz	  ve	  telefon	  numaranız,	  satın	  alma	  tarihi	  kanıtı	  ve	  kusurun	  
bir	  açıklamasıyla	  birlikte	  belirlenen	  servis	  merkezine	  göndermelisiniz.	  Wacom,	  United	  Parcel	  Service	  veya	  
Wacom	  tarafından	  tercih	  edilen	  eşdeğer	  bir	  servis	  ile	  iade	  gönderinin	  bedelini	  ödeyeceksiniz.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  Wacom'un	  tek	  yükümlülüğü	  ve	  tüm	  sorumluluğu,	  Wacom'un	  tercihinde,	  Garanti	  
Süresi	  boyunca	  Wacom'a	  bildirilmiş	  olan	  arızalı	  ürün	  veya	  parçalarını	  onarmak	  veya	  değiştirmektir;	  ancak	  
(i)	  ürünün	  belirtilen	  servis	  yerine	  nakliye	  maliyeti	  ve	  (ii)	  böyle	  bir	  nakliyeden	  kaynaklanan	  herhangi	  bir	  
ürün	  kaybı	  veya	  zararından	  sorumlu	  olacaksınız.	  
Wacom,	  ürün	  arızasının,	  kaza,	  suistimal,	  yanlış	  kullanım,	  ihmal	  veya	  izinsiz	  onarım	  veya	  modifikasyondan	  
kaynaklanması	  veya	  Wacom'un	  saklama	  talimatlarına	  aykırı	  bir	  şekilde	  taşınması	  veya	  saklanmasından	  
kaynaklanması	  halinde	  ürünü	  onarma	  veya	  değiştirme	  sorumluluğuna	  sahip	  olmayacaktır.	  
Ürünün	  satışıyla	  ilişkili	  olarak	  kullanılan	  herhangi	  bir	  açıklama,	  çizim,	  spesifikasyon,	  numune,	  model,	  
bültenler	  veya	  benzeri	  materyaller,	  ürünün	  ihtiyaçlarına	  uyacağı	  veya	  uygun	  olacağına	  dair	  açık	  bir	  garanti	  
olarak	  yorumlanmayacaktır.	  
YUKARIDA	  AÇIKLANAN	  SINIRLI	  GARANTİ	  HARİÇ	  OLMAK	  ÜZERE,	  BU	  ÜRÜNDE	  WACOM	  TARAFINDAN	  
HERHANGİ	  BİR	  GARANTİ	  VERİLMEMEKTEDİR.	  WACOM,	  BAYİLERİ,	  DİSTRİBÜTÖRLERİ,	  TEMSİLCİLERİ	  VEYA	  
ÇALIŞANLARI	  TARAFINDAN	  VERİLEN	  HİÇBİR	  SÖZLÜ	  VEYA	  YAZILI	  BİLDİRİM	  VEYA	  TAVSİYE	  BİR	  GARANTİ	  
YARATMAYACAK	  VEYA	  HİÇBİR	  ŞEKİLDE	  GARANTİ	  KAPSAMINI	  ARTTIRMAYACAK	  VE	  BÖYLE	  BİR	  BİLGİ	  VEYA	  
TAVSİYEYE	  DAYANMAYABİLİRSİNİZ.	  İŞBU	  GARANTİ	  SİZE	  BELİRLİ	  YASAL	  HAKLAR	  VERMEKTİR	  VE	  EYALETTEN	  
EYALETE	  DEĞİŞİKLİK	  GÖSTEREN	  HAKLARA	  SAHİP	  OLABİLİRSİNİZ.	  
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WACOM,	  AÇIK	  GARANTİ	  SÜRESİ	  BOYUNCA	  SATILABİLİRLİK	  VEYA	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK	  GİBİ	  
ÖRTÜK	  GARANTİLER	  DAHİL	  YASA	  OLARAK	  HERHANGİ	  BİR	  ÖRTÜK	  GARANTİ	  SÜRESİNİ	  SINIRLANDIRIR.	  BAZI	  
EYALETLER,	  ÖRTÜK	  BİR	  GARANTİNİN	  NE	  KADAR	  SÜRDÜĞÜNE	  DAİR	  SINIRLAMALARA	  İZİN	  
VERMEMEKTEDİR,	  BU	  NEDENLE	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMA	  İZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
WACOM	  VEYA	  BU	  ÜRÜNÜN	  YARATILMASI,	  ÜRETİMİ	  VEYA	  TESLİM	  EDİLMESİNE	  DAHİL	  OLAN	  HERHANGİ	  BİR	  
KİŞİ,	  BÖYLE	  ÜRÜNÜN	  KULLANIMI	  VEYA	  KULLANILMAMASINDAN	  DOĞAN	  HERHANGİ	  BİR	  DOĞRUDAN,	  
ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARDAN	  (İŞ	  KARI	  KAYBI,	  İŞLERİN	  KESİNTİYE	  UĞRAMASI,	  İŞ	  BİLGİLERİNİN	  
KAYBOLMASI	  VE	  BENZERİ	  İÇİN	  ZARARLAR	  DAHİL),	  BÖYLE	  BİR	  ZARARIN	  WACOM'A	  BİLDİRİLMESİ	  HALİNDE	  
BİLE,	  SORUMLU	  OLMAYACAKTIR.	  BAZI	  EYALETLER/ÜLKELER	  ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARIN	  HARİÇ	  
BIRAKILMASI	  VEYA	  SINIRLANDIRILMASINA	  İZİN	  VERMEMEKTEDİR,	  YUKARIDAKİ	  HUSUS	  SİZE	  GEÇERLİ	  
OLMAYABİLİR.	  
Yukarıdaki	  sınırlamalardan	  herhangi	  birinin	  öngörülemez	  bulunması	  halinde,	  Wacom'un	  size	  veya	  
herhangi	  bir	  tarafın	  uğradığı	  zararla	  ilgili	  yükümlülüğü,	  herhangi	  bir	  talebin	  biçimine	  bakılmaksızın	  
ödediğiniz	  alış	  fiyatını	  aşmayacaktır.	  
Bu	  Sınırlı	  Garanti,	  Birleşik	  Amerika	  Devletleri	  ve	  Washington	  eyaletinin	  kanunlarıyla	  idare	  edilmektedir.	  
İşbu	  Sınırlı	  Garanti	  sadece	  Birleşik	  Devletler	  (ve	  toprakları	  veya	  idareleri)	  veya	  Kana'da	  satın	  alınan	  ve	  
kullanılan	  ürünler	  için	  geçerlidir.	  
	  
