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INTUOS PRO TABLETİNİZ HAKKINDA 
Tüm modeller kalem ve dokunma girdisini destekler.
Intuos’unuz sadece uyumlu ürününüzle verilen kalem gibi Wacom kalemi ile veya Intuos 
ile kullanım amacıyla belirtilmiş bir Wacom aksesuar aracı ile kullanılabilir. Bakınız Parça ve 
aksesuar siparişi.

Intuos’unuzun ambalajını açtığınızda aşağıdaki öğe ve aksesuarları almış olduğunuzdan 
emin olunuz: 

• Intuos Pro tablet
• Kalem
• Kalem tutucu, uç muhafazası ile 
• Intuos kablosuz kit, pil, kablosuz alıcı ve modül içerir 
• Kurulum CD’si
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu (broşür) 
• Ekstra kalem uçları
• Uç çıkarma aracı 
• Kalem renkli halkaları 
• Güç kablosu

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Bilgisayarınızın aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun:

• PC. Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista, 32 veya 64-bit konfigürasyonları. 
Boş bir USB bağlantı noktası. Kurulum CD’sinden sürücüyü kurmak için bir CD-ROM 
sürücüsü gereklidir. 

• Mac. OS X, v10.6 veya sonrası. Sadece Intel-bazlı platformlar. Boş bir USB bağlantı 
noktası. Kurulum CD’sinden sürücüyü kurmak için bir CD-ROM sürücüsü gereklidir.

Not: Sürücüyü hem Windows hem de Mac işletim sistemleri için Wacom web sitesinden de 
indirilebilir ve kurabilirsiniz (bakınız Sürücünün kurulumu).



INTUOS PRO TABLET
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Özelleştirilebilir ExpressKeys
Küçük Intuos Pro tabletleri (model PTH-451) altı ExpressKey’e sahiptir.
ExpressKeys aynı zamanda bir dizi popüler uygulama için otomatik ayar sağlar.
Bakınız ExpressKey ekranının kullanımı.
Kalem girdisi ve dokunma için aktif alanı tanımlamak amacıyla aktif alan işaretçileri kullanılır. Intuos Pro Kaleminiz ve 
Intuos Pro ile dokunmatik deneyim hakkında bilgi edinizin.
Aktif… parlaklık seviyesini ayarlamak için…

Aktif alan
Alan işaretçileri ve durum LEDleri, bakınız Gelişmiş seçenekler.

Intuos Pro
(orta büyüklükteki tablet gösterilmiştir)

Wacom kablosuz modül yuvası

Wacom kablosuz alıcı için depolama bölmesi. 
Bakınız Intuos Pro ile kablosuz yaşam.

Kablosuz bölme 
Bakınız Kablosuz kurulumu

Pil bölmesi
Küçük büyüklükteki tabletler Wacom kablosuz modülüne ve 
yeniden şarj edilebilir pile ulaşmak için kullanılan tek bir kapak 
ile donatılmıştır.

Kalem bağlama ipi veya güvenlik kablosu için güvenlik kilidi 
yuvası.

USB bağlantı noktası

USB kablosu

Intuos Pro’yu kaldırırken USB kablosunu çıkarınız. Kabloyu 
tablet çevresine sarmayın. 

Bakınız Tablet aktif alanı.

Durum LEDleri
• Intuos Pro aktif bir USB bağlantı noktasına bağlandığında bir 

LED yarı aydınlık biçimde yanacaktır.
• Aktif alana dokunduğunuzda veya kalemi, Dokunmatik Halkayı 

veya ExpressKeys’i kullandığınızda LED parlayacaktır.
• LEDler aynı zamanda dört Dokunmatik Halka modundan 

hangisinin aktif olduğunu da gösterir.
• Kablosuz operasyon için, bakınız Pil ve kablosuz bağlantı 

durumu.

Dokunmatik Halka 
Halkanın ortasında Geçiş Tuşu 
içerir. Basınız:
• Dokunmatik Halka modları 

arasında geçiş yapın
• Kablosuz çalıştırırken 

tableti uyku modundan 
çıkarınız.



INTUOS PRO INTUOS KALEM 
Tüm Intuos Pro Kalemleri kablosuz ve pilsizdir.

Silgi Kalem standı
Uç çıkarma aracına ve çeşitli yedek uçlara erişmek için tabanı açın. 

Uç çıkarma aracı

Yedek uçlar
Ayarlanabilir
Tuşlar 

Değiştirilebilir 
Kalem Ucu

Renk Halkası*

*Intuos Kalem Renk Halkaları
Kalem renk halkalarını kaleminizi kişiselleştirmek veya çoklu-kullanıcı ortamında ayrıt etmek 
için kullanınız. Renk halkasını değiştirmek için kalem konisinin arkasını açınız ve halkayı farklı 
bir halka ile değiştiriniz. Renkli halkalar tüm bölgeleri için kullanılabilir olmayabilir.

INTUOS PRO KURULUMU

INTUOS’U BİLGİSAYARINIZA BAĞLAMA
Intuos pro’yu bilgisayarınıza bağlamak için bir USB kablosu sağlanmıştır.
• USB kablosunu Intuos pro’ya gösterildiği gibi bağlayınız.
• Kablonun diğer ucunu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayınız. Bağlantı 

tamamlandığında Durum LEDleri yanacaktır (beyaz). 
• Kaleminiz veya parmağınız ile Intuos pro’nun aktif alanına dokunun. Durum LEDleri 

parlayacaktır.

USB KABLO KURULUMU
1. USB kablosu tercih edilen elinize uyması için bağlanabilir.
• Sağ elle kullanım için, USB kablosunu tablete olduğu gibi bağlayınız.
• Sol elle kullanım için, gevşek bir lup yapın ve kabloyu USB fişinde bulunan lup kıskacına 

bastırınız.
2. Kablonun diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayınız. 
Aynı zamanda bakınız Sürücünün kurulumu.

Sağ elle 
kullanım

Sol elle 
kullanım
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SÜRÜCÜ KURULUMU
Windows sistemlerinde Intuos bilgisayarınıza bağlandığında sürücü otomatik olarak kurulur.  
Sürücü aynı zamanda kurulum CD’sinde bulunmaktadır veya Wacom web sitesinin Destek 
alanından indirilebilir. 

Mac’de sürücüyü CD’den kurabilirsiniz veya Wacom web sitesinden indirip kurabilirsiniz. 

Not: Intuos sürücü olmaksızın çalışmayacaktır. Tabletinizi kullanmak için sürücüyü 
kurduğunuzdan emin olun. 

Sürücüyü kurmak için:
1. Çalışmanızı kaydedin ve tüm açık uygulamaları kapatın.
2. Virüs koruma programlarını geçici olarak devre dışı bırakın.
3. Sürücüyü kurun:

• Mac kullanıyorsanız, Kurulum CD’sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Yazılım 
kurunu menü görünmezse CD’de bulunan KUR veya BAŞLAT ikonuna çift tıklayın. 
Sürücüyü Wacom web sitesinden de indirebilirsiniz.

• Windows sistemlerinde kurulum Intuos bağlanması sonrasında otomatik olarak 
başlamalıdır. Bununla birlikte sürücüyü CD’den de kurabilirsiniz veya Wacom web 
sitesinden indirebilirsiniz.  

4. TABLETİ KUR’a tıklayın ve sürücü yazılımını kurmak için yönlendirmeleri izleyin. 
5. Virüs koruma programınızı tekrar çalıştırın.
6. Yazılım kurulumunu tamamladıktan sonra, ekran imlecini hareket ettirmek için kaleminizi 
Intuos kullanabildiğinizden emin olun.
Kalem ucunu aktif alan üzerine veya yakınına yerleştirdiğinizde imleç kalem ucunun 
neredeyse altında karşılık gelen bir pozisyona anında atlamalıdır. Kalem ucunu kaldırınız ve 
farklı bir lokasyona koyunuz. Ekran imleci yeniden yeni pozisyona atlamalıdır.
7. Güncellenmiş bilgi için sürücü indirme sayfasına bağlantılı Notları kontrol ediniz. İkaz 
ve uyarılar için Kurulum CD’sinde bulunun Önemli Ürün Bilgisi dokümanını inceleyin. 
Sürücünün kurulumunda sorun yaşıyorsanız Sorun giderme’ye bakın.

Notlar:
Kullanıcıya özel tercihler desteklenir. Oturum açtıktan sonra her bir kullanıcı Wacom Tablet 
kontrol panelindeki kişisel ayarlarını özelleştirebilir. Bir başka kullanıcıya geçiş (oturum 
açarak veya kullanıcı değiştirme yöntemleri ile) ilgili kullanıcı için olan ayarları yükleyecektir. 

İmleç kontrolünü kaybederseniz tercihler çökebilir. Mevcut tercih ayarlarını silmek ve Intuos 
pro’nun fabrika varsayılan ayarlarına dönmesini sağlamak için Tercihleri yönetme’ye bakınız.

Sürücü kurulumu Microsoft Windows 8 ve Windows 7’de (Windows 7 Starter ve Home 
Basic haricinde) mevcut olan kalem girdi fonksiyonlarını otomatik olarak etkinleştirir. Bakınız 
Windows’da kalem ve dijital mürekkep kabiliyetleri.

İnternetten yeni bir yazılım sürücüsü indirmek için (mevcut olduğunda) bakınız. 
Yazılım sürücüsünü kaldırmak için bakınız Intuos Pro’yu kaldırma
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TABLET ORYANTASYONUNU YAPILANDIRMA

Intuos pro’yu ilk kurduğunuzda varsayılan bir tablet oryantasyonu seçmeye yönlendirildiniz. 
Seçtiğiniz oryantasyon tablet varsayılan ayarlarını belirlemek için kullanılıyordu. 

Bununla birlikte Intuos pro’yu sol veya sağ elini kullanan kullanıcılar için herhangi bir 
zamanda yeniden yapılandırabilirsiniz.  ExpressKey ve Dokunmatik Halka ayarları kullanılan 
el ayarını değiştirdiğinizde otomatik olarak yenden yapılandırılır. 

Sağ elle operasyon:
• Wacom Tablet kontrol panelini açın ve 

HARİTALAMA  sekmesini seçiniz. (Bakınız Kontrol 
paneli.) EXPRESSKEYS SOL oryantasyon seçeneğinizi 
seçiniz. Tablet sürücüsü doğru sağ elle kullanım 
için Wacom Tablet kontrol paneli seçenekleri dahil 
tabletin tüm yönlerini otomatik olarak yapılandırır.

• Daha sonra, tablet ExpressKeys’in solda 
konumlanması için tabletinizi çevirin. Aynı zamanda 
bakınız Tablet aktif alanı. 

Sol elle operasyon:
• Kontrol panelini açın ve HARİTALAMA sekmesini 

seçiniz. EXPRESSKEYS SAĞ oryantasyon seçeneğinizi 
seçiniz. Tablet sürücüsü doğru sol elle kullanım için 
tabletin tüm yönlerini otomatik olarak yapılandırır 
(Wacom Tablet kontrol paneli seçenekleri dahil).

• Daha sonra, tablet ExpressKeys’in sağda 
konumlanması için tabletinizi çevirin. Aynı zamanda 
bakınız Tablet aktif alanı.

Kalemi tablet üzerinde yukarı doğru hareket ettirerek oryantasyonu doğru şekilde ayarlamış 
olduğunuzu doğrulayınız.

Uzun monitörle çalışmak için:
• Tabletle saat yönünde 90 derece dönmüş olarak çalışmak için EXPRESSKEYS ÜST’ü 

seçiniz. Dokunmatik Halka ve ExpressKeys üste doğru konumlanır.
• Tabletle saat yönünün tersine 90 derece dönmüş olarak çalışmak için EXPRESSKEYS 

ALT’ı seçiniz. Dokunmatik Halka ve ExpressKeys alta doğru konumlanır.