GARANTİ	  KAPSAMINDAKİ	  SERVİSLER	  
ABD	  veya	  Kanada'da	  Garanti	  Servisi	  almak	  için,	  arayınız:	  
Wacom	  Müşteri	  Hizmetleri	  Merkezi	  
Telefon:	  1.360.896.9833	  
E-‐posta	  Soru	  Formu:	  http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  hakkında	  herhangi	  bir	  sorunuz	  olmanız	  halinde	  veya	  herhangi	  bir	  nedenle	  Wacom	  ile	  
iletişim	  kurmak	  istemeniz	  halinde,	  lütfen	  yazılı	  olarak	  ulaşınız:	  
Wacom	  Technology	  Corporation	  
1311	  SE	  Cardinal	  Court	  
Vancouver,	  Washington	  98683	  
ABD
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SINIRLI	  GARANTİ	  	  
(ORTA	  AMERİKA,	  GÜNEY	  AMERİKA	  VE	  KARAYİPLER)	  
Wacom,	  asıl	  tüketici	  olan	  alıcıya,	  Yazılım	  ve	  pil,	  kalem	  kartuşları,	  tablet	  yüzey	  katmanı	  ve	  kalem	  uçları	  gibi	  
sarf	  malzemeleri	  hariç	  Ürünün	  satın	  aldıktan	  sonraki	  30	  gün	  içinde	  bir	  fatura	  kopyası	  veya	  Wacom'a	  kayıt	  
ile	  kanıtlandığı	  üzere,	  asıl	  perakende	  alım	  tarihinden	  sonraki	  iki	  (2)	  yıllık	  bir	  süre	  için	  normal	  kullanım	  ve	  
servis	  altında	  materyaller	  ve	  işçilik	  kusurlarından	  ari	  olacağını	  garanti	  eder.	  
Yazılım	  "olduğu	  gibi"	  lisanslanmaktadır.	  Wacom,	  kalitesi	  veya	  performansıyla	  ilgili	  olarak	  herhangi	  bir	  
garanti	  vermemektedir.	  Wacom,	  size	  kesintisiz	  hizmet	  veya	  herhangi	  bir	  hatanın	  düzeltilmesini	  garanti	  
edememektedir.	  
Garanti	  Süresi	  içinde	  Yazılım	  hariç	  üründe	  bir	  kusurun	  tespit	  edilmesi	  üzerine,	  bir	  RMA	  (İade	  Ürün	  Onayı)	  
numarası	  ve	  ürünü	  Wacom	  tarafından	  belirlenen	  bir	  servis	  merkezine	  gönderilmesi	  için	  talimatları	  almak	  
için	  telefon,	  e-‐posta	  veya	  faks	  ile	  Wacom	  Teknik	  Desteğe	  ulaşmalısınız.	  Ürünü,	  gönderi	  masrafları	  peşin	  
ödeyerek,	  iade	  onay	  numarası,	  adınız,	  adresiniz	  ve	  telefon	  numaranız,	  satın	  alma	  tarihi	  kanıtı	  ve	  kusurun	  
bir	  açıklamasıyla	  birlikte	  belirlenen	  servis	  merkezine	  göndermelisiniz.	  Wacom,	  United	  Parcel	  Service	  veya	  
Wacom	  tarafından	  tercih	  edilen	  eşdeğer	  bir	  servis	  ile	  iade	  gönderinin	  bedelini	  ödeyeceksiniz.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  Wacom'un	  tek	  yükümlülüğü	  ve	  tüm	  sorumluluğu,	  Wacom'un	  tercihinde,	  Garanti	  
Süresi	  boyunca	  Wacom'a	  bildirilmiş	  olan	  arızalı	  ürün	  veya	  parçalarını	  onarmak	  veya	  değiştirmektir;	  ancak	  
(i)	  ürünün	  belirtilen	  servis	  yerine	  nakliye	  maliyeti	  ve	  (ii)	  böyle	  bir	  nakliyeden	  kaynaklanan	  herhangi	  bir	  
ürün	  kaybı	  veya	  zararından	  sorumlu	  olacaksınız.	  
Wacom,	  ürün	  arızasının,	  kaza,	  su	  istimal,	  yanlış	  kullanım,	  ihmal	  veya	  izinsiz	  onarım	  veya	  modifikasyondan	  
kaynaklanması	  veya	  Wacom'un	  saklama	  talimatlarına	  aykırı	  bir	  şekilde	  taşınması	  veya	  saklanmasından	  
kaynaklanması	  halinde	  ürünü	  onarma	  veya	  değiştirme	  sorumluluğuna	  sahip	  olmayacaktır.	  
Ürünün	  satışıyla	  ilişkili	  olarak	  kullanılan	  herhangi	  bir	  açıklama,	  çizim,	  spesifikasyon,	  numune,	  model,	  
bültenler	  veya	  benzeri	  materyaller,	  ürünün	  ihtiyaçlarına	  uyacağı	  veya	  uygun	  olacağına	  dair	  açık	  bir	  garanti	  
olarak	  yorumlanmayacaktır.	  
YUKARIDA	  BELİRTİLEN	  SINIRLI	  GARANTİ	  HARİÇ,	  WACOM,	  BAYİLERİ,	  DİSTRİBÜTÖRLERİ,	  TEMSİLCİLERİ	  VEYA	  
ÇALIŞANLARI	  TARAFINDAN	  VERİLEN	  HİÇBİR	  SÖZLÜ	  VEYA	  YAZILI	  BİLDİRİM	  VEYA	  TAVSİYE	  BİR	  GARANTİ	  
YARATMAYACAK	  VEYA	  HİÇBİR	  ŞEKİLDE	  GARANTİ	  KAPSAMINI	  ARTTIRMAYACAK	  VE	  BÖYLE	  BİR	  BİLGİ	  VEYA	  
TAVSİYEYE	  DAYANMAYABİLİRSİNİZ.	  İŞBU	  GARANTİ	  SİZE	  BELİRLİ	  YASAL	  HAKLAR	  VERMEKTİR	  VE	  ÜLKEDEN	  
ÜLKEYE	  DEĞİŞİKLİK	  GÖSTEREN	  HAKLARA	  SAHİP	  OLABİLİRSİNİZ.	  
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WACOM,	  AÇIK	  GARANTİ	  SÜRESİ	  BOYUNCA	  SATILABİLİRLİK	  VEYA	  BELİRLİ	  BİR	  AMACA	  UYGUNLUK	  GİBİ	  
ÖRTÜK	  GARANTİLER	  DAHİL	  YASA	  OLARAK	  HERHANGİ	  BİR	  ÖRTÜK	  GARANTİ	  SÜRESİNİ	  SINIRLANDIRIR.	  BAZI	  
ÜLKELER,	  ÖRTÜK	  BİR	  GARANTİNİN	  NE	  KADAR	  SÜRDÜĞÜNE	  DAİR	  SINIRLAMALARA	  İZİN	  VERMEMEKTEDİR,	  
BU	  NEDENLE	  YUKARIDAKİ	  SINIRLAMA	  İZİN	  İÇİN	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
WACOM	  VEYA	  BU	  ÜRÜNÜN	  YARATILMASI,	  ÜRETİMİ	  VEYA	  TESLİM	  EDİLMESİNE	  DAHİL	  OLAN	  HERHANGİ	  BİR	  
KİŞİ,	  BÖYLE	  ÜRÜNÜN	  KULLANIMI	  VEYA	  KULLANILMAMASINDAN	  DOĞAN	  HERHANGİ	  BİR	  DOĞRUDAN,	  
ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARDAN	  (İŞ	  KARI	  KAYBI,	  İŞLERİN	  KESİNTİYE	  UĞRAMASI,	  İŞ	  BİLGİLERİNİN	  
KAYBOLMASI	  VE	  BENZERİ	  İÇİN	  ZARARLAR	  DAHİL),	  BÖYLE	  BİR	  ZARARIN	  WACOM'A	  BİLDİRİLMESİ	  HALİNDE	  
BİLE,	  SORUMLU	  OLMAYACAKTIR.	  BAZI	  ÜLKELER	  ARIZİ	  VEYA	  SONUÇSAL	  ZARARLARIN	  HARİÇ	  BIRAKILMASI	  
VEYA	  SINIRLANDIRILMASINA	  İZİN	  VERMEMEKTEDİR,	  YUKARIDAKİ	  HUSUS	  SİZE	  GEÇERLİ	  OLMAYABİLİR.	  
Yukarıdaki	  sınırlamalardan	  herhangi	  birinin	  öngörülemez	  bulunması	  halinde,	  Wacom'un	  size	  veya	  
herhangi	  bir	  tarafın	  uğradığı	  zararla	  ilgili	  yükümlülüğü,	  herhangi	  bir	  talebin	  biçimine	  bakılmaksızın	  
ödediğiniz	  alış	  fiyatını	  aşmayacaktır.	  
Bu	  Sınırlı	  Garanti,	  Birleşik	  Amerika	  Devletleri	  ve	  Washington	  eyaletinin	  kanunlarıyla	  idare	  edilmektedir.	  
İşbu	  Sınırlı	  Garanti	  sadece	  Orta	  Amerika,	  Güney	  Amerika	  veya	  Karayiplerde	  satın	  alınan	  ve	  kullanılan	  
ürünler	  için	  geçerlidir.	  
	  
GARANTİ	  KAPSAMINDAKİ	  SERVİSLER	  
Orta	  Amerika,	  Güney	  Amerika	  veya	  Karayiplerde	  Garanti	  hizmeti	  almak	  için,	  yerel	  bayiniz	  veya	  
distribütörünüzü	  arayın.	  
	  
Wacom	  Müşteri	  Hizmetleri	  Merkezi	  
İspanyolca:	  http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm	  
Portekizce:	  http://www.wacom.com/pr/productsupport/email.cfm	  
	  
İşbu	  Sözleşme	  hakkında	  herhangi	  bir	  sorunuz	  olmanız	  halinde	  veya	  herhangi	  bir	  nedenle	  Wacom	  ile	  
iletişim	  kurmak	  istemeniz	  halinde,	  lütfen	  yazılı	  olarak	  ulaşınız:	  
Wacom	  Technology	  Corporation	  
1311	  SE	  Cardinal	  Court	  
Vancouver,	  Washington	  98683	  
	   ABD
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SINIRLI	  GARANTİ	  
(AVRUPA,	  AFRİKA	  &	  ORTA	  DOĞU)	  
WACOM,	  ilk	  alıcı	  olarak	  size	  (bundan	  sonra	  "siz"	  veya	  "müşteri"	  olarak	  anılacak)	  ürün	  donanımının,	  
ürünün	  satın	  alma	  tarihinde	  kullanılmamış	  olması	  şartıyla	  ve	  satın	  alma	  tarihinden	  başlayarak	  İKİ	  (2)	  YILLIK	  
bir	  garanti	  süresi	  boyunca	  ve	  Cintiq	  ürünleri	  için	  ÜÇ	  (3)	  YILLIK	  garanti	  süresi	  boyunca	  normal	  kullanım	  ve	  
hizmet	  altında	  malzeme	  veya	  işçilik	  kusurlarından	  ari	  kalacağını	  garanti	  eder.	  Sarf	  malzemelerdeki	  normal	  
aşınma	  ve	  yıpranmadan	  kaynaklanan	  kusurlar	  (örn:	  kalem	  uçları,	  tablet	  yüzeyleri	  ve	  piller)	  garanti	  
kapsamında	  değildir.	  Ayrıca,	  WACOM,	  ürünle	  birlikte	  teslim	  edilen	  veri	  taşıyıcılarının,	  satın	  alma	  
tarihinden	  sonraki	  ALTI	  (6)	  AY'lık	  bir	  süre	  için	  normal	  kullanım	  altında	  materyal	  ve	  işçilik	  kusurlara	  sahip	  
olmayacağını	  garanti	  eder.	  
Herhangi	  bir	  geçerli	  garanti	  süresi	  boyunca,	  herhangi	  bir	  yazılım	  hariç	  ürünün	  kusurlu	  olduğu	  tespit	  
edilmesi	  halinde,	  adınız,	  adresiniz	  ve	  telefon	  numaranız,	  sorunun	  bir	  açıklaması	  ve	  orjinal	  faturanın	  bir	  
kopyasıyla	  birlikte	  orijinal	  ambalajı	  içinde	  satın	  alma	  yerine	  derhal	  iade	  edilmelidir.	  Müşteri,	  bu	  amaçla	  
satın	  alma	  yerine	  aktarma	  sırasında	  ürünün	  zarar	  veya	  ziyana	  uğramasından	  sorumlu	  olacaktır.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  WACOM'un	  tek	  yükümlülüğü	  ve	  tüm	  sorumluluğu,	  WACOM'un	  tercihinde,	  
kusurlu	  olduğu	  kanıtlanan	  ve	  geçerli	  garanti	  süresi	  içinde	  iade	  edilmiş	  olan	  ürün	  veya	  parçalarının	  
onarılması	  veya	  değiştirilmesi	  olacaktır.	  
WACOM,	  aşağıdaki	  hallerde	  ürünü	  onarmayı	  veya	  değiştirmeyi	  garanti	  etmemektedir:	  (a)	  Ürün	  hasarının	  
kaza,	  yanlış	  kullanım,	  uygunsuz	  kullanım,	  ihmal	  veya	  izinsiz	  değişiklik	  veya	  onarımdan	  kaynaklanması;	  (b)	  
ürünün	  WACOM	  tarafından	  sağlanan	  talimatlara	  göre	  taşınmaması	  veya	  saklanmaması;	  (c)	  ürün	  
parçalarının	  normal	  yıpranma	  ve	  aşınmasından	  kaynaklanan	  hasar	  veya	  (d)	  WACOM	  tarafından	  yapıştırılan	  
seri	  numarasının	  çıkarılması	  veya	  okunaksız	  hale	  getirilmesi.	  
Ürünün	  satışıyla	  ilişkili	  olarak	  kullanılan	  herhangi	  bir	  açıklama,	  çizim,	  spesifikasyon,	  numune,	  model,	  
bildirimler	  veya	  benzeri	  materyaller,	  ürünün	  ihtiyaçlarına	  uyacağı	  veya	  uygun	  olacağına	  dair	  açık	  bir	  
garanti	  olarak	  yorumlanmayacaktır.	  
Kanun	  tarafından	  sağlanan	  garanti	  etkilenmeyecektir.	  Ürünün	  kusurlarıyla	  ilgili	  olarak	  ilgili	  yasa	  
hükümlerine	  göre	  talepte	  bulunabilirsiniz.	  
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WACOM,	  kendisi	  ve	  temsilcileri	  için,	  	  ancak	  maddi	  bir	  sözleşme	  yükümlülüğünün,	  sözleşmenin	  amacını	  
tehlikeye	  atacak	  bir	  şekilde	  kabahatli	  bir	  şekilde	  ihlal	  edilmesi	  veya	  hasarın	  kasıtlı	  edimler	  veya	  ifasızlıklar	  
veya	  ağır	  ihmalden	  kaynaklanması	  hallinde	  yükümlü	  olacaktır.	  Maddi	  bir	  sözleşme	  yükümlülüğü,	  diğer	  
tarafın	  tipik	  olarak	  dayanacağı	  sözleşmenin	  uygun	  bir	  şekilde	  yerine	  getirilmesi	  için	  teme	  olan	  bir	  
yükümlülüktür.	  Böyle	  bir	  maddi	  sözleşme	  yükümlülüğün	  kabahatli	  bir	  ihlalinin	  kasıt	  veya	  ağır	  ihmalden	  
kaynaklanmaması	  halinde,	  bir	  tarafın	  yükümlülüğü,	  sözleşme	  için	  tipik	  olan	  ve	  sözleşmenin	  yapıldığı	  
zamanda	  makul	  olarak	  öngörülebilir	  olan	  böyle	  zararlar	  ile	  sınırlı	  olacaktır.	  İşbu	  Şart	  ve	  Koşulların	  
yükümlülüğü	  engellemesi	  ve	  sınırlandırması	  halinde,	  bu	  ilgili	  tarafın	  yöneticileri,	  çalışanları,	  temsilcileri	  ve	  
alt	  yüklenicilerinin	  kişisel	  yükümlülüğü	  için	  de	  geçerlidir.	  Ürün	  yükümlülük	  kanunun	  hükümleri	  
etkilenmeyecektir.	  
Bu	  garanti	  çerçevesinde	  yapılan	  bir	  talep	  kontrol	  edilirken,	  izin	  verilen	  sürenin	  dışında	  olduğu	  veya	  garanti	  
kapsamında	  olmadığının	  veya	  ürünün	  kusurlu	  olmadığını	  ortaya	  çıkması	  halinde,	  müşteri	  ilgili	  maliyetleri	  
WACOM'a	  iade	  edecektir.	  
Bu	  sınırlı	  garanti,	  tedarikçinin	  kayıtlı	  merkezinin	  AB	  veya	  İzlanda,	  Norveç,	  Jersey,	  İsviçre,	  Rusya,	  Ukrayna,	  
Hırvatistan,	  Sırbistan,	  Tunus,	  Türkiye,	  Suriye,	  Lübnan,	  Ürdün,	  İsrail,	  Mısır,	  Birleşik	  Arap	  Emirlikleri,	  İran	  
veya	  Güney	  Afrika'da	  bulunması	  halinde	  geçerli	  olacaktır.	  
İşbu	  Sözleşme,	  Alman	  hukukuna	  tabidir.	  Ancak,	  Birleşmiş	  Milleter	  Uluslararası	  Mal	  Satış	  Sözleşmesine	  dair	  
Konvensiyonunun	  uygulanması	  açık	  bir	  şekilde	  hariç	  bırakılmaktadır.	  Almanya	  Krefeld	  şehri,	  işbu	  sözleşme	  
ilişkisinden	  doğan	  tüm	  talepler	  ve	  sözleşme	  ilişkisinin	  oluşması,	  işlenmesi	  veya	  feshedilmesinden	  
kaynaklanan	  taraflar	  arasındaki	  tüm	  ihtilaflar	  için,	  müşterinin	  bir	  ticaret	  erbabı,	  tüzel	  kişilik	  veya	  amme	  
kanunu	  çerçevesinde	  bir	  fon	  olması	  şartıyla	  tek	  yargı	  yeridir.	  Yargı	  sözleşmesi	  ayrıca	  Almanya'da	  genel	  bir	  
yargı	  yerine	  sahip	  olmayan	  müşteriler	  için	  de	  geçerlidir.	  Yargı	  sözleşmesi,	  yasal	  hükümlerden	  dolayı,	  dava	  
için	  farklı	  bir	  tek	  yargı	  yerinin	  oluşturulması	  gerekiyor	  ise,	  geçerli	  olmayacaktır.	  Ayrıca,	  WACOM	  
müşterinin	  genel	  merkezine	  karşı	  bir	  dava	  açma	  yetkisine	  sahiptir.	  
İşbu	  sınırlı	  garantinin	  bir	  hükmünün	  geçersiz	  olması	  veya	  hale	  gelmesi	  halinde,	  diğer	  hükümlerin	  
geçerliliği,	  kısmen	  veya	  tamamen	  etkilenmeyecektir.	  Bir	  hükmün	  geçersiz	  olması	  halinde,	  yasal	  olarak	  izin	  
verilen	  ve	  geçersiz	  hükme	  en	  çok	  benzeyen	  hüküm	  uygulanacaktır.	  İşbu	  Sözleşmeye	  ilgili	  herhangi	  bir	  
sorunuz	  durumunda	  veya	  başka	  bir	  nedenle	  WACOM'a	  ulaşmak	  isterseniz,	  lütfen	  aşağıdaki	  adresten	  bize	  
yazınız:	  
	  