TABLET AKTİF ALANI
Tablet modelinize bağlı olarak Intuos pro kalem girdisini veya hem kalem hem de dokunma 
girdisini kabul edebilir. Tablet aktif alanı Intuos pro tabletinizin kalem girdisini veya 
dokunmayı hissettiği alandır.
Kalem ucu veya silgi tabletin yakınında olduğunda dokunma göz ardı edilir. Dokunmayı 
etkinleştirmek için kalemi ve elinizi tablet aktif alanından uzağa doğru kaldırınız. 
Kalemi tablet üzerine konumlandırdığınız yerde ekran imleci ekran üzerinde karşılık gelen 
noktaya atlayacaktır. Ekran imleci kalem pozisyonunu gösterir ve tablet yüzeyi boyunca 
kalemin hareketini izler. 
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Not: Aktif alan bilgisayar ekranınızın / ekranlarınızın haritalanmış temsilidir. Varsayılan 
olarak tüm ekranı kullanır veya birçok ekranınız varsa tüm ekranları kullanır. Tabletten 
ekrana haritalamasını ayarlayarak kalem girdisi için haritalama ilişkisini özelleştirebilirsiniz.
Intuos pro ile dokunmatik deneyim hakkında bilgi edinizin. Aynı zamanda bakınız www.
wacom.com/en/support/manuals adresinde Windows ve Mac için Wacom Davranış 
Kılavuzu.

KONTROL PANELİNE GENEL BAKIŞ
Wacom Tablet kontrol panelini Intuos pro tabletinizi veya araçları özelleştirmek için 
kullanınız. Kontrol panelini açtığınızda ARAÇ listesinde Intuos pro kalem veya diğer araç için 
bir ikon görüntülenir. Bir DOKUNMATİK ikonu ve uygulanabilir sekmeler görüntülenir. 
Birçok kontrol paneli öğesi için Araç İpuçları mevcuttur. Ekran imlecini bir öğe üzerine 
konumlandırınız ve orada kalmasını sağlayın. Uygun Araç İpucu birkaç saniyede açılacaktır. 
Kontrol panelinde gezinmek için klavye sekmeniz ve yön tuşlarınız da kullanılabilir. Bakınız 
Kontrol paneli.



- 10 -

INTUOS PRO’NUN KULLANIMI

Bu bölüm Intuos pro’nun fonksiyonelliğini açıklamaktadır. Aynı zamanda bakınız Intuos pro 
çoklu dokunuş deneyimi

Önemli: Sadece ürününüzle nakledilmiş kalem gibi uyumlu bir Wacom kalemi veya Intuos 
pro ile kullanım için belirtilmiş Wacom aksesuar aracı kullanınız. Diğer kalemler uygun 
şekilde çalışmayabilir.

KALEMİ KULLANMA
Intuos Pro Kalemi kablosuz ve pilsizdir. Uyguladığınız basınızç miktarını ve eğimi hisseder.
Intuos pro ile opsiyonel kalemler de kullanılabilir. Kalemin tabletin aktif alanı üzerinde 
kullanımı için dört temel teknik bulunmaktadır: işaret etme, tıklama, çift tıklama ve 
sürükleme. Kalemin kullanımına aşina değilseniz müteakip sayfalardaki alıştırmaları 
deneyin. 

Not: Kalem ucu veya silgi tabletin yakınında olduğunda (tablet yüzeyinden yaklaşık 10 mm 
veya .04 inç) kalem dokunma bağlantısını keser.  Dokunmayı etkinleştirmek için kalemi ve 
elinizi tablet aktif alanından uzağa doğru kaldırınız. 

İstenmeyen dokunma deneyimlerseniz DOKUNMA AÇIK/KAPALI olarak ayarlanmış bir 
ExpressKey‘e basarak olarak ayarlayarak dokunmayı manuel olarak devre dışı bırakınız. 
Kalem ile çalışmanız tamamlandığında dokunmayı etkinleştirmek için ExpressKey’e 
tekrar basınız. Dokunmayı devre dışı bırakmak için Wacom Tablet kontrol panelini de 
kullanabilirsiniz. Bakınız Tablet kontrolleri.

Kalemi tutma 
Yan anahtarı kullanma 
Tıklama
Silme 
Sürükleme 
Eğim ile  çalışma

KALEMİ TUTMA
Kalemi normal bir kalem tutarmış gibi tutunuz. Yan anahtarın baş veya işaret parmağınız ile 
kolayca geçiş yapabileceğiniziz uygun bir lokasyonda olacağı şekilde tutuşunuzu ayarlayınız. 
Kalem ile çizim yaparken veya kalemi konumlandırırken anahtara kazaen basmamaya dikkat 
ediniz. Kalemi en rahat hissettiren bir şekilde eğiniz.

Çizim ve gezinme için pozisyon Silme için pozisyon
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Kalem standını tabletinizin yakınına yerleştirin. Stant kalemin 
dikey veya yatay yerleştirilmesine geçit verir.

Önemli:
Kullanılmadığında kalemi kalem standına yerleştirin veya 
masanızda düz bırakınız.  
Kaleminizin hassasiyetini sağlamak için kalemi ucu veya silgisi 
üzerinde 
duracağı bir konteynırda muhafaza etmeyiniz.

KONUMLANDIRMA
Ekran imlecini konumlandırmak için kalemi ekran yüzeyine dokunmaksızın aktif alanın biraz 
yukarısında hareket ettiriniz. Seçim yapmak için kalem ucunu ekranın üzerine bastırınız.

TIKLAMA
Tıklama sağlamak için kalem ucuyla ekrana bir kez hafifçe vurun veya ekrana yeterli basınç 
ile dokundurun. 
Çift tıklamak için üst taraftaki anahtara basın (ÇİFT TIKLA’ya ayarlı olduğunda) veya kalem 
ucuyla aynı yerde ekrana hızla iki ez hafifçe vurun. 

SİLME
Desteklenen uygulamalarda kalemin silgisi normal bir kalemin silgisi gibi işler. 
Silgiyi destekleyen uygulamalar hakkında bilgi edinmek için Wacom web sitesini 
ziyaret edin. Bakınız Ürün bilgisi. Silgi bir uygulamada desteklenmiyorsa silgiyi yine de 
konumlandırma, çizme veya açıklama için kullanabilirsiniz.

SÜRÜKLEME
Bir obje seçin, daha sonra objeyi hareket ettirmek için kalem ucunu ekran boyunca kaydırın. 

EĞİM İLE ÇALIŞMA
Tablet kalemi dikeyden eğimli bir pozisyona eğdiğinizde bunu fark eder. Eğim destekleyen 
uygulamalarda çizgi şeklini ve kalınlığını kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, araç dikey 
olduğunda bir çizgiyi inceltmek veya araç eğilmiş olduğunda bir çizgiyi genişletmek için 
eğimin kullanılabileceği bir hava fırçası ile çalışmak gibidir. Diğer uygulamalarda genişlik, 
renk ve opaklık gibi fırça özelliklerini tanımlamak için eğimi ayarlayabilirsiniz.  

Farklı etkiler yaratmak için uygulamanızda fırça özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 

Uygulamanızda istenen etkiyi oluşturmak için gerekli olan kalem eğimi miktarını ayarlamak 
için bakınız Kalemin özelleştirilmesi.

BASINÇ HASSASİYETİ İLE ÇALIŞMA

Kalem el hareketlerinizin nüansına ve eğilmesine tepki verir ve bu özelliği destekleyen 
uygulamalarda doğal görünümlü kalem ve fırça vuruşları oluşturmanızı sağlar.  
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Basınç hassasiyeti ile çizmek, mürekkeplemek ve yazmak için kalemin ucunda aşağı doğru 
çeşitli basınçlar uygularken kalemi aktif alan içerisinde hareket ettirin. Kalın çizgiler veya 
yoğun renk için sert bastırın. İnce çizgiler veya daha yumuşak renk için hafifçe bastırın. Bazı 
uygulamalar öncelikle uygulama araç paletinden basınca karşı hassas bir araç seçmenizi 
gerektirir. Uçtaki hissi ayarlamak için bakınız Uçtaki hissi ayarlama ve çift tıklama.

Basıncı destekleyen uygulamalar hakkında bilgi almak için Wacom web siteni ziyaret edin. 
Bakınız Ürün bilgisi.

YAN ANAHTARI KULLANMA
Kalemin yan anahtarı, anahtarı herhangi bir 
yönde iterek seçilebilecek iki özelleştirilebilir 
fonksiyona sahiptir. Anahtarı kalem ucu 
tablet aktif alanının 10 mm (0.4 inç) dahilinde 
olduğunda kullanabilirsiniz. Anahtarı kullanmak 
için kalem ucunu tablete dokundurmanız 
gerekmez.

 
Varsayılan anahtar pozisyonları:

Üst anahtar: çift tıklama. Bu, kalem ucuyla iki kere hafifçe vurmaktan daha kolaydır.
Alt anahtar: sağ tıklama. Bu uygulamaya özel veya ikona özel menüler çıkarır.

Uç: Bir dokümanı veya imajı aktif pencere dahilinde herhangi bir yönde konumlandırmak 
için bir anahtar fonksiyonunu ÇEVİR/KAYDIR’A ayarlayın. Daha sonra kalem butonuna 
basın ve imajı yeniden konumlandırmak için kalem ucunu tablet boyunca hareket ettirin. 
Tamamlandığında kalem butonunu bırakın veya kalem ucunu tablet yüzeyinden kaldırın. 

Bazı uygulama pencerelerinde kalem ucunu hareket ettirdikçe doküman ekran imlecini tam 
olarak izleyecektir. Diğerlerinde sadece ekran imleci ile aynı genel yönde hareket edecektir.
Yeni anahtar fonksiyonları atamak için bakınız Araç butonlarını özelleştirme.

TABLET KONTROLLERİ
İş akışınızı geliştirmek için Intuos pro ExpressKeys’e ve bir Dokunmatik Halka’ya sahiptir. 
Sıklıkla kullanılan fonksiyonları veya tuş darbelerini gerçekleştirmek için münferit 
tuşlara basınız. Tablet kontrolleri çalışırken dokunma, kalem veya diğer araç özelliklerini 
değiştirmek için de kullanılabilir. 

Aktif alan
Tabletinizin dokunmayı veya kalem girdisini hisseden bölümü.

ExpressKeys  
Sıkça kullanılan fonksyonları veya tuş darbelerini gerçekleştirmek veya buton tıklamalarını 
veya değiştirici tuşları simüle etmek için özelleştirilebilir ExpressKeys’e basınız. 
Not: Temsil sekiz ExpressKeys’e sahip orta tablettir. Küçük tabletler altı ExpressKeys ile 
donatılmıştır.
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Dokunmatik Halka
Intuos pro’nuz ile ilk çalışmaya başladığınızda ExpressKeys 
aşağıda gösterildiği gibi tablet varsayılan 
fonksiyonlarına ayarlanmıştır.
Aynı zamanda bakınız ExpressKeys’in 
özelleştirilmesi ve Dokunmatik 
Halkanın özelleştirilmesi.

Yakınlaştırmak, kaydırmak veya diğer 
özel işlemleri gerçekleştirmek için 
parmağınızı halka çevresinde kaydırınız. 
Dört özelleştirilebilir mod arasında geçiş 
yapmak için Orta Butona basınız.

Notlar:
Küçük tabletlerde üstten alta ExpressKey varsayılan ayarları şöyledir: DOKUNMA AÇIK/
KAPALI, AYARLAR, SHİFT, ve CTRL/CMD, ALT/OPT ve PAN/SCROLL.