WACOM	  Europe	  GmbH	  
Europark	  Fichtenhain	  A9	  
47807	  Krefeld	  
ALMANYA	  
	  
	  
	  
©	  2012	  Wacom	  Co.,	  Ltd.	  Tüm	  Hakları	  Saklıdır.	  
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İmalatçı	  –	  Üretici	  Firma	  Bilgileri	  	  
Wacom	  Co.,	  Ltd,	  	  
2-‐510-‐1	  Toyonodai,	  Kazo-‐shi,	  Saitama	  349-‐1148	  Japan.	  
Tel	  :	  +81	  0480-‐78-‐1211	  
	  
İthalatçı	  Firma	  Bilgileri	  	  
Penta	  Teknoloji	  Ürünleri	  Dağıtım	  Ticaret	  A.Ş.	  
Adres:	  Organize	  Sanayi	  Bölgesi	  4.	  Cadde	  No:1	  34775	  Ümraniye	  /	  İstanbul	  	  
Tel:	  +90	  216	  528	  00	  00	   	   e-‐posta:	  info@penta.com.tr	  
Fax:	  +90	  216	  415	  23	  69	  	   	   web	   :	  www.penta.com.tr	  	  
	  
CE	  Belgesi	  Veren	  Kuruluş	   	   	   	   	   	   	   	  
Wacom	  Europe	  GmbH,	  Europark	  Fichtenhain	  A9,	  47807	  Krefeld,	  Germany	  
http://www.wacom.eu/contact	  
Tel.:	  +44	  (0)	  207	  949	  0392	  Fax:	  +49	  (0)	  2151	  3614	  0	  
	  
Ürün	  Kullanım	  Ömrü	  
Kullanım	  ömrü	  5	  yıldır.	  Satın	  aldığınız	  ürünler	  2	  yıl	  üretici	  firma	  garantisi	  altındadır.	  	  
	  
AEEE	  Yönetmeliğine	  Uygundur.	  
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Bakım,	  Onarım	  ve	  Kullanımda	  Uyulması	  Gereken	  Kurallar	  
• Ürününüzü	  teslim	  alırken,	  fiziksel	  bir	  hasar	  olup	  olmadığını	  ve	  ürününüz	  ile	  birlikte	  verilmesi	  gereken	  

aksesuarların	  tam	  olup	  olmadığını	  kontrol	  ediniz.	  Bu	  tür	  durumlarda,	  satın	  alma	  tarihinden	  başlayarak	  
yasal	  süre	  içerisinde	  satıcınıza	  başvurunuz.	  Aksi	  durumda	  yapacağınız	  talepler	  geçersiz	  sayılacaktır.	  

• Ürününüzü	  kurarken,	  kullanırken	  ve	  daha	  sonra	  bir	  yer	  değişikliği	  esnasında	  sarsmayınız,	  
düşürmeyiniz,	  darbe,	  ısı,	  nem	  ve	  tozdan	  zarar	  görmemesine	  dikkat	  ediniz.	  	  

• Ürünü	  kullanmadan	  önce	  “Tanıtma	  ve	  Kullanma	  Kılavuzunu“	  dikkatlice	  okuyunuz	  ve	  kullanım	  
kılavuzunda	  tarif	  edildiği	  şekilde	  kullanınız.	  

• Ürününüz	  bilgisayara	  bağlanmadan	  önce	  varsa	  sürücülerinin	  ve	  programlarının	  yüklenmesi	  
gerekmektedir.	  

• Ürününüzü	  bilgisayara	  bağlarken	  bağlantı	  elemanlarının	  zarar	  görmemesine	  dikkat	  ediniz.	  
• Kullanım	  kılavuzundaki	  şartları	  yerine	  getirdikten	  sonra	  ürün	  ilk	  çalıştırmada	  çalışmaz	  ise	  bağlantıları	  

kontrol	  ediniz.	  Problem	  devam	  ederse	  satıcınızı	  ya	  da	  Yetkili	  Teknik	  Servisi	  arayarak	  destek	  isteyiniz.	  
• Size	  sorulacağı	  için	  ürününüzün	  seri	  numarasını	  ve	  satın	  alma	  tarihini	  not	  ediniz.	  
• Ürünü	  her	  zaman	  yüzeyi	  temiz	  ve	  sağlam	  yüzeyler	  üzerinde	  kullanınız.	  Üzerine	  herhangi	  bir	  sıvı	  

madde	  dökmeyiniz.	  Islak	  ve	  kirli	  yüzeylerde	  kullanmayınız.	  
• Ürününüzü	  çevresinde	  manyetik	  ürünler	  çalışırken	  kullanmayınız.	  
• Korumalı	  kapakları	  çıkartmaya	  çalışmayınız.	  	  
• Ürünün	  pille	  çalışan	  bölümlerinde,	  pil	  olarak	  üreticinin	  sağladığı/önerdiği	  Alkalin	  veya	  şarjlı	  tipteki	  

pilleri	  kullanınız.	  Standart	  tipteki	  piller	  bittikten	  sonra	  bekletildiklerinde	  veya	  şarj	  edildiklerinde,	  
sızdırdıkları	  kimyasallarla	  ürününüze	  zarar	  verebilir.	  Ürününüzün	  kimyasal	  etkilerle	  hasar	  
görmemesini	  sağlayınız.	  	  

• Yalnızca	  üretici	  tarafından	  sağlanan	  orijinal	  aksesuarları	  kullanınız.	  Onaylanmamış	  aksesuarların	  
kullanılması	  ürüne	  zarar	  verebilir.	  

• Ürün	  üzerindeki	  etiketleri	  ve	  S/N	  ibareli	  barkodu	  kaybetmeyiniz,	  yırtmayınız,	  çıkarmayınız,	  
karalamayınız.	  	  

• Ürünün	  içindeki	  yongaların	  yanması	  ve	  işlevini	  yitirmesi,	  elektronik	  veri	  kartı	  üzerinde	  bulunan	  veri	  
yolları	  üzerinde	  çiziklerin	  oluşması,	  voltaj	  değişimlerinden,	  elektrik	  tesisatından	  veya	  
topraklamalardan	  kaynaklanan	  arızalar	  kullanıcı	  hataları	  kapsamındadır.	  

• Ürünün	  içinde	  kullanıcının	  yapabileceği	  hiçbir	  onarım	  yoktur.	  Sadece	  dış	  yüzeyi	  hafif	  nemli	  bez	  ile	  
temizlenebilir.	  

• Penta	  Teknoloji	  Ürünleri	  Dağıtım	  Ticaret	  A.Ş.	  yetkili	  servis	  elemanlarından	  başka	  kişi	  ya	  da	  kurumlarca	  
ürüne	  fiziksel	  müdahalede	  bulunulmamalıdır.	  	  