ExpressKeys birbirleriyle birlikte çalıştırılabilir. Örneğiniz, bir tuşu CTRL fonksiyonu için 
özelleştirin ve diğerini ALT için özelleştirin. Her iki tuşa aynı anda bastığınızda bir CTRL+ALT 
fonksiyonu başlatılır

EXPRESSKEY EKRANINI KULLANMA
Herhangi bir münferit ExpressKey için mevcut ayarı herhangi bir zamanda görebilirsiniz.

• Birincil monitörünüz üzerinde ExpressKey ekranını etkinleştirmek için bir ExpressKey’e 
basınız. Dokunduğunuz ExpressKey ekranda vurgulanmış görünür.

• Bir ExpressKey devre dışı bırakılmış ise devre dışı bırakılmış olarak gösterilecektir veya 
ilgili tuş için hiçbir görüntü olmayabilir.

• Görüntü ekranda 2 saniye sonra kaybolacaktır.
• Ekranı devre dışı bırakmak için kontrol panelinde EXPRESSKEYS sekmesini seçiniz ve 

kutucuğun işaretini kaldırınız.
• Ekranı AYARLARA ayarlanmış bir ExpressKey’e basarak görebilirsiniz.

Kalem Ve dokunma Varsayılan Ayarları: 
Dokunma Açık/Kapalı
Ayarlar 
Hassa. Modu
Ekran Geçişi

SHIFT değiştirici tuş
CTRL/CMD değiştirici tuş
ALT/OPT değiştirici tuş
PAN/SCROLL
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ExpressKeys’i aşağıdakiler için de kullanabilirsiniz:

• Bir tuşu genelde kullanılan bir klavye kısayolunuza ayarlayınız. 
• Bir tuşu genelde kullanılan bir dosya veya uygulamayı başlatmak için ayarlayınız.
•  Kaleminizdeki yan anahtarları kullanmamayı tercih ediyorsanız (veya 

kullanamıyorsanız) bu durumda bir tuşu sağ tıklama veya çift tıklamaya ayarlayınız. 
• Diğer mevcut fonksiyonlardan seçim yapın. Önemli: Bazı uygulamalar ExpressKey 

fonksiyonlarını geçersiz kılabilir ve kontrol edebilir.

ExpressKey seçeneklerini özelleştirmek için Wacom Tablet kontrol panelini kullanınız. 
Kontrol paneli genel bakış  ExpressKeys’in özelleştirilmesi

DOKUNMATİK HALKAYI KULLANMA
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, yukarı veya aşağı kaydırmak veya atanan tuş darbesi 
fonksiyonlarını yayınlamak için parmağınızı halka çevresinde kaydırınız. 

Yakınlaştırma
Birçok uygulamada yakınlaştırmak veya aşağı kaydırmak için 
parmağınızı halka boyunca saat yönünde hareket ettiriniz. Atanan 
fonksiyona dayanarak tek kademe değişiklikleri için dokunmatik 
halkanın üst kısmına hafifçe vurunuz.

Uzaklaştırma
Uzaklaştırmak veya yukarı kaydırmak için parmağınızı saatin tersi 
yönünde hareket ettiriniz. Tek kademe değişiklikleri için dokunmatik 
halkanın alt kısmına hafifçe vurunuz.

dokunma ayarlarınıza erişmek için DOKUNMA ÖZELLİKLERİNE tıklayınız... 
Ayarlar tablet modelinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Ayar 1: OTOMATİK KAYDIRMA/YAKINLAŞTIRMA. Halkayı grafik 
uygulamalarda yakınlaştırmaya ve diğer uygulamalarda kaydırmaya ayarlar.

Bazı uygulamalar yakınlaştırmayı kaydırma gibi yorumlayabilir veya 
yakınlaştırmayı tamamen göz ardı edebilir. Benzer şekilde kaydırma 
yakınlaştırma olarak yorumlanabilir veya tamamen göz ardı edilebilir.

Ayar 2: KATMANLARI ÇEVİRME. Adobe Photoshop’da çalışırken bir dizi 
katman arasında yukarı veya aşağı çevirmenizi sağlar.
Katmanlar boyunca yukarı çevirmek için parmağınızı halka boyunca saat 
yönünde hareket ettiriniz. 

Ayar 3: FIRÇA BÜYÜKLÜĞÜ. Adobe Photoshop’da çalışırken halkayı çizim 
aracınızın fırça büyüklüğünü artırmaya veya azaltmaya ayarlar. 

Ayar 4: TUVAL ROTASYONU. Adobe Photoshop CS4 (veya sonrasında) çalışırken tüm imajı 
döndürmenizi veya çevirmenizi sağlar.

Tabletin sol tarafında konumlandırıldığında Dokunmatik Halka konfigürasyonu. Varsayılan 
ayarlar:

Kademeli değişiklikler için halkanın üst veya alt bölümüne hafifçe vurunuz. Dört 
özelleştirilebilir mod arasında geçiş yapmak için Orta Butona basınız. Ayarlar arasında geçiş 
yaptıkça, karşılık gelen bir durum LED’i yanar. Herhangi bir devre dışı bırakılmış ayar geçiş 
sekansında atlanır. Mevcut Dokunmatik Halka ayarlarının bir diyagramı geçişe bastıkça 
ekranınızda görünür. 

Önemli: Bazı uygulamalar Dokunmatik Halka fonksiyonlarını 
geçersiz kılabilir ve kontrol edebilir. Detaylar için bakınız Entegre 
uygulamaları kullanma.

Dokunmatik Halka seçeneklerini özelleştirmek için Wacom Tablet kontrol panelini kullanınız. 
Kontrol paneli genel bakış
Dokunmatik Halkayı özelleştirme

KONTROL PANELİ
Intuos pro tablet veya araçlarınızı özelleştirmek için Wacom Tablet kontrol panelini 
kullanınız. Kontrol panelini açtığınızda ARAÇ listesinde Kalem veya diğer tablet aracı için bir 
ikon ve bir DOKUNMA ikonu görüntülenir. 

Özelleştirmek, sekme kontrollerinde değişiklik yapmak için. Yaptığınız değişiklikler hemen 
geçerli olacaktır. 

Fabrika ayarlarına dönmek için VARSAYILAN’a tıklayınız.
İkonlar TABLET, ARAÇ ve UYGULAMA ayarlarınızı temsil eder.

1

4

2

3
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KONTROL PANELİ
Intuos pro tablet veya araçlarınızı özelleştirmek için Wacom Tablet kontrol panelini 
kullanınız. Kontrol panelini açtığınızda ARAÇ listesinde Kalem veya diğer tablet aracı için bir 
ikon ve bir DOKUNMA ikonu görüntülenir. 
Özelleştirmek, sekme kontrollerinde değişiklik yapmak için. Yaptığınız değişiklikler hemen 
geçerli olacaktır. 
Fabrika ayarlarına dönmek için VARSAYILAN’a tıklayınız.
İkonlar TABLET, ARAÇ ve UYGULAMA ayarlarınızı temsil eder.
Gelişmiş ayarları görüntüler

Sekmeler seçilen araç için 
özelleştirilebilir ayarları görüntüler.

Bilgi iletişim kutusunu, ve 
ürününüzü TANILAMA seçeneğinizi 
görüntüler.

ExpressKey, Dokunmatik Halka 
ve Radyal Menü ayarlarını 
özelleştirmek için. Geçişi Görüntüle 
seçenekleri birçok monitör bulunan 
sistemlerde mevcuttur.
Dokunmaya duyarlı tabletler için 
dokunma ayarlarınızı özelleştirmek 
amacıyla DOKUNMA’yı seçiniz.
Bakınız Dokunma seçeneklerini 
ayarlama.

Kalem ayarlarınızı özelleştirmek için 
KALEM’i seçiniz. Tablette bir kalem 
kullandıktan sonra ikon mevcuttur. 
Farklı araçlar farklı isimlendirilebilir.

Wacom Tablet kontrol panelini açmak için:
• Windows 8. Windows 8 Başlat ekranından, ekranın alt sol köşesine sağ tıklayınız 

ve açılır menüden KONTROL PANELİ’ni seçiniz.  Windows 8 Klasik Masaüstü 
kullanıyorsanız, klavyenizdeki Windows tuşuna basınız veya Başlat ekranına erişmek 
için Charms çubuğundaki Windows ikonunu seçiniz.

• Windows 7 ve Vista. Windows BAŞLAT butonuna tıklayınız ve TÜM PROGRAMLARI 
seçiniz, daha sonra WACOM TABLET’i ve WACOM TABLET ÖZELLİKLERİ seçeneğinizi 
seçiniz.

• Mac. Apple menüsünden veya UYGULAMALAR klasöründen SİSTEM TERCİHLERİNİ açın. 
Daha sonra WACOM TABLET ikonuna tıklayınız.

Araç İpuçları birçok kontrol paneli öğesi için mevcuttur. Ekran imlecini bir öğe üzerine 
konumlandırınız ve orada bırakınız. Uygun Araç İpucu birkaç saniyede çıkacaktır. 

Klavye sekmeniz ve yön tuşlarınız kontrol panelini kullanmak için de kullanılabilir.
Kontrol paneli listeleri ve sekmeleri: Kontrol paneli TABLET, ARAÇ ve UYGULAMA listeleri 
ayarını değiştirmek istediğiniz tablet, araç veya uygulamayı seçmenize geçit verir.
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TABLET listesi sisteminizde yüklenmiş ve mevcut olarak bağlı olan desteklenen tablet veya 
kalem ekranı için bir ikon gösterir. Liste altında gösterilen tüm ayarlar seçilen tablet veya 
kalem ekranı için geçerlidir.
• Kontrol paneli desteklenen bir tablet veya kalem ekranı bilgisayara bağlı olmadıkça 

başlamayacaktır. 
• Ayarlar sadece bağlı tablet veya 
kalem ekranı için görüntülenebilir 
veya değiştirilebilir.  Mevcut seçimler 
vurgulanmıştır.
• Bir tablet veya kalem ekranı 
bilgisayara bağlı olmadıkça kontrol 
paneli listesinden silinemez. 

ARAÇ listesi tablet FONKSİYONLARI için ve tablet üzerinde kullanılmış farklı araçlar için 
ikonlar görüntüler. Bir araç için ayarları özelleştirmek için ARAÇ listesindeki ikona tıklayınız. 
Uygun sekmeler görüntülenecektir.
Not: Kalem tablette ilk kullanıldığında ARAÇ listesine otomatik olarak eklenecektir ve 
varsayılan ayarlar kullanılarak işler. 

Sadece belirli bir uygulama için geçerli olan ARAÇ ayarlarını tanımlamak için UYGULAMA 
listesini kullanınız. Bakınız Uygulamaya özel ayarlar.

Not: UYGULAMA listesi opsiyoneldir. Intuos pro aracınızı/araçlarınızı özelleştirmek amacıyla 
uygulama seçilmesi veya eklenmesi gerekli değildir.

INTUOS PRO ÇOKLU DOKUNUŞ DENEYİMİ
Dokunma tablete dokunduğunuzda etkinleştirilir. Bakınız Tablet aktif alanı.
• Dokunmayı kullanırken parmaklarınız aktif alan dahilinde kalmalıdır.

Dokunma ile gezinme 
Dokunma seçeneklerini ayarlama

DOKUNMA İLE GEZİNME
Dokunma seçenekleri Wacom Tablet kontrol paneli dahilinde münferiden etkinleştirilebilir 
veya devre dışı bırakılabilir. DOKUNMA SEÇENEKLERİ sekmesinde seçildiğinde dokunma 
açıktır (bakınız Dokunma seçeneklerini ayarlama).

• Gezinmek ve tipik mouse operasyonlarını gerçekleştirmek için temel işlemleri 
kullanınız. 

• Kaydırmak, yakınlaştırmak, döndürmek ve diğer fonksiyonları gerçekleştirmek için 
davranışları kullanınız. Bazı davranışlar davranışın Intuos pro tarafından ne zaman fark 
edildiğini belirtmek üzere ekranınızda görsel işaret verebilir. 