• Ürünle	  ilgili	  bir	  sorun	  olduğunda	  ürünü	  garanti	  belgesi	  ve	  fatura	  fotokopisi	  ile	  satın	  aldığınız	  bayi	  
aracılığıyla	  yetkili	  teknik	  servisimize	  gönderebilirsiniz.	  
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Kullanım	  sırasında	  insan	  veya	  çevre	  sağlığına	  tehlikeli	  veya	  zararlı	  olabilecek	  durumlara	  ilişkin	  uyarılar	  
Ürünün	  veya	  ürün	  ambalajının	  üzerinde	  bu	  sembolün	  görülmesi	  halinde	  bu	  atık,	  ev	  eşyası	  atığı	  
olarak	  atılamaz.	  Atığınızı,	  elektrikli	  ve	  elektronik	  cihazların	  geri	  dönüşümü	  için	  uygulanabilir	  geri	  
alma	  şemasına	  göre	  ele	  alarak	  atmalısınız.	  Bu	  donanımın	  geri	  dönüşümü	  hakkında	  daha	  fazla	  bilgi	  

edinmek	  için	  lütfen	  donanımı	  satın	  aldığınız	  yerel	  bayiye	  veya	  dükkana	  ya	  da	  ev	  eşyası	  uzaklaştırma	  
servisine	  başvurunuz.	  Materyallerin	  geri	  dönüşümü,	  doğal	  kaynakların	  korunmasını	  ve	  insan	  sağlığına	  ve	  
çevreye	  zarar	  verilmeksizin	  geri	  dönüştürülmesini	  güvence	  etmektedir.	  	  

Tüketicinin	  Kendi	  Yapabileceği	  Bakım,	  Onarım	  veya	  Ürünün	  Temizliğine	  İlişkin	  Bilgiler	  	  
Asla	  ürününüz	  çalışırken	  temizlemeyiniz.	  Sadece	  dış	  yüzeyi	  nemli	  bir	  bez	  ile	  hafifçe	  temizlenebilir.	  Benzin,	  
tiner	  ve	  benzeri	  çözücü	  maddeler	  ile	  temizlemeyiniz.	  Ürünün	  içerisinde	  bakım	  yapılabilecek	  bir	  kısım	  
yoktur.	  Arıza	  durumunda	  yetkili	  servis	  istasyonları	  veya	  cihazı	  temin	  ettiğiniz	  yetkili	  satıcıya	  müracaat	  
ediniz.	  Ürünün	  içindeki	  yongaların	  yanması	  ve	  işlevini	  yitirmesi,	  elektronik	  devre	  kartı	  üzerinde	  bulunan	  
veri	  yolları	  arasında	  çiziklerin	  oluşması	  ve	  yol	  kopmaları	  ürünün	  garantisini	  sona	  erdirir.	  	  

Garanti	  dahilinde	  teknik	  bakımın	  sadece	  yetkili	  servis	  istasyonlarında	  yapılması	  gerekmektedir.	  

Periyodik	  Bakım	  
Satın almış olduğunuz ürün periyodik bakım gerektirmemekte olup, herhangi bir arıza durumunda yetkili 
servis istasyonları ile iletişime geçebilirsiniz.	  

Kullanım	  Hatalarına	  İlişkin	  Bilgiler	  
Cihazınızı	  kullanmadan	  önce	  “Tanıtma	  ve	  Kullanma	  Kılavuzunu”	  dikkatlice	  okuyunuz.	  Cihazınızı	  ısı	  
kaynaklarından	  uzak	  tutunuz.	  Cihazınızın	  üzerine	  herhangi	  bir	  sıvı	  dökülmemesi,	  sıvı	  teması	  olmaması	  
konusunda	  dikkatli	  olunuz.	  Cihazınızı	  sert	  zemine	  düşürmeyiniz,	  kullanım	  kılavuzunda	  tarif	  edildiği	  şekilde	  
kullanınız,	  suya	  ve	  toza	  maruz	  bırakmayınız.	  	  

Taşıma	  ve	  Nakliye	  Sırasında	  Dikkat	  edilecek	  Hususlar	  
Ürününüzü	  Yetkili	  Teknik	  Servislerimize	  götürmeniz	  gerektiğinde	  veya	  herhangi	  bir	  nedenle	  yer	  
değişikliğinde	  beklenmedik	  hasarlardan	  kaçınmak	  için;	  ürününüzü	  paketlerken,	  orijinal	  kutusunu	  ve	  
paketleme	  malzemelerini	  kullanın.	  Ürününüzü	  bir	  yer	  değişikliği	  esnasında	  düşürmemeye,	  sarsmamaya,	  
darbe,	  ısı,	  nem	  ve	  tozdan	  zarar	  görmemesine	  özen	  gösteriniz.	  Ürününüzü	  çevresinde	  manyetik	  ürünler	  
çalışırken	  kullanmayınız.	  

Ürünün	  Enerji	  Tüketimi	  Açısından	  Verimli	  Kullanımına	  İlişkin	  Bilgiler	  

• Kablosuz	  modellerde	  üreticinin	  önerdiği	  sızdırmaz	  tipteki,	  tercihen	  Alkalin,	  piller	  kullanınız.
• Kötü	  piller,	  sızdırdıkları	  kimyasallarla	  ürününüze	  zarar	  verebilir.
• Kablosuz	  ürünlerinizi	  kullanmadığınız	  zamanlarda	  kapalı	  konuma	  getiriniz.
• Ürünü	  kullanmadığınız	  zamanlarda	  kapalı	  konuma	  getiriniz	  ve	  fişini	  çekiniz.
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KANUNUN	  11.	  MADDESİNDEKİ	  TÜKETİCİYE	  SAĞLANAN	  SEÇİMLİLİK	  HAKLARI	  
1.	  Malın	  ayıplı	  olduğunun	  anlaşılması	  durumunda	  tüketici	  aşağıdaki	  seçimlik	  haklarından	  birini	  kullanabilir.	  
Satıcı,	  tüketicinin	  tercih	  ettiği	  bu	  talebi	  yerine	  getirmekle	  yükümlüdür.	  
a)	  Satılanı	  geri	  vermeye	  hazır	  olduğunu	  bildirerek	  sözleşmeden	  dönme,	  
b)	  Satılanı	  alıkoyup	  ayıp	  oranında	  satış	  bedelinden	  indirim	  isteme,	  
c)	  Aşırı	  bir	  masraf	  gerektirmediği	  takdirde,	  bütün	  masrafları	  satıcıya	  ait	  olmak	  üzere	  satılanın	  ücretsiz	  
onarılmasını	  isteme,	  
d)	  İmkân	  varsa,	  satılanın	  ayıpsız	  bir	  misli	  ile	  değiştirilmesini	  isteme,	  
2.	  Tüketicinin	  bu	  haklardan	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  seçmesi	  durumunda	  satıcı;	  işçilik	  masrafı,	  değiştirilen	  
parça	  bedeli	  ya	  da	  başka	  herhangi	  bir	  ad	  altında	  hiçbir	  ücret	  talep	  etmeksizin	  malın	  onarımını	  yapmak	  
veya	  yaptırmakla	  yükümlüdür.	  Tüketici	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  üretici	  veya	  ithalatçıya	  karşı	  da	  kullanabilir.	  
Satıcı,	  üretici	  ve	  ithalatçı	  tüketicinin	  bu	  hakkını	  kullanmasından	  müteselsilsen	  sorumludur.	  	  
3.	  Tüketicinin,	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  kullanması	  halinde	  malın;	  	  
a)	  Garanti	  süresi	  içinde	  tekrar	  arızalanması,	  
b)	  Tamiri	  için	  gereken	  azami	  sürenin	  aşılması,	  
c)	  Tamirinin	  mümkün	  olmadığının,	  yetkili	  servis	  istasyonu,	  satıcı,	  üretici	  veya	  ithalatçı	  tarafından	  bir	  
raporla	  belirlenmesi	  durumlarında;	  
Tüketici	  malın	  bedel	  iadesini,	  ayıp	  oranında	  bedel	  indirimini	  veya	  imkân	  varsa	  malın	  ayıpsız	  misli	  ile	  
değiştirilmesini	  satıcıdan	  talep	  edebilir.	  Satıcı,	  tüketicinin	  talebini	  reddedemez.	  Bu	  talebin	  yerine	  
getirilmemesi	  durumunda	  satıcı,	  üretici	  ve	  ithalatçı	  müteselsilsen	  sorumludur.	  
	  