Sağ tıklama gibi bazı fonksiyonlar farklı işlemler veya davranışlar kullanılarak 
gerçekleştirilebilir.

İlgili fonksiyonun statik imajını görmek için ekran imlecini bir dokunma seçeneği üzerine 
konumlandırınız.
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Görüntülemek için belirli bir seçeneği seçmezseniz kontrol paneli her bir seçeneği yukarıdan 
aşağıya sırayla gösterecektir.Bu seçenek bunu bir ExpressKey^’e atayarak da değiştirilebilir.

Aynı zamanda bakınız Dokunma ile gezinme ve Özel dokunma fonksiyonları seçme.

Windows ekran resmi 
gösterilmiştir. Mevcut seçenekler 
işletim sisteminize ve versiyonuna 
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

DOKUNMA SEÇENEKLERİNİ AYARLAMA
DOKUNMA SEÇENEKLERİ sekmesini seçiniz. Dokunma seçenekleri bir işlemin veya 
davranışın tanınması için parmaklarınızı ne kadar hızlı hareket ettirmeniz veya hafifçe 
vurmanız gerektiğini belirler 

ÇİFT VURMA SÜRESİ çift 
tıklamanın tanınması için ne 
kadar hızlı vurmanız gerektiğini 
ayarlar. Ayarınızı test etmek 
için ekran imlecini TEST alnı 
üzerine konumlandırınız ve iki 
kez yavaşça vurunuz.

İzleme ve gezinme hızı için 
ekran imlecini ayarlar. Ekran 
imlecini daha fazla parmak 
hareketi ile daha düşük bir 
hızda hareket ettirmek için 
DÜŞÜK bir hız seçiniz. 
Ekran imlecini daha az hareket 
ile daha hızlı hareket ettirmek 
için YÜKSEK bir hız seçiniz 

Ekran imlecinin hızlanma 
seviyesini ayarlar. Tablet 
üzerindeki parmak 
hareketinize daha yavaş bir 
tepki için DÜŞÜK bir ayar 
seçiniz. Hızlı tepki için YÜKSEK 
ayar seçiniz.

Dokunma girdisini 
etkinleştirmek için 
kutucuğu işaretleyin.

KAYDIRMA dokunma 
davranışının kaydırma 
hızını ayarlar.
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ÖZEL DOKUNMA FONKSİYONLARINI SEÇME
Özel dokunma davranışları oluşturmak için DAVRANIŞLARIM sekmesini seçiniz.
Dokunma davranışları seçildiğinde mevcuttur ve açılır menülerden yaptığınız seçime 
dayanılarak değiştirilir. 
İlgili fonksiyonun statik imajını görmek için ekran imlecini bir dokunma seçeneği üzerine 
konumlandırınız. 
Görüntülemek için belirli bir seçeneği seçmezseniz bu durumda kontrol paneli her bir paneli 
yukarıdan aşağıya sırayla görüntüleyecektir.

Aynı zamanda bakınız Dokunma ile gezinme

Windows ekran resmi 
gösterilmiştir. Mevcut 
seçenekler işletim sisteminize 
ve versiyonuna bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir.

RADYAL MENÜ KULLANMA VE ÖZELLEŞTİRME
Radyal Menü düzenlemeye, navigasyona, medya kontrol fonksiyonlarına ve daha fazlasına 
hızlı erişim sağlayan açılır bir menüdür.

• Bir araç butonunu veya ExpressKey’i RADYAL MENÜ 
fonksiyonuna ayarlayınız. Ekran imleci pozisyonunda 
ortalanmış olan Radyal Menüyü görüntülemek için 
butona basınız.

• Radyal Menüyü açmak için uygun dokunma 
davranışını da kullanabilirsiniz.

• Hiyerarşik Radyal Menü dairesel formatta görünür. 
Menünün her bir seviyesi çeşitli özellikler ve 
seçenekler içerebilecek sekiz kontrol diliminden 
oluşur.

• Bir seçeneği seçmek için tıklayınız. Bazı seçimler ilave 
seçenekler için alt menü görüntüleyebilir. 

• Menü seçim yaptıktan sonra kapanır. Seçim 
yapmadan kapatmak için Radyal Menünün ortasında 
bulunan ‘X’e tıklayınız veya atanmış fonksiyona sahip 
olmayan bir kontrol dilimi üzerine tıklayınız. Menüyü 
görüntülemek için kullanılan butona da tekrar basabilirsiniz.
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• Radyal Menüyü kapatmaksızın bir seçim yapmak için menüyü açan butonu basılı 
tutunuz. 

Wacom Tablet kontrol panelinde mevcut Radyal Menü fonksiyonlarını özelleştirmek için 
RADYAL MENÜ sekmesini kullanınız. 

1. Bir kontrol dilimini seçiniz.
2. Dilime bir kontrol FONKSİYONU atayın. İstenirse ETKET ismini değiştirin
3. Diğer özelleştirmeler için bir menü veya alt menüyü seçiniz.

İpuçları:
FONKSİYON menüsünde, 
bir kontrol dilimi için özel alt 
menüler oluşturmak için ALT 
MENÜ’yü seçiniz.

ETİKET metnine satır 
eklemek için ENTER 
(RETURN) tuşuna basınız.

EKRAN ANAHTARI İLE ÇALIŞMA
Ekran Anahtarı birçok monitöre sahip sistemler üzerinde çalışırken mevcuttur. Bu özellik 
tabletinizle bir seferde tüm ekranlarda veya bir ekranda çalışmanıza geçit verir. Bakınız 
Birçok monitor ile çalışma.

Wacom Tablet kontrol panelinde Intuos pro tablet birçok monitörlü bir sistemde 
kurulduğunda EKRAN ANAHTARI sekmesi otomatik olarak mevcuttur. Bu sekme hangi 
monitörün /monitörlerin geçiş sırasına dahil edileceğinizi ayarlamanızı sağlar.  

EKRAN ANAHTARINA bir ExpressKey vya kalem yan anahtarı ayarladıktan sonra ilgili butonu 
mevcut tablet haritalamasını bir temel haritalama (HARİTALAMA sekmesinden mevcut ayar) 
ve diğer monitörler arasında sırayla geçmek için kullanabilirsiniz. 
Örneğiniz:

v 

Mevcut olarak görüntülenen menüyü 
varsayılan değerlerine döndürür.
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• Çoklu-monitör sisteminin 
tüm ekran alanı 
genişletilmiş mod için 
kurulur ve intuous tabletin 
aktif alanlına atanır.

• DISPLAY TOGGLE 
fonksiyonunun atandığı bir 
araç butonuna basılması 
sıradaki bir sonraki ekrana 
tablet haritalamasını geçirir.

Tüm monitörler geçiş sırasında varsayılan olarak seçilmiştir. Sıradan çıkarılmasını istediğiniz 
monitörün işaretini kaldırınız.
• Temel haritalama HARİTALAMA sekmesinde tanımlanmış olan tablet ve ekran 

haritalamasıdır.  
Belirli bir monitörü birincil monitörünüz olarak tanımlamadıkça varsayılan olarak bu 
tüm monitörleri içerir.

• Sonraki monitöre geçtiğinizde aktif tablet alanı ilgili monitöre haritalanır (kalem 
modunda). 

• Son seçilen monitörden sonra bir kez daha geçmek sistemi temel haritalamaya 
döndürür.
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Önemli: EKRAN ANAHTARI 
ile uygulamaya özel ayarlar 
kullanırken UYGULAMA 
listesindeki (TÜM DİĞERLERİ 
dahil) her bir özelleştirilmiş 
uygulamanın EKRAN 
ANAHTARINA atanmış bir araç 
butonuna sahip olduğundan emin 
olunuz. Bunu yapmanın en kolay 
yolu herhangi bir uygulamaya 
özel ayar oluşturmadan 
önce EKRAN ANAHTARINI bir 
ExpressKey’e atamaktır.

Aşağıdaki işlemlerin herhangi biri geçiş sırasını temel haritalamaya döndürecektir: 
• Basınızç hassasiyetini destekleyen bir grafik uygulaması başlatma.
• Sistemden çıkma veya sistemi yeniden başlatma. 
• Kullanıcıları değiştirme (Hızlı Kullanıcı Değiştirme). 
• Sistemi uyku moduna sokma.
• HARİTALAMA veya EKRAN ANAHTARI ayarlarını değiştirme.
• Sisteminizdeki ekranların çözünürlüğünü veya sayısını değiştirme. 
• TOGGİE MODU... fonksiyonunu kullanma.
• Radyal Menü’den KALEM MODUNU veya MOUSE MODUNU seçme. 

İpucu: ‘Tam ekran’ seçeneğinizi dahil etmeksizin monitörler arasında geçiş yapmak 
için EKRAN ANAHTARI sekmesi üzerindeki ilk ekranı devre dışı bırakınız. Daha sonra 
HARİTALAMA sekmesine gidin ve mevcut EKRAN ALANINI ilk ekrana ayarlayınız. 

TERCİHLERİ YÖNETME
Tek veya birçok kullanıcı için tablet tercihlerinizi yönetmek için Wacom tablet tercihleri 
donatısını kullanınız. 

Windows 8: Windows 8 Başlat ekranından WACOM TABLET TERCİHİ DOSYASI DONATISI’na 
tıklayınız. Windows 8 Klasik Masaüstü kullanıyorsanız klavyenizdeki Windows tuşuna basınız 
veya Başlat ekranına erişmek için Charms çubuğundaki Windows ikonunu seçiniz. 

Windows 7 ve Vista:
1. BAŞLAT ikonuna tıklayınız ve TÜM PROGRAMLAR’ı seçiniz.
2. WACOM ve WACOM TABLET TERCİHİ DOSYASI DONATISI’nı seçiniz. 
Tüm Windows sistemleri için tercihlerinizi aşağıdaki şekilde ayarlayınız:
1. Açık uygulamaları kapatınız.
2. Tercihlerinizi aşağıdaki şekilde ayarlayınız:

• Görünebilecek yönlendirmeleri dikkatlice izleyiniz
• Tercihlerinizi yedeklemek için TERCİHLERİM altındaki YEDEKLE’ye tıklayınız.
• Önceden yedeklemiş olduğunuz tercihleri geri almak için TERCİHLERİM altındaki GERİ 

AL’a tıklayınız. 
• Mevcut kullanıcı için tercihleri çıkarmak için TERCİHLERİM altındaki KALDIR’a tıklayınız.



- 23 -

• Birçok kullanıcı için tercihleri silmek için TÜM KULLANICI TERCİHLERİ altındaki KALDIR’a 
tıklayınız. 

Not: Tüm kullanıcılar için tercihleri silmek için yönetici hakları gereklidir.

Çalıştırıyor olabileceğiniziz herhangi bir mevcut olarak açık tableti gören uygulamaları 
yeniden başlatın. 

Mac için: Ana UYGULAMALAR klasörünü açın. Daha sonra WACOM TABLET klasörünü açın 
ve WACOM TABLET DONATISI’nı çalıştırınız.

• Görünebilecek yönlendirmeleri dikkatlice izleyiniz
• Tercihlerinizi yedeklemek için MEVCUT KULLANICI’yı seçiniz ve daha sonra YEDEKLE’ye 

tıklayınız
• Önceden yedeklemiş olduğunuz tercihleri geri almak için MEVCUT KULLANICI’yı seçiniz 

ve daha sonra GERİ AL’a tıklayınız
• Tercihleri kaldırmak için Mevcut Kullanıcı veya Tüm Kullanıcılar’ı seçiniz, daha sonra 

KALDIR’a tıklayınız. Yazılım sürücüsü yüklendiğinde fabrika ayarlarıyla yeni bir tercihler 
dosyası oluşturacaktır.

• Tercihlerinizi yedeklemek için MEVCUT KULLANICI veya TÜM KULLANICILARI seçiniz ve 
sonra YEDEKLE tıklayınız.

• Önceden yedeklediğiniz tercihleri geri yüklemek için MEVCUT KULLANICI veya TÜM 
KULLANICILARI seçiniz ve sonra GERİ YÜKLE tıklayınız....

• Tercihleri kaldırmak için Mevcut Kullanıcı veya Tüm Kullanıcılar’ı seçiniz, daha sonra 
KALDIR’a tıklayınız. 

Not: Tüm kullanıcılar için tercihleri silmek için yönetici hakları gereklidir.

INTUOS PRO İLE KABLOSUZ YAŞAMA
Intuos Pro tabletleri Wacom kablosuz aksesuar kitini ekleyerek kablosuz yaşamanız için 
tasarlanmıştır. 

KABLOSUZ AKSESUAR BİLEŞENLERİ
Wacom kablosuz aksesuar kiti aşağıdaki bileşenleri içerir:

Wacom kablosuz alıcı bilgisayara 
takılır.

Intuos Pro tablete takılır. 
Kullanılmadığında Intuos Pro tablet 
içinde muhafaza edilebilir. Bakınız 
Kablosuz alıcı muhafazası

Uyarı: Güvenlik önlemleri için Önemli Ürün Bilgisi kılavuzuna 
bakınız. Intuos Pro Kurulum CD’sinde bulunmaktadır.

Not: Kablosuz modül ve alıcı fabrikada eşleştirilmiştir. Kaybolur veya bozulursa yeni bir 
kablosuz aksesuar kiti almanız gerekir. Pil ayrı olarak alınabilir

Wacom kablosuz ünitesi
Intuos Pro tablete takılır.

şarj edilebilir pil, Lityum-
İyon (Li-Ion) Intuos Pro 
tablet içinde takılır

Güç tuşu
Batarya durum LED



KABLOSUZ KURULUMU
Intuos Pro’yu kablosuz operasyon için yapılandırın.

1. Intuos Pro’yu kablolu tablet olarak 
kullanıyorduysanız USB kablosunun 
bağlantısını kesin. 
2. Tableti çevirin. Kablosuz bölmeyi çıkarınız.  
Çıkarmak için kapakları tablet gövdesinden 
uzağa kaydırınız. Orta ve büyük boy tabletler 
iki kapak ile donatılmıştır: biri kablosuz 
ünitesi için ve diğeri yeniden şarj edilebilir 
pil için. Küçük boy tabletler tek kapakla 
donatılmıştır.
3. Kablosuz bileşenleri yerleştirin.
• Pili yerleştirin. (B) temas noktalarını 

gösterildiği gibi hizalayın ve yerine 
bastırınız. Aynı zamanda bakınız Pil 
değiştirme.

• Not: pili yerleştirmek için aşağıya doğru 
bastırmayın. Temas noktalarını hizalayın 
ve diğer ucu bastırmadan önce ilgili pil 
ucunu yerine bastırınız.  

• Kablosuz modülü yerleştirin. Kablosuz 
modül aralayıcıyı (C) kaldırınız ve 
çıkarınız. Kablosuz modülü tablete 
doğru kaydırınız, konektörün tam 
olarak yerleşmesini sağlayın(D).

• Önemli: Modül aralayıcıyı koruyun. Kablosuz modülün çıkarılması için bir araç olarak 
ihtiyaç duyabilirsiniz. Bakınız Kablosuz modül çıkarma.

• Kablosuz bölme kapağını/kapaklarını yerine koyunuz. Hizalayın ve yerine kaydırınız (E).
• Wacom kablosuz alıcıyı bilgisayarınız üzerindeki aktif bir USB bağlantı noktasına veya 

bir USB ağına bağlayınız (F).
4.Bunu henüz yapmadınızsa bilgisayarınızı açın ve sistem tam olara yüklenene kadar 
bekleyin.
5. Kablosuz bağlanmaya devam ediniz. 

KABLOSUZ BAĞLANTI OLUŞTURMA 
Intuos Pro ile kablosuz bağlanın.
1. Tablet pilini tam olarak şarj ediniz. Bakınız Pilin şarj edilmesi. Pil yeşil LED ile gösterildiği 
gibi tam olarak şarj olduğunda USB kablosunun bağlantısını kesin ve kablosuz çalışmaya 
hazırsınız. 

Batarya durum LED’i
• USB kablosu bağlı olduğunda ve pil şarj olurken amber
• USB kablosu bağlı olduğunda ve pil tam olarak şarj 

olduğunda yeşil.
• Tableti kablosuz olarak kullnadığınızda 

tamemen kapalı

        Güç tuşu
• Cihazı kapatmak, 

bağlamak veya uyku 
modundan çıkarmak 
için basınız.
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2. Wacom kablosuz modülü üzerindeki güç butonuna basınız. 4 saniye için bir kablosuz 
bağlantı oluşturulmuş olmalıdır. Oluşturmadıysa kablosuz modül kapanacaktır. Bu meydana 
gelirse bakınız Kablosuz bağlantı problemleri.
3. Ekran imlecini hareket ettirmek için tablet üzerinde kalemi kullanarak bağlantıyı kontrol 
ediniz. Aynı zamanda bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu.

Intuos Pro kablosuz veya USB modunda çalışabilir ancak aynı anda iki modda çalışamaz.
• Kablosuz mod Intuos Pro kablosuz operasyon için uygun şekilde yapılandırıldığında 

ve USB kablosunun bağlantısı kesildiğinde etkinleştirilir. USB kablosunun bağlantısı 
kesildiğinde tablet kablosuz alıcıyı arar ve 4 saniye içinde bağlanır. Alıcı yoksa tablet 
uyku moduna girer. 

• USB bağlantısı kablosuz modunu devre dışı bırakır ve USB modunu etkinleştirir. 
Notlar: Eşleştirme gerekli değildir. Kablosuz modül ve Wacom kablosuz alıcı fabrikada 
eşleştirilmiştir ve birlikte ayrı bir takım olarak çalışırlar. 

Intuos Pro bilgisayarınızdan 10 metre (33 fit) uzağa kadar kablosuz çalışabilir. Intuos Pro’nun 
kablosuz alıcının “yakınında” olması gerekli değildir.  Kablosuz modül masa gibi metal 
olmayan objelerden geçebilen radyo frekansı teknolojisini kullanır.
Yakında bulunan diğer cihazlardan (özellikle ses cihazları) veya metal objelerden müdahale 
tablet performansını ve çalışma mesafesini olumsuz etkileyebilir. Bağlantı problemleri 
deneyimliyorsanız bakınız Kablosuz bağlantıyı optimize etme.
Bilgisayarınızı çalıştırırken işletim sisteminiz tamamen yüklenene kadar bekleyin ve daha 
sonra kablosuz çalışmaya başlamak için kablosuz modülü açın (hali hazırda açık değilse).

Önemli: Kablosuz cihazların kullanımı birçok ülkede düzenlenmiştir. Intuos Pro kablosuz 
operasyon için yapılandırılmış ise ve seyahat edecekseniz, ziyaret ettiğiniz ülkelerde 
ürününüz için geçerli olabilecek kısıtlamalar için ilgili düzenleyici kurumu kontrol ediniz. 

 
Kablosuz sinyaller kullanan ürünler hava araçlarındaki ekipmanları engelleyebilir ve 

düzenlemeler bir uçakta seyahat ederken tüm kablosuz cihazların kapatılmasını gerektirir. 
Kablosuz modülünü kapatarak veya çıkararak Intuos Pro tablet kablosuz sinyalini kapatınız 
(tablet durum LEDi/LEDleri kapalı olacaktır), ve kalkış, transit veya iniş sırasında kablosuz 
modülü AÇMAYIN. 

Intuos Pro’yu bir tesis kontrol sisteminde veya yüksek güvenilirlik gerektiren herhangi 
diğer ortamda veya bir kablosuz cihaz kullanımının müdahaleye neden olabileceği yerde 
kablosuz olarak kullanmayın. Kablosuz operasyon diğer elektronik cihazlara engel olabilir 
veya bozulmalarına neden olabilir, veya diğer kablosuz cihazlar tablete engel olabilir veya 
bozulmasına neden olabilir. Kablosuz ürünlerin kullanımı yasaklanmış olan yerlerde diğer 
elektronik cihazları engellemesi veya bu cihazların bozulması ihtimalini önlemek için 
kablosuz modülü kapatınız veya çıkarınız (kablosuz sinyalinin kapanmasını sağlayarak). 
Wacom doğrudan veya sonuçta oluşan zararlar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. 
Detaylar için lütfen Önemli Ürün Bilgisi kılavuzunun içinde bulunan Garantinize bakın.

Elektronik cihazlara izin verilmeyen yerlerde / zamanlarda tabletinizi kapatınız. Uçak 
gibi elektronik cihazların kullanımına izin verilmeyen yerlerde / zamanlarda tablet diğer 
cihazların bozulmasına neden olabileceğinizden bilgisayardan bu ürünün USB konektörünü 
çıkararak tableti kapadığınızdan emin olunuz.  
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KABLOSUZ BAĞLANTIYI OPTİMİZE ETME
Ekran imleciniz tablet üzerinde kalem hareketinin gerisinde kalıyorsa veya sıklıkla “atlıyorsa”, 
veya grafik uygulamalarda çizim yaparken aşırı düz çizgi segmanları görüyorsanız bu 
durumda kablosuz bağlantınız tabletten tüm veriyi yeterli hız ile iletemiyor olabilir. Bu diğer 
radyo kaynaklarının müdahalesi, radyo dalga yolunuzda engeller, bilgisayardan aşırı mesafe 
veya yukarıdakilerin birleşimi ile oluşabilir.

Kablosuz bağlantıyı iyileştirmek ve tablet performansını optimize etmek için:
• Intuos Pro ve bilgisayarınıza bağlı Wacom kablosuz alıcı arasında yakındaki metal 

objeleri kaldırınız.
• Kablosuz alıcıyı bir USB uzatma kablosuna bağlamaya çalışın ve bunu masaüstünüze 

veya Intuos Pro yakınında bir yere koyunuz. 
• Tableti bilgisayarınıza yaklaştırın.
• Cep telefonları vb gibi 2.4 GHz radyo spektrumunda çalışan diğer cihazları kapatınız 

veya antenlerini bilgisayarınızdan uzaklaştırın.

PİL VE GÜÇ YÖNETİMİ
Bu bölüm kablosuz olarak kullanıldığında Intuos Pro tabletinizin yeniden şarj edilebilir pili ve 
güç yönetimi özellikleri hakkında önemli bilgiler içerir. Müteakip bölümleri incelediğinizden 
emin olunuz.
Pilin şarj edilmesi
Pil ve kablosuz bağlantı durumu 
Güç tasarrufu özellikleri

PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
Intuos Pro’yu ilk kez kablosuz moda kullanmadan önce tablet pilini tam olarak şarj ediniz. 

USB kablosunu Intuos Pro ve doğrudan bilgisayarınız üzerinde bulunan bir birincil USB 
bağlantı noktası veya güç alan bir USB ağı arasında bağlayınız.
• Pil kablo bağlandığında şarj olur ve pil tam olarak şarj edilmiş değildir.
• Günlük kullanım için pilinizi yaklaşık 4 saatte şarj ediniz. Boş bir pili tam olarak şarj 

etmek yaklaşık 6 saat sürer. Mevcut şarj süresi pil seviyesine ve şarj edilirkenki tablet 
kullanımına bağlıdır. 

• USB bağlantısı kablosuz modunu devre dışı bırakır.