	  
TÜKETİCİLERİN	  ŞİKAYET	  VE	  İTİRAZLARI	  KONUSUNDAKİ	  BAŞVURULARI	  
1.	  Satıcı	  tarafından	  Garanti	  Belgesinin	  verilmemesi	  durumunda,	  tüketici	  Gümrük	  ve	  Ticaret	  Bakanlığı	  
Tüketicinin	  Korunması	  ve	  Piyasa	  Gözetimi	  Genel	  Müdürlüğüne	  başvurabilir.	  
2.	  Tüketici,	  garantiden	  doğan	  haklarının	  kullanılması	  ile	  ilgili	  olarak	  çıkabilecek	  uyuşmazlıklarda	  yerleşim	  
yerinin	  bulunduğu	  veya	  tüketici	  işleminin	  yapıldığı	  yerdeki	  Tüketici	  Hakem	  Heyetine	  veya	  Tüketici	  
Mahkemesine	  başvurabilir.	  
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Tüketicinin	  Korunması	  ve	  Piyasa	  Gözetimi	  Genel	  Müdürlüğüne	  başvurabilir.	  
2.	  Tüketici,	  garantiden	  doğan	  haklarının	  kullanılması	  ile	  ilgili	  olarak	  çıkabilecek	  uyuşmazlıklarda	  yerleşim	  
yerinin	  bulunduğu	  veya	  tüketici	  işleminin	  yapıldığı	  yerdeki	  Tüketici	  Hakem	  Heyetine	  veya	  Tüketici	  
Mahkemesine	  başvurabilir.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

KULLANIM HATALARI 

1. Uygunsuz paketleme,
2. Üründe çatlak ve kırık,
3. Ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp vidalar,
4. Ürün üzerindeki etiketin çıkarılması,
5. Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruk, çizik,
6. Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
7. Elektronik parçalarla oynanması, değiştirilmesi,
8. Yanık ve isli yongalar,
9. Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi,
10. Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi,
11. Seri numarasının değiştirilmesi, okunamayacak şekilde olması,
12. Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek,
13. Ürüne çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları,
14. Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar.
15. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma,
16. Virüslerden oluşan her türlü problemler,
17. Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar,
18. Cihazlarda yüklü olan yazılımların yetkili servis dışında değiştirilmesi veya silinmesi,
19. Ürünün içerisine sıvı girmesi,
20. Ürünün yetkili servisi dışında müdahale görmesi,

KULLANIMLA İLGİLİ KISITLAMALAR 
Bu ürün sadece kendi şebeke adaptörü ile çalıştırılmalıdır.

•Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi.
•Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.
Bu yazıyla bu cihazın 1999/5/EC yönetmeliğinin esas ve ilgili diğer koşullarına uygun olduğunu beyan 
eder.
Uygunluk beyanının (DOC) bir kopyasını kılavuz içerisinde bulabilirsiniz.
• Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye’de kullanmaya uygundur.
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YETKİLİ	  SERVİS	  İSTASYONLARI	  
	  

1. PENTA	  TEKNOLOJİ	  ÜRÜNLERİ	  DAĞITIM	  A.Ş.	  	  
DUDULLU	  ORGANİZE	  SAN.	  BÖL.	  NATO	  YOLU	  4.CAD.	  NO:1	  ÜMRANİYE	  /	  İSTANBUL	  	  
0	  (216)	  528	  0000	  

2. ÖZ-‐SOFT	  BİLGİSAYAR	  PAZ.	  İTH.	  İHR.	  SAN.	  VE	  TİC.	  LTD.	  ŞTİ.	  	  
ÖRTÜLÜPINAR	  MAH.EVLİYA	  CAD.HAKSEVER	  APT.No:12/B	  SİVAS	  

	  
3. MACROCOM	  BİLGİSAYAR	  DAYANIKLI	  TÜKETİM	  MALLARI	  GIDA	  TEKSTİL	  TURİZM	  İNŞ.SAN.VE	  

TİC.LTD.ŞTİ.	  
KURTULUŞ	  MAHALLESİ	  ADNAN	  MENDERES	  BULVARI	  KIBRIS	  CADDESİ	  NO:54	  /	  AYDIN	  

4. ÇİZGİ	  ELEKTRONİK	  SANAYİ	  VE	  TİCARET	  LTD.ŞTİ.	  
GÜLBAHAR	  MAH.CEMAL	  SURURİ	  SOK.HALİM	  MERİÇ	  İŞ	  MRK.NO:15/C	  DAİRE:5-‐6	  ŞİŞLİ	  MECİDİYEKÖY	  /	  

İSTANBUL	  
5. AGM	  BİLGİ	  TEKNOLOJİLERİ	  REKLAMCILIK	  BASIN	  YAYIN	  İNŞ.TURZİM	  SAN.VE	  TİC.LTD.ŞTİ.	  

KİREMİTHANE	  MAH.SAKARYA	  CAD.EREN	  APT.ALTI	  NO.21/A	  AKDENİZ	  /	  MERSİN	  
	  
6. AK-‐BİM	  AKDENİZ	  BİLGİ	  İŞLEM	  MERKEZİ	  TURZ.VE	  TİC.LTD.ŞTİ.	  

ELMALI	  MAH.	  15.SOK.	  GÜÇLÜ	  HAN	  NO:5	  K:1/11	  /	  ANTALYA	  
	  
7. BOYUT	  BİLGİSAYAR	  İLETEŞİM	  VE	  GÜVENLİK	  SİSTEMLERİ	  TİCARET	  LTD.ŞTİ.	  

VARLIK	  MAH.194	  SOK.NO:7/1	  /	  ANTALYA	  
	  
8. BİLSAM	  BÜRO	  MAKİNE	  VE	  SİSTEMLERİ	  TİC.	  VE	  SAN.LTD.ŞTİ.	  

6	  EYLÜL	  MAH.	  1.	  ÇAKICI	  SOK.	  NO:	  8/A	  /	  BALIKESİR	  
	  
9. KM	  BİLİŞİM	  ELEKTORNİK	  KIRTASİYE	  TEMİZLİK	  OYUNCAK	  EĞİTİM	  SAN.	  VE	  TİC.	  LTD.ŞTİ.	  

YENİŞEHİR	  MAH.	  ZÜBEYDE	  HANIM	  CAD.	  NO:43/B	  /	  KAHRAMANMARAŞ	  
	  
10. BİOSİS	  BİLGİSAYAR	  İLETİŞİM	  OTOMASYON	  SANAYİ	  VE	  TİCARET	  LTD.	  ŞTİ.	  

BEYŞEHİR	  ÇEVRE	  YOLU	  MOLLA	  GÜRANİ	  MAH.	  BOYALI	  SOKAK	  ÖZLEM	  APT.	  NO:19/A-‐B-‐2-‐3	  SELÇUKLU	  /	  
KONYA	  
	  
11. DELTA	  BİLGİSAYAR	  ELEKTRONİK	  SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.	  	  

ATATÜRK	  BULVARI	  ÖZCAN	  İŞHANI	  KAT:1NO:25	  /	  SAKARYA	  
	  
	  

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI
1. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM A.Ş. 
ORGANİZE SAN. BÖL. NATO YOLU 4.CAD. NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL 0 (216) 528 
0000

2. ÖZ-SOFT BİLGİSAYAR PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ÖRTÜLÜPINAR MAH.EVLİYA CAD.HAKSEVER APT.No:12/B SİVAS  0 (346) 223 
7300

3. TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET SANAYİ VE TİC. A.Ş
ALLEBEN MAH.ÇAL SOK NO:16/B ŞAHİNBEY GAZİANTEP 0 (342 230 6040)

4. BİLSAM BİLGİSAYAR VE BÜRO MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ALTI EYLÜL MAHALLESİ  1.ÇAKICI SOKAK  NO:8/A  BALIKESİR 0 (266)  239 3000

5. AGM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAMCILIK BASIN YAYIN İNŞ.TURZİM SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ.
KİREMİTHANE MAH.SAKARYA CAD.EREN APT.ALTI NO.21/A MERSİN 0 (324) 232 
1454

6. AK-BİM AKDENİZ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TURZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ELMALI MAH. 15.SOK. GÜÇLÜ HAN NO:5 K:1/11 / ANTALYA 0 (242) 247 1424

7. BOYUT BİLGİSAYAR İLETEŞİM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
VARLIK MAH.194 SOK.NO:7/1 / ANTALYA 0 (242) 243 4280

8. BİLSAM BÜRO MAKİNE VE SİSTEMLERİ TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
6 EYLÜL MAH. 1. ÇAKICI SOK. NO: 8/A / BALIKESİR 0 (266) 239 3000

9. KM BİLİŞİM ELEKTORNİK KIRTASİYE TEMİZLİK OYUNCAK EĞİTİM SAN. VE TİC. 
LTD.ŞTİ.
YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B / KAHRAMANMARAŞ 0 (344) 223 
7007

10. BİOSİS BİLGİSAYAR İLETİŞİM OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BEYŞEHİR ÇEVRE YOLU MOLLA GÜRANİ MAH. BOYALI SOKAK ÖZLEM APT. NO:19/
A-B-2-3 SELÇUKLU / KONYA  0 (332) 236 4364

11. DELTA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 
ATATÜRK BULVARI ÖZCAN İŞHANI KAT:1NO:25 / SAKARYA  0 (332) 236 4364

12. V.E.B. BİLGİ İŞLEM OTOMASYON ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK 
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. BAHÇELİEVLER MAH.HASAN FEHMİ SK.NO:10 / 
SAMSUN 0 (362) 444 1478

13. DÜNYA MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR SİST.VE İLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ULUGAZİ MAH.İSTİKLAL CAD.NO:24/6 / SAMSUN 0 (362) 435 0493

14. ALPER GÜNGÖR- GÜNGÖR BİLGİSAYAR
CUMHURİYET MH.GÜVEN SK.NO:9-BAFRA/SAMSUN 0 (362) 500 5000
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12. V.E.B.	  BİLGİ	  İŞLEM	  OTOMASYON	  ÖZEL	  EĞİTİM	  HİZMETLERİ	  DANIŞMANLIK	  TİCARET	  VE	  SANAYİ	  LTD.	  