Önemli:
• Pili şarj ederken her zaman USB kablosunu doğrudan bilgisayarınıza veya güç 

alan bir USB ağına bağlayınız. Güç almayan bir ağ pili şarj etmek için yeterli akım 
sağlayamayabilir ve bu da genel tablet operasyonunu etkileyebilir.

• Tabletiniz USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlı olmadığında pili 5V çıkış voltajına sahip 
standart bir duvar adaptörü kullanarak şarj edebilirsiniz. Hızlı şarj etme bu süreçte 
işlemeyecektir.

Daha fazla bilgi için bölgeniz için Wacom web sitesindeki ürün bilgisini kontrol ediniz.

Uyarı: Güvenlik önlemleri için bakınız Önemli Ürün Bilgisi kılavuzu.
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İpuçları:

• Şarj ederken hem pilin hem de Wacom kablosuz modülünün tablete yerleştirilmiş 
olduğundan emin olunuz.

• Pil şarj durumunu kontrol etmek için Wacom Tablet kontrol panelini açın, 
FONKSİYONLARA tıklayınız ve KABLOSUZ sekmesini seçiniz. Bakınız Pil ve kablosuz 
bağlantı durumu.

• Kablosuz kullanım zamanınızın tadını çıkarınız. Bakınız Güç tasarrufu özellikleri ve pil 
ömrü bilgisi.

PİL VE KABLOSUZ BAĞLANTI DURUMU
Kablosuz moda olduğunda Intuos Pro tabletiniz hakkında ilave geri bildirim sağlar.
• Bir tablet durumu LEDi aşağıdakileri gösterir: 

Yanıp sönen  Kablosuz mod bağlanıyor. 
Açık   Kablosuz mod açık. 
Kapalı  Uyku modu veya kablosuz mod kapalı.

• Wacom kablosuz modülü üzerinde pil durumu LEDi aşağıdakileri gösterir: 
Amber  USB kablosu bağlı ve tablet pili şarj oluyor. 
Yeşil   USB kablosu bağlı ve tablet pili tam olarak şarj olmuş.  
Kapalı  USB kablosu bağlı, tablet USB askıda modunda

   veya USB bağlanıyor aşamasında.
   USB kablosunun bağlantısı kesilmiş, şarj faaliyeti yok. 
   USB kablosunun bağlantısı kesilmiş, kablosuz olarak çalışıyor.
• Sistem görev çubuğunda (Windows) veya menü çubuğunda (Mac) bir pil durumu ikonu 

görünür. Belirli detayları öğrenmek için ekran imlecini ikon üzerinde tutunuz. 
• Kablosuz operasyon için yapılandırıldığında Wacom Tablet kontrol panelini kullanarak 

tablet pil durumunu ve kablosuz kontrol seçeneklerini görebilirsiniz.  Kontrol panelini 
açın, FONKSİYONLAR’a tıklayınız ve KABLOSUZ sekmesini seçiniz.

Tabletinizin ne zaman güç tasarrufu moduna geçeceğinizi belirlemek için kaydırıcıyı 
ayarlayınız.Pil durumu ikonu tabletin kullanımda olduğunu ve kalan yaklaşık pil şarjını 
gösterir.
• Bir elektrik fişi sembolü tabletin USB kablosu yoluyla harici güç üzerinde çalıştığını ve 

tablet ilinin şarj olduğunu gösterir.
• Bir onay işareti sembolü pilin tam olarak şarj olmuş olduğunu gösterir. 
• Bir ikaz sembolü pil şarjının %20 altında olduğunu gösterir.
 
Mevcut geri bildirim tabletinizin ve işletim sisteminizin mevcut durumuna bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir. 

Aynı zamanda bakınız Güç tasarrufu özellikleri. Pil durum ikonu ekranını etkinleştirir veya 
devre dışı bırakır.
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GÜÇ TASARRUFU ÖZELLİKLERİ
Kablosuz operasyon için yapılandırıldığında Intuos Pro pil şarjını muhafaza etmek ve 
performansı iyileştirmek için bir dizi güç tasarrufu özelliği kullanır. 
Güç tasarrufu 
modu

Tablet kullanıcı girdisi olmamasından 2 dakika sonra güç tasarrufu 
moduna girer. Zaman parametresi Wacom Tablet kontrol panelinde 
ayarlanabilir. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu.
Tablet modelinize bağlı olarak güç tasarrufu modundan tablete 
dokunarak, bir ExpressKey’e basarak veya kalemi yakına koyarak çıkın.

Uyku modu Tablet uyku moduna girer:
• 4 saniyeden fazla kablosuz bağlantı olmadığında. Örneğiniz, 

bilgisayarı kapatır, tableti menzilden dışarı çıkarır veya kablosuz 
alıcıyı çıkarırsınız. Operasyonları yeniden başlatmak için herhangi 
bir problemi giderin ve tabletin bilgisayarınız menzilinde olmasını 
sağlayın. Daha sonra Wacom kablosuz modül üzerindeki güç 
butonuna basınız. Bakınız Tabletinizi test etme.

• Kullanıcı girdisi olmamasından 30 dakika sonra.
• Pil seviyesi aşırı düşük olduğunda. Pili heen yeniden şarj ediniz. 

Uyku modundan çıkmak için, öncelikle Geçiş Butonuna veya 
kablosuz modül üzerindeki güç butonuna basınız. Tablet modelinize 
bağlı olarak tablet yüzeyine parmağınızla veya kalemle dokunun. 
Daha sonra Intuos Pro’yu tam olarak etkinleştirmek için parmağınızı 
veya kalemi tablet boyunca hareket ettiriniz. 

Önemli: Tableti kullanmadığınızda kablosuz modülü kapatarak pil gücü muhafaza ediniz. 
Kapamak için kablosuz modül üzerindeki güç butonuna basınız. Aksi halde tableti kablosuz 
olarak yeniden kullanmadan önce tablet pilinin şarj edilmesi gerekebilir. Bakınız Pil ömrü 
bilgisi.

PİL ÖMRÜ BİLGİSİ
Intuos Pro’nuzu kablosuz olarak kullanırken pil ömrü kullanıma ve tablet modelinize bağlı 
olarak değişiklik gösterecektir. Örneğiniz, küçük ve orta büyüklükteki tablet modellerini 
kullanırken tüm gün çalışan bir şarj bekleyebilirsiniz. Büyük bir Intuos Pro tablet modeliniz 
varsa büyüklüğüne bağlı olarak yarım günlük pil şarjı bekleyin. Wacom ekstra pil alınmasını 
önerir. Bakınız Parça ve aksesuar siparişi.
• Tüm piller zaman içinde yaşlanır ve şarj tutma kabiliyetlerini aşamalı olarak kaybeder. 

Bir Li- Ion pilin tipik ömrü kullanılsa da kullanılmasa da iki-üç yıldır. Li-Ion pilin ömrü ve 
performansı periyodik işletme (boşaltma ve yeniden şarj etme) ile gelişmez. 

• Ekranınızda düşük pil uyarısı göründüğünde pilinizi şarj ediniz. Aynı zamanda bakınız 
Güç tasarrufu özellikleri.

• Wacom kablosuz modülü açık olduğunda tablet pilden akım çeker. Güç tüketimini 
azaltmak için pil seviyesi çok düşük olduğunda tablet uyku moduna girecektir. Pil 
yeniden şarj edilmelidir.

• Uyku modunda dahi az miktarda akım çekilir ve pili yavaşça boşaltacaktır. Tableti birkaç 
gün kullanılmayacak şekilde bırakmadan önce pilin şarj edilmesi ve kablosuz modülün 
kapatılması iyi bir fikirdir.

• Pil voltajı asgari emniyet seviyesin altına düştüğünde pil içindeki dahili koruma devresi 
herhangi bir şarjı önler. 

• Düşük şarjlı bir pil uzun süre tablette kalırsa tablet tarafından kullanılan akımın küçük 
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akımı pili dahili koruma devresinin etkinleştirileceği kadar boşaltabilir. Bu meydana 
gelirse pili artık şarj edemezsiniz. Tableti uzun süre kullanılmayacak şekilde bırakırken 
pili tabletten çıkararak koruyun. 

• Aşırı boşalmış Li-Ion pili yeniden şarj edemezsiniz. 
• Uzun süreli pil muhafazası için (bir ay veya daha fazla), soğuk muhafaza ile birlikte 

pilin kısmen (tam olarak değil) şarj edilmiş durumda tutulması yaşlanma sürecini 
yavaşlatabilir. Önerilen şarj seviyesi tekrar kullanıldığında optimum pil şarjı için yaklaşık 
%40’dır. Hem tabletin hem de pilin muhafaza edilmesi durumunda pili çıkarmanız 
gerekmez. Bununla birlikte tableti muhafaza ederken pilin çıkarılması her zaman iyi bir 
uygulamadır. 
 
Pili 6 ay kullanım dışı kalması sonrasında yeniden şarj edemeyebileceğinizizi kaydediniz. 

Artık yeterli şarj tutamadığında veya artık şarj edilemediğinde yeni bir pil almanız 
gerekecektir. Bakınız parça ve aksesuar siparişi.

Uyarı: Pil güvenlik önlemleri için bakınız Önemli Ürün Bilgisi kılavuzu.

PİL DEĞİŞTİRME
Tablet piliniz ömrünü aşmış ise ve artık şarj edilemiyor olduğunda veya artık şarj 
tutmadığında değiştirilmesi gerekecektir. Sadece tabletiniz için tasarlanmış olan yeniden şarj 
edilebilir pili kullandığınızdan emin olunuz. Bilgi için bakınız Parça ve aksesuar siparişi .

Önemli: Sadece tabletiniz için belirtilmiş olan bir Wacom pili kullanınız. 

Yeniden şarj edilebilir pili değiştirmek için:
1. Tableti çevirin. Kablosuz bölme kapağını çıkarınız. Orta ve büyük büyüklükteki tabletler iki 
kapak ile donatılmıştır: biri Wacom kablosuz modülü ve diğeri yeniden şarj edilebilir pil için. 
Küçük büyüklükteki tabletler tek kapak ile sunulur. Kapağı çıkarmak için tablet gövdesinden 
kaydırınız.
2. Eski pili aşağıda gösterildiği gibi dikkatlice çıkarınız.
3. Yeni pili yerleştirin. Yeni pilin kutuplarını aşağıda gösterildiği gibi tabletin temas noktaları 
ile hizalayın. Pili bölmeye bastırınız.
4. Kablosuz bölme kapağını yerleştirin. Hizalayın ve yerine kaydırınız.
5. USB kablosunu bağlayınız ve pili optimum performans için şarj ediniz. Bakınız Pili şarj 
etme.

Eski pili çıkarınız. Pili bölmeden çıkarmadan önce öncelikle pil kenarını kaldırdığınızdan 
emin olunuz. Yeni pili yerleştirin. Pil temas noktalarının zarar görmesini önlemek için pili 
gösterilen açıda dikkatlice yerleştirin
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Önemli: Pili değiştirirken sert yüzeyler üzerine düşürmemeye dikkat ediniz. Pil düştüğünde 
dahili olarak zarar görebilir ve açık bir hasar olmasa da değiştirilmelidir. Bu durum pil 
düşürülürse, tablete yerleştirilirse pilin kısa devre veya kaçak yaratması olasılığı nedeniyle 
gelecekte tablette meydana gelebilecek hasarı önlemeye yardımcı olacaktır. 

Uyarı: pil güvenlik önlemleri için bakınız Önemli Ürün Bilgisi kılavuzu.

Birçok toplum piller için gönüllü veya zorunlu geri dönüşüm programları sunar. Tüm geçerli 
kanunları izleyerek ve Önemli Ürün Bilgisi kılavuzunda açıklandığı gibi Lityum-İyon piller 
için güvenlik önlemleri uyarınca eski pili uygun şekilde geri dönüştürün. Pilleri çocukların 
ulaşamayacağı yerde tutunuz. Eski pilleri hemen geri dönüştürün. 