ŞTİ.	  
BAHÇELİEVLER	  MAH.HASAN	  FEHMİ	  SK.NO:10	  /	  SAMSUN	  

	  
13. DÜNYA	  MÜHENDİSLİK	  BİLGİSAYAR	  SİST.VE	  İLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	  

ULUGAZİ	  MAH.İSTİKLAL	  CAD.NO:24/6	  /	  SAMSUN	  
	  
14. ALPER	  GÜNGÖR-‐	  GÜNGÖR	  BİLGİSAYAR	  

CUMHURİYET	  MH.GÜVEN	  SK.NO:9-‐BAFRA/SAMSUN	  
	  
15. TEKSER	  İLETİŞİM	  HİZMETLERİ	  ELEKTRONİK	  SANAYİ	  VE	  TİCARET	  LTD.	  ŞTİ.	  

MÜCAHİTLER	  MAHALLESİ	  54	  NOLU	  SOKAK	  NO:BİLA	  /	  GAZİANTEP	  
	  
16. ELFA	  BİLGİ	  VE	  İLETİŞİM	  SİSTEMLERİ	  SANAYİ	  VE	  TİCARET	  LTD.	  ŞTİ.	  

5747/2	  SOK.NO:51	  ÇAMDİBİ	  /	  İZMİR	  
	  
17. EPDATA	  BİLGİSAYAR	  İÇ	  VE	  DIŞ	  TİC.	  LTD.	  ŞTİ.	  

CEVİZLİDERE	  MAHALLESİ,	  CEVİZLİDERE	  CADDESİ,	  NO:58/A	  BALGAT	  /	  ANKARA	  
	  
18. ESA	  BİLGİSYAR	  SAN.	  VE	  TİC.	  LTD.	  ŞTİ.	  

ATAKENT	  MH.	  ALEMDAĞ	  CD.	  NO:318/A	  ÜMRANİYE	  /	  İSTANBUL	  
	  
19. KARE	  BİLGİSAYAR	  SAN.VE	  TİC.A.Ş.	  	  

GEVHER	  NESİBE	  MAH.ATATÜRK	  BULVARI	  HASTANE	  CADDESİ	  NO.50	  /	  KAYSERİ	  
	  
20. SALİH	  MAZLUM-‐MAZLUM	  BİLGİSAYAR	  

FEVZİPAŞA	  CAD.	  TİCARET	  ODASI	  ALTI	  NO:4	  /	  ERZİNCAN	  
	  
21. İ.V.E.N.T.	  BİLGİSAYAR	  TEKNOLOJİLERİ	  YAZILIM	  VE	  SERVİS	  HİZMETLERİ	  TİCARET	  A.Ş	  	  

1	  NOLU	  BEŞİRLİ	  MAH.	  SAHİL	  CAD.	  SANİYE	  AYDIN	  APT.	  NO:583	  /	  TRABZON	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

15. TOTİ BİLGİSAYAR DONATIM YAZILIM VE EĞİTİM TİC.LTD.ŞTİ.
ZEYTİNLİK MAH. FAZILPAŞA SOK.NO:2/A İSTANBUL 0 (212) 572 3333

16. ELFA BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
5747/2 SOK.NO:51 ÇAMDİBİ / İZMİR 0 (232) 441 2705

17. EPDATA BİLGİSAYAR İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
CEVİZLİDERE CADDESİ, NO:58/A BALGAT / ANKARA 0 (312) 472 6090

18. ESA BİLGİSYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ATAKENT MH. ALEMDAĞ CD. NO:318/A ÜMRANİYE / İSTANBUL 0 (216) 443 4365

19. KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş. 
GEVHER NESİBE MAH. HASTANE CADDESİ NO.50 / KAYSERİ  0 (352) 221 4893

20. SALİH MAZLUM-MAZLUM BİLGİSAYAR
FEVZİPAŞA CAD. TİCARET ODASI ALTI NO:4 / ERZİNCAN 0 (446) 214 2521

21. İ.V.E.N.T. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE SERVİS HİZMETLERİ TİCARET 
A.Ş 
1 NOLU BEŞİRLİ MAH. SAHİL CAD. SANİYE AYDIN APT. NO:583 / TRABZON 0 (462) 
221 2828

22.VEB BİLGİ İŞLEM LTD.ŞTİ
BAHÇELİEVLER MAH.DR.HASAN FEHMİ SOK.NO:6 D:2 SAMSUN 0 (362) 444 1478

-  139  -



İçindekiler Dizin 

İçindekile
r 

Dizin 
161 

	  
	   	  

	  