KABLOSUZ MODÜLÜ ÇIKARMA 
Kablosuz modülü çıkarmak için:
1. Tableti çevirin. Kablosuz bölme kapağını çıkarınız. Orta ve büyük büyüklükteki tabletler 
iki kapak ile donatılmıştır: biri Wacom kablosuz modülü için ve diğeri yeniden şarj edilebilir 
pil için. Küçük büyüklükteki tabletler tek bir kapak ile sunulur. Kapağı çıkarmak için tablet 
gövdesinden kaydırınız.
2. Modülü çıkarmak için başparmak tırnağınızı veya diğer uygun metal olmayan bir 
aracı kullanınız. Wacom kablosuz aksesuar kitiniz ile verilen kablosuz modül aralayıcıyı 
da kullanabilirsiniz. Aralayıcıyı kablosuz modül üzerine koyunuz. Bunu kablosuz modülü 
tabletten çıkarmak ve kaydırmak için bir çengel olarak kullanınız.
3. Aralayıcıyı kablosuz modül yuvasına geri bastırınız.
4 . Kablosuz modülü çıkardıktan sonra güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

KABLOSUZ ALICI MUHAFAZA ETME
Wacom kablosuz alıcısı taşınabilirlik için tasarlanmıştır. Bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı 
noktasına takın. Daha sonra Intuos Pro ile seyahatte veya yolda olduğunuzda dahi alıcının 
tabletiniz ile kullanım için her zaman mevcut olabilmesi için orada bırakınız. 

Kablosuz alıcı Intuos Pro tabletiniz içinde dahi muhafaza edilebilir. Alıcıyı tablette muhafaza 
etmek için:
1. Kablosuz alıcı muhafaza bölmesini açmak için tırnağınızı veya diğer uygun metal olmayan 
aracı kullanınız. 
2. Alıcı muhafaza kapağını açtığınızda, kablosuz alıcı aralayıcıyı tablet gövdesinden kısmen 
kaydırınız.
3. Alıcıyı aralayıcıya yerleştirin.
4. Aralayıcıyı tablet gövdesine tam olarak geri kaydırınız ve alıcı muhafaza kapağını kapatınız.

Alıcıyı tabletten çıkarmak için, bölmeyi açın. Aralayıcıyı tablet gövdesinden dışarı kısmen 
kaydırınız. Alıcıyı aralayıcıdan çıkarınız. Aralayıcıyı içeri kaydırınız ve muhafaza kapağını 
kapatınız 
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KABLOSUZ BAĞLANTIYI TEST ETME
Tablet uygun şekilde bağlı olduğunda ve bilgisayarınız bunu bir USB cihazı olarak tanıdığında 
bir tablet durum LEDi yanmalıdır. Kablosuz bağlantı ile ilgili problem yaşarsanız aşağıdaki 
kontrolleri gerçekleştirin.

1. Öncelikle genel Sorun Giderme prosedürlerini kontrol ediniz.
2. Kablosuz modülün açık olduğunu doğrulayınız. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu.
3. Kablosuz modülün ve alıcının uygun şekilde yerleştirildiğini doğrulayınız. Bakınız Kablosuz 
kurulumu.
4. Pil gücünü kontrol ediniz. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu. Pil şarjı düşük ise USB 
kablosunu bağlayınız ve pili şarj ediniz.  Bakınız Pili şarj etme.
5. Kablosuz modülü kapatınız ve daha sonra açın.
6. Tableti bilgisayara yaklaştırın. Tablet ve bilgisayar arasındaki menzilde metal veya diğer 
yüksek yoğunluktaki engellerin olmadığından emin olunuz.
7. Wacom Tablet kontrol panelini açın ve HAKKINDA butonuna tıklayınız. Görünen iletişim 
kutusunda, TANILAMA’ya tıklayınız.... TANI iletişim kutusu tablet hakkında dinamik bilgi 
gösterir. Kablosuz durumunun AÇIK olup olmadığını belirlemek için KABLOSUZ MODU 
girişini kontrol ediniz. Tamamladığınızda iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT butonuna 
tıklayınız.

Bu testler başarısız olursa kusurlu donanıma sahip olabilirsiniz. Bakınız.

SORUN GİDERME 
Sorun yapıyorsanız Wacom aşağıdakileri yapmanızı önerir:

1. Tablet sürücüsü uygun şekilde yüklenmediyse öncelikle ekranınızda görünebilecek 
herhangi bir hata mesajında önerilen işlemi gerçekleştirin. Bu problemi çözmez ise bu 
bölümdeki sorun giderme prosedürlerini inceleyin.
2. Sorun giderme tabloları’na bakın. Probleminiz orada açıklanmış olabilir ve sunulan 
çözümü deneyebilirsiniz.
3. http://wacom.com adresini ziyaret ediniz ve ürün SSS’ını (Sıkça Sorulan Sorular) 
görüntülemek için bölgeniz için Wacom web siteni seçiniz.
4. Intuos Pro ve yeni bir donanım veya yazılım ürünü arasında uyumluluk problemi 
yaşıyorsanız güncellenmiş bir yazılım sürücüsü indirme üzerine bilgilere bakın. Wacom yeni 
ürünler ile uyumluluğu sağlamak için yazılım sürücüsünü periyodik olarak günceller. 
5. Tabletinizi ve Intuos Pro araçlarınızı test ediniz. Bakınız Tabletinizi test etme ve Tablet 
kontrollerini ve araçlarını test etme.
6. Bu kılavuzdaki önerileri denediniziz ve yine de problemi çözemiyorsanız Wacom Destek 
ile irtibata geçin. Bölgeniz için nasıl destek alacağınız üzerine aşağıdakilere bakınız.

Tabletinizi test etme
Tablet kontrollerini ve araçlarını test etme 
Sorun giderme tabloları
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Önemli: Pili değiştirirken sert yüzeyler üzerine düşürmemeye dikkat ediniz. Pil düştüğünde 
dahili olarak zarar görebilir ve açık bir hasar olmasa da değiştirilmelidir. Bu durum pil 
düşürülürse, tablete yerleştirilirse pilin kısa devre veya kaçak yaratması olasılığı nedeniyle 
gelecekte tablette meydana gelebilecek hasarı önlemeye yardımcı olacaktır. 

Uyarı: pil güvenlik önlemleri için bakınız Önemli Ürün Bilgisi kılavuzu.

Birçok toplum piller için gönüllü veya zorunlu geri dönüşüm programları sunar. Tüm geçerli 
kanunları izleyerek ve Önemli Ürün Bilgisi kılavuzunda açıklandığı gibi Lityum-İyon piller 
için güvenlik önlemleri uyarınca eski pili uygun şekilde geri dönüştürün. Pilleri çocukların 
ulaşamayacağı yerde tutunuz. Eski pilleri hemen geri dönüştürün. 

KABLOSUZ MODÜLÜ ÇIKARMA 
Kablosuz modülü çıkarmak için:
1. Tableti çevirin. Kablosuz bölme kapağını çıkarınız. Orta ve büyük büyüklükteki tabletler 
iki kapak ile donatılmıştır: biri Wacom kablosuz modülü için ve diğeri yeniden şarj edilebilir 
pil için. Küçük büyüklükteki tabletler tek bir kapak ile sunulur. Kapağı çıkarmak için tablet 
gövdesinden kaydırınız.
2. Modülü çıkarmak için başparmak tırnağınızı veya diğer uygun metal olmayan bir 
aracı kullanınız. Wacom kablosuz aksesuar kitiniz ile verilen kablosuz modül aralayıcıyı 
da kullanabilirsiniz. Aralayıcıyı kablosuz modül üzerine koyunuz. Bunu kablosuz modülü 
tabletten çıkarmak ve kaydırmak için bir çengel olarak kullanınız.
3. Aralayıcıyı kablosuz modül yuvasına geri bastırınız.
4 . Kablosuz modülü çıkardıktan sonra güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
KABLOSUZ ALICI MUHAFAZA ETME
Wacom kablosuz alıcısı taşınabilirlik için tasarlanmıştır. Bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı 
noktasına takın. Daha sonra Intuos Pro ile seyahatte veya yolda olduğunuzda dahi alıcının 
tabletiniz ile kullanım için her zaman mevcut olabilmesi için orada bırakınız. 

Kablosuz alıcı Intuos Pro tabletiniz içinde dahi muhafaza edilebilir. Alıcıyı tablette muhafaza 
etmek için:
1. Kablosuz alıcı muhafaza bölmesini açmak için tırnağınızı veya diğer uygun metal olmayan 
aracı kullanınız. 
2. Alıcı muhafaza kapağını açtığınızda, kablosuz alıcı aralayıcıyı tablet gövdesinden kısmen 
kaydırınız.
3. Alıcıyı aralayıcıya yerleştirin.
4. Aralayıcıyı tablet gövdesine tam olarak geri kaydırınız ve alıcı muhafaza kapağını kapatınız.

Alıcıyı tabletten çıkarmak için, bölmeyi açın. Aralayıcıyı tablet gövdesinden dışarı kısmen 
kaydırınız. Alıcıyı aralayıcıdan çıkarınız. Aralayıcıyı içeri kaydırınız ve muhafaza kapağını 
kapatınız 
KABLOSUZ BAĞLANTIYI TEST ETME
Tablet uygun şekilde bağlı olduğunda ve bilgisayarınız bunu bir USB cihazı olarak tanıdığında 
bir tablet durum LEDi yanmalıdır. Kablosuz bağlantı ile ilgili problem yaşarsanız aşağıdaki 
kontrolleri gerçekleştirin.

1. Öncelikle genel Sorun Giderme prosedürlerini kontrol ediniz.
2. Kablosuz modülün açık olduğunu doğrulayınız. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu.

- 32 -



3. Kablosuz modülün ve alıcının uygun şekilde yerleştirildiğini doğrulayınız. Bakınız Kablosuz 
kurulumu.
4. Pil gücünü kontrol ediniz. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu. Pil şarjı düşük ise USB 
kablosunu bağlayınız ve pili şarj ediniz.  Bakınız Pili şarj etme.
5. Kablosuz modülü kapatınız ve daha sonra açın.
6. Tableti bilgisayara yaklaştırın. Tablet ve bilgisayar arasındaki menzilde metal veya diğer 
yüksek yoğunluktaki engellerin olmadığından emin olunuz.
7. Wacom Tablet kontrol panelini açın ve HAKKINDA butonuna tıklayınız. Görünen iletişim 
kutusunda, TANILAMA’ya tıklayınız.... TANI iletişim kutusu tablet hakkında dinamik bilgi 
gösterir. Kablosuz durumunun AÇIK olup olmadığını belirlemek için KABLOSUZ MODU 
girişini kontrol ediniz. Tamamladığınızda iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT butonuna 
tıklayınız.

Bu testler başarısız olursa kusurlu donanıma sahip olabilirsiniz. Bakınız.

SORUN GİDERME 
Sorun yapıyorsanız Wacom aşağıdakileri yapmanızı önerir:

1. Tablet sürücüsü uygun şekilde yüklenmediyse öncelikle ekranınızda görünebilecek 
herhangi bir hata mesajında önerilen işlemi gerçekleştirin. Bu problemi çözmez ise bu 
bölümdeki sorun giderme prosedürlerini inceleyin.
2. Sorun giderme tabloları’na bakın. Probleminiz orada açıklanmış olabilir ve sunulan 
çözümü deneyebilirsiniz.
3. http://wacom.com adresini ziyaret ediniz ve ürün SSS’ını (Sıkça Sorulan Sorular) 
görüntülemek için bölgeniz için Wacom web siteni seçiniz.
4. Intuos Pro ve yeni bir donanım veya yazılım ürünü arasında uyumluluk problemi 
yaşıyorsanız güncellenmiş bir yazılım sürücüsü indirme üzerine bilgilere bakın. Wacom yeni 
ürünler ile uyumluluğu sağlamak için yazılım sürücüsünü periyodik olarak günceller. 
5. Tabletinizi ve Intuos Pro araçlarınızı test ediniz. Bakınız Tabletinizi test etme ve Tablet 
kontrollerini ve araçlarını test etme.
6. Bu kılavuzdaki önerileri denediniziz ve yine de problemi çözemiyorsanız Wacom Destek 
ile irtibata geçin. Bölgeniz için nasıl destek alacağınız üzerine aşağıdakilere bakınız.