İçindekiler Dizin 
161 

Garanti	  Şartları	  
1)	  Garanti	  süresi,	  malın	  teslim	  tarihinden	  itibaren	  başlar	  ve	  2	  yıldır.	  
2)	  Malın	  bütün	  parçaları	  dahil	  olmak	  üzere	  tamamı	  garanti	  kapsamındadır.	  
3)	  Malın	  ayıplı	  olduğunun	  anlaşılması	  durumunda	  tüketici,	  6502	  sayılı	  Tüketicinin	  Korunması	  Hakkında	  
Kanunun	  11.	  maddesinde	  yer	  alan;	  
a-‐	  Sözleşmeden	  dönme,	  
b-‐	  Satış	  bedelinden	  indirim	  isteme,	  
c-‐	  Ücretsiz	  onarılmasını	  isteme,	  
ç-‐	  Satılanın	  ayıpsız	  bir	  misli	  ile	  değiştirilmesini	  isteme,	  haklarından	  birini	  kullanabilir.	  
4)	  Tüketicinin	  bu	  haklardan	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  seçmesi	  durumunda	  satıcı;	  işçilik	  
masrafı,	  değiştiririlen	  parça	  bedeli	  ya	  da	  başka	  herhangi	  bir	  ad	  altında	  hiçbir	  ücret	  talep	  etmeksizin	  malın	  
onarımını	  yapmak	  veya	  yaptırmakla	  yükümlüdür.	  Tüketici	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  üretici	  veya	  ithalatçıya	  
karşı	  da	  kullanabilir.	  Satıcı,	  üretici	  ve	  ithalatçı	  tüketicinin	  bu	  hakkını	  kullanmasından	  müteselsilen	  
sorumludur.	  
5)	  Tüketicinin,	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  kullanması	  halinde	  malın;	  -‐	  Garanti	  süresi	  içinde	  tekrar	  
arızalanması,	  -‐	  Tamiri	  için	  gereken	  azami	  sürenin	  aşılması,	  -‐	  Tamirinin	  mümkün	  olmadığının,	  yetkili	  servis	  
istasyonu,	  satıcı,	  üretici	  veya	  ithalatçı	  tarafından	  bir	  raporla	  belirlenmesi	  durumlarında;	  tüketici	  malın	  
bedel	  iadesini,	  ayıp	  oranında	  bedel	  indirimini	  veya	  imkân	  varsa	  malın	  ayıpsız	  misli	  ile	  değiştirilmesini	  
satıcıdan	  talep	  edebilir.	  Satıcı,	  tüketicinin	  talebini	  reddedemez.	  Bu	  talebin	  yerine	  getirilmemesi	  
durumunda	  satıcı,	  üretici	  ve	  ithalatçı	  müteselsilen	  sorumludur.	  
6)Malın	  tamir	  süresi	  20	  iş	  gününü	  geçemez.	  Bu	  süre,	  garanti	  süresi	  içerisinde	  mala	  ilişkin	  arızanın	  yetkili	  
servis	  istasyonuna	  veya	  satıcıya	  bildirimi	  tarihinde,	  garanti	  süresi	  dışında	  ise	  malın	  yetkili	  servis	  
istasyonuna	  teslim	  tarihinden	  itibaren	  başlar.Malın	  arızasının	  10	  iş	  günü	  içerisinde	  giderilememesi	  
halinde,	  üretici	  veya	  ithalatçı;	  malın	  tamiri	  tamamlanıncaya	  kadar,	  benzer	  özelliklere	  sahip	  başka	  bir	  malı	  
tüketicinin	  kullanımına	  tahsis	  etmek	  zorundadır.	  
Malın	  garanti	  süresi	  içerisinde	  arızalanması	  durumunda,	  tamirde	  geçen	  süre	  garanti	  
süresine	  eklenir.	  
7)	  Malın	  kullanma	  kılavuzunda	  yer	  alan	  hususlara	  aykırı	  kullanılmasından	  kaynaklanan	  arızalar	  garanti	  
kapsamı	  dışındadır.	  
8)	  Tüketici,	  garantiden	  doğan	  haklarının	  kullanılması	  ile	  ilgili	  olarak	  çıkabilecek	  
uyuşmazlıklarda	  yerleşim	  yerinin	  bulunduğu	  veya	  tüketici	  işleminin	  yapıldığı	  yerdeki	  Tüketici	  Hakem	  
Heyetine	  veya	  Tüketici	  Mahkemesine	  başvurabilir.	  
9)	  Satıcı	  tarafından	  bu	  Garanti	  Belgesinin	  verilmemesi	  durumunda,	  tüketici	  Gümrük	  ve	  Ticaret	  Bakanlığı	  
Tüketicinin	  Korunması	  ve	  Piyasa	  Gözetimi	  Genel	  Müdürlüğüne	  başvurabilir.	  
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Garanti	  Şartları	  
1)	  Garanti	  süresi,	  malın	  teslim	  tarihinden	  itibaren	  başlar	  ve	  2	  yıldır.	  
2)	  Malın	  bütün	  parçaları	  dahil	  olmak	  üzere	  tamamı	  garanti	  kapsamındadır.	  
3)	  Malın	  ayıplı	  olduğunun	  anlaşılması	  durumunda	  tüketici,	  6502	  sayılı	  Tüketicinin	  Korunması	  Hakkında	  
Kanunun	  11.	  maddesinde	  yer	  alan;	  
a-‐	  Sözleşmeden	  dönme,	  
b-‐	  Satış	  bedelinden	  indirim	  isteme,	  
c-‐	  Ücretsiz	  onarılmasını	  isteme,	  
ç-‐	  Satılanın	  ayıpsız	  bir	  misli	  ile	  değiştirilmesini	  isteme,	  haklarından	  birini	  kullanabilir.	  
4)	  Tüketicinin	  bu	  haklardan	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  seçmesi	  durumunda	  satıcı;	  işçilik	  
masrafı,	  değiştiririlen	  parça	  bedeli	  ya	  da	  başka	  herhangi	  bir	  ad	  altında	  hiçbir	  ücret	  talep	  etmeksizin	  malın	  
onarımını	  yapmak	  veya	  yaptırmakla	  yükümlüdür.	  Tüketici	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  üretici	  veya	  ithalatçıya	  
karşı	  da	  kullanabilir.	  Satıcı,	  üretici	  ve	  ithalatçı	  tüketicinin	  bu	  hakkını	  kullanmasından	  müteselsilen	  
sorumludur.	  
5)	  Tüketicinin,	  ücretsiz	  onarım	  hakkını	  kullanması	  halinde	  malın;	  -‐	  Garanti	  süresi	  içinde	  tekrar	  
arızalanması,	  -‐	  Tamiri	  için	  gereken	  azami	  sürenin	  aşılması,	  -‐	  Tamirinin	  mümkün	  olmadığının,	  yetkili	  servis	  
istasyonu,	  satıcı,	  üretici	  veya	  ithalatçı	  tarafından	  bir	  raporla	  belirlenmesi	  durumlarında;	  tüketici	  malın	  
bedel	  iadesini,	  ayıp	  oranında	  bedel	  indirimini	  veya	  imkân	  varsa	  malın	  ayıpsız	  misli	  ile	  değiştirilmesini	  
satıcıdan	  talep	  edebilir.	  Satıcı,	  tüketicinin	  talebini	  reddedemez.	  Bu	  talebin	  yerine	  getirilmemesi	  
durumunda	  satıcı,	  üretici	  ve	  ithalatçı	  müteselsilen	  sorumludur.	  
6)Malın	  tamir	  süresi	  20	  iş	  gününü	  geçemez.	  Bu	  süre,	  garanti	  süresi	  içerisinde	  mala	  ilişkin	  arızanın	  yetkili	  
servis	  istasyonuna	  veya	  satıcıya	  bildirimi	  tarihinde,	  garanti	  süresi	  dışında	  ise	  malın	  yetkili	  servis	  
istasyonuna	  teslim	  tarihinden	  itibaren	  başlar.Malın	  arızasının	  10	  iş	  günü	  içerisinde	  giderilememesi	  
halinde,	  üretici	  veya	  ithalatçı;	  malın	  tamiri	  tamamlanıncaya	  kadar,	  benzer	  özelliklere	  sahip	  başka	  bir	  malı	  
tüketicinin	  kullanımına	  tahsis	  etmek	  zorundadır.	  
Malın	  garanti	  süresi	  içerisinde	  arızalanması	  durumunda,	  tamirde	  geçen	  süre	  garanti	  
süresine	  eklenir.	  
7)	  Malın	  kullanma	  kılavuzunda	  yer	  alan	  hususlara	  aykırı	  kullanılmasından	  kaynaklanan	  arızalar	  garanti	  
kapsamı	  dışındadır.	  
8)	  Tüketici,	  garantiden	  doğan	  haklarının	  kullanılması	  ile	  ilgili	  olarak	  çıkabilecek	  
uyuşmazlıklarda	  yerleşim	  yerinin	  bulunduğu	  veya	  tüketici	  işleminin	  yapıldığı	  yerdeki	  Tüketici	  Hakem	  
Heyetine	  veya	  Tüketici	  Mahkemesine	  başvurabilir.	  
9)	  Satıcı	  tarafından	  bu	  Garanti	  Belgesinin	  verilmemesi	  durumunda,	  tüketici	  Gümrük	  ve	  Ticaret	  Bakanlığı	  
Tüketicinin	  Korunması	  ve	  Piyasa	  Gözetimi	  Genel	  Müdürlüğüne	  başvurabilir.	  
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GARANTİ	  BELGESİ	  
	  

Üretici	  veya	  İthalatçı	  Firmanın:	  
Ünvanı	  	   	   	   :	  Penta	  Teknoloji	  Ürünleri	  Dağıtım	  Ticaret	  A.Ş.	  
Adresi	  	   	   	   :	  Organize	  Sanayi	  Bölgesi	  4.Cad	  No:1	  

	  	  	  34775	  Ümraniye	  /	  İstanbul	  
Telefonu	   	   	   :	  +90	  216	  528	  00	  00	  
Faks	   	   	   	   :	  +90	  216	  415	  23	  69	  
e-‐posta	   	   	   :	  info@penta.com.tr	  
	  
Yetkilinin	  İmzası	  /	  Kaşesi	  

	  
	  
Satıcı	  Firmanın	  :	  	  
Unvanı	   	   	   	   :	  
Adresi	   	   	   	   :	  
Telefonu	   	   	   	   :	  
Faks	   	   	   	   	   :	  
e-‐posta	   	   	   	   :	  
Fatura	  Tarih	  ve	  Sayısı	   	   :	  
Teslim	  Tarihi	  ve	  Yeri	   	   :	  
Yetkilinin	  İmzası	   /	  Kaşesi	  
	  
Malın	  :	  
Cinsi	   	   	   	   	   :	  Tablet	  
Markası	   	   	   	   :	  Wacom	  
Modeli	   	   	   	   :	  22	  HD	  Tüm	  Modeller	  
Garanti	  Süresi	   	   	   :	  2	  Yıl	  
Azami	  Tamir	  Süresi	   	   :	  20	  Gün	  
Bandrol	  ve	  Seri	  No	  	   :	  
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