Tabletinizi test etme
Tablet kontrollerini ve araçlarını test etme 
Sorun giderme tabloları

TABLETİNİZİ TEST ETME
1. Bilgisayarınızı açın ve sistem tam olarak yüklenene kadar bekleyin.
2. USB bağlantısını kontrol ediniz. Tablet uygun şekilde bağlı olduğunda ve bilgisayarınız 
bunu bir USB cihazı olarak tanıdığında bir tablet durum LEDi yanmalıdır. Yanmadı ise:
• Tabletin USB kablosunun bilgisayarınızdaki aktif bir USB bağlantı noktasına emniyetli bir 

şekilde bağlı olduğundan emin olunuz. 
• Tabletin USB kablosunu hasara karşı kontrol ediniz.
• Tableti bir USB ağına (veya USB bağlantı noktalarına sahip bir klavye gibi ağ cihazı) 

bağlıyorsanız USB ağının bilgisayarınıza uygun şekilde bağlı ve aktif olduğundan emin 
olunuz. 
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• Bilgisayarınız açıldıktan ve başlatmayı tamamladıktan sonra bir durum LEDi yanmıyorsa 
USB bağlantı noktanız devre dışı kalmış olabilir. Tableti aktif bir USB bağlantı noktasına 
bağladığınızı doğrulayınız.

• Tableti farklı bir USB bağlantı noktasına bağlayınız ve bir diğer bilgisayardaki USB 
bağlantı noktasına bağlamayı deneyin.

• Tablete güç gelmemesi sorununu giderirken en iyi sonuçlar için (bir durum LEDi 
yanmadığında), tableti doğrudan bilgisayarınız üzerinde bulunan sistem USB bağlantı 
noktasına takın. Sistemin tableti tanıdığını ve işlediğini belirleyene kadar kullanılan 
harici ağları geçici olarak bertaraf ediniz. Tablet uygun şekilde çalıştığında tableti bir 
USB ağına taşımak genelde uygundur.

3. Kablosuz operasyon için tablet bağlantısını kontrol ediniz. Tablet uygun şekilde bağlı 
olduğunda ve bilgisayarınız bunu bir USB cihazı olarak tanıdığında bir tablet durum LEDi 
yanmalıdır. Yanmazsa:
• Kablosuz modülün açık olduğunu doğrulayınız. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu.
• Kablosuz modül ve alıcının uygun şekilde kurulmuş olduğunu doğrulayınız. Bakınız 

Kablosuz kurulumu.
• Pil gücünü kontrol ediniz. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı durumu. Pil şarjı düşük ise 

USB kablosunu bağlayınız ve pili şarj ediniz. Bakınız Pili şarj etme.
• Kablosuz modülü kapatınız ve daha sonra açın.
• Tableti bilgisayara yaklaştırın. Tablet ve bilgisayar arasındaki menzilde metal veya diğer 

yüksek yoğunlukta engelin olmadığından emin olunuz.
4. Kalemi kontrol ediniz. Tablet sürücüsü uygun şekilde yüklenmez ise kalem uygun 
şekilde çalışmayacaktır. (Ekran imlecini hareket ettirmek ve tıklamak için kalem ucunu 
kullanabileceksiniz, ancak diğer kalem fonksiyonelliği olmayacak.) Tablet sürücü yazılımını 
kurun.
• Kaleminizi tablet aktif alanı boyunca hareket ettiriniz. Ekran imleci monitörünüzde veya 

ekranınızda karşılık gelen yönde hareket etmelidir.
• Kalem ucunu tablet yüzeyine bastırınız. Bir durum LEDi parlamalıdır.
• Daha sonra, kalem ucuna basınızç uygulamaksızın kalem ucunu tablet yüzeyinin 

yaklaşık 10 mm (0.4 inç) civarında tutunuz ve yan anahtara basınız. LED yine 
parlamalıdır.

• Kalemi çevirin ve silgiyi tabletin yüzeyine bastırınız. LED parlamalıdır. Aynı zamanda 
bakınız Tablet kontrollerini ve araçlarını test etme ve Bir kalemi test etme.

5. Dokunmayı kontrol ediniz. Parmağınızı tablet yüzeyi boyunca izleyerek ekran imlecini 
hareket ettirmeye çalışın. Daha sonra bir öğe seçmek için hafifçe vurunuz. Tabletin aktif 
alanına dokunduğunuzda bir durum LEDi parlamalıdır.
Tablet sürücüsü uygun şekilde yüklenmez ise temel dokunma hareketi tanınacaktır ancak 
diğer işlemler ve davranışlar tanınmayacaktır. Davranışlar tanınmazsa tablet sürücü 
yazılımını yeniden kurun. 
6. ExpressKeys’i kontrol ediniz. Bakınız Tablet kontrollerini ve araçlarını test etme ve 
ExpressKeys’i test etme. 
7. Dokunmatik Halkayı kontrol ediniz. Bakınız Tablet kontrollerini ve araçlarını test etme ve 
Dokunmatik Halkayı test etme.
8. Intuos Pro için opsiyonel Mouse gibi diğer araçları kontrol ediniz. Bakınız Tablet 
kontrollerini ve araçlarını test etme.

Bu testlerin herhangi biri başarısız olursa kusurlu donanıma sahip olabilirsiniz. Bakınız.
Test sonrasında, orijinal olarak kullandığınız herhangi bir özel ayar için tabletinizi ve 
araçlarınızı yeniden yapılandırmak için Wacom Tablet kontrol panelini kullanınız.
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TABLET KONTROLLERİNİ VE ARAÇLARINI TEST ETME
Intuos Pro araçlarınız veya tablet kontrolleriniz beklediğiniz şekilde çalışmazsa öncelikle 
atanan fonksiyonların kontrol edilmesi veya varsayılan koşullarına yeniden ayarlanmaları iyi 
bir fikirdir. Bunu aynı zamanda dokunmaya duyarlı bir tablet modeliniz varsa ve dokunma 
problemleri yapıyorsanız da yapmak isteyeceksiniz.

Bir aracı varsayılan durumuna döndürmenin hızlı bir yolu onu kontrol paneli ARAÇ 
listesinden çıkarmaktır. Bunu aracı seçerek ve ARAÇ listesi üzerine [-] butonuna tıklayarak 
yapın. Araç çıkarıldıktan sonra tablet yüzeyine tekrar yerleştirin. Araç, ARAÇ listesine 
varsayılan ayarları ile geri eklenecektir.

• Wacom Tablet kontrol panelini açın ve HAKKINDA butonuna tıklayınız. Görünen iletişim 
kutusunda TANILAMA’ya tıklayınız.... TANI iletişim kutusu tablet, araçlarınız hakkında 
dinamik bilgi ve dokunmaya duyarlı tabletler için uygun bilgi gösterir. 

• Sisteminize birden fazla tablet bağlı ise TABLET BİLGİ kolonunda test için kullanılan 
birimi seçiniz. 

• Tablet ve araçlarınız test ederken TANI iletişim kutusunda gösterilen bilgiyi kullanınız. 

Not: Bir ara butonu RADYAL MENÜ veya AÇ/ÇALIŞTIR’a ayarlanmış ise butona basıldığında 
ilgili fonksiyon ortaya çıkacaktır. Bu durumda test öncesinde buton fonksiyonunu 
değiştirmek isteyebilirsiniz.

ExpressKeys’i test etme 
Dokunmatik Halkayı test etme 
Bir kalemi test etme
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EXPRESSKEYS’İ TEST ETME
1. TANI iletişim kutusu açıkken her bir ExpressKey’i test ettiğiniz sürece TABLET BİLGİ 
kolonuna bakın. TABLET BİLGİSİ kolonundan test ettiğiniz tablet birimini seçtiğinizden emin 
olunuz.
2. Tuşları her seferinde birine basarak test ediniz. Her tuşa bastığınızda numarası SOL 
BUTONLAR kategorisi yanında gösterilir.
3. Tamamladığınızda iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT butonuna tıklayınız.

DOKUNMATİK HALKAYI TEST ETME
1. TANI iletişim kutusu açıkken her bir Dokunmatik Halkayı test ettiğiniz sürece TABLET 
BİLGİSİ kolonuna bakın. TABLET BİLGİ kolonundan test ettiğiniz tablet birimini seçtiğinizden 
emin olunuz.
2. Parmağınızı Dokunmatik Halkanın tüm çevresi boyunca kaydırınız. Dokunurken ve 
parmağınızı Dokunmatik Halka boyunca hareket ettirirken bir SOL DOKUNMA numarası 
Dokunmatik Halka üzerindeki mevcut parmak pozisyonunuzu gösterecektir. 
3. Dört özelleştirilebilir mod arasında geçiş yapmak için Geçiş Butonuna basınız. Ayarlar 
arasında dolaştıkça karşılık gelen bir LEF yanmalıdır. TANI iletişim kutusu içinde buton modu 
da SOL BUTONLAR olarak gösterilmiştir.

Fonksiyonların herhangi biri ATLA’ya ayarlanmış ise karşılık gelen LED geçiş sırasında 
atlanacaktır. 4. Tamamladığınızda iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT butonuna 
tıklayınız.

Önemli: Bazı uygulamalar ExpressKey’i veya Dokunmatik Halka fonksiyonlarını geçersiz 
kılabilir ve kontrol edebilir. Dokunmatik Halkayı test ederken Wacom Tablet kontrol 
paneli haricindeki açık uygulamaları kapatmayı düşünün. Detaylar için bakınız Entegre 
uygulamaları kullanma.

BİR KALEMİ TEST ETME
1. TANI iletişim kutusu açıkken ve İŞARET AYGITI BİLGİSİ kolonuna bakarken Intuos Pro 
aracınızı tablet aktif alanının 10 mm (0.4 inç) dahiline getirin. YAKINLIK için bir değer, 
CİHAZ İSMİ, CİHAZ TÜRÜ VE CİHAZ SERİ NUMARASI gösterilecektir. Sisteminize bağlı birden 
fazla tablet bulunuyorsa TABLET BİLGİSİ kolonundan araçlarınızı test ettiğiniz TABLETİ 
seçtiğinizden emin olunuz.
2. Arcınızı tablet yüzeyi boyunca hareket ettiriniz. X ve Y VERİSİ değerleri araç pozisyonunu 
yansıtacak şekilde değişmelidir.
3. Kalem anahtarınızı test ediniz. Kalem ucu ile her tıkladığınızda, yan anahtara bastığınızda 
veya araç silgisini tablete bastırdığınızda bir tablet durumu LEDi parlamalıdır. 
• Araç ucu ile tablet yüzeyine tıklayınız. ANAHTARLAR durumu ve BASINIZÇ değeri 

değişmelidir. BASINIZÇ hiç basınızç uygulanmadığında %0’dan tam basınızç 
uygulandığında %100’e değişmelidir.

• Daha sonra, ucu tablete bastırmaksızın yan anahtara basınız. ANAHTARLAR durumu 
değişmelidir. Intuos Pro Kalem için bunu yan anahtarın her iki pozisyonu için yapın.
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Kalem

ANAHTARLAR durumu
 
Uç = 1
Yan anahtar (alt pozisyon) = 2
 

Yan anahtar (üst pozisyon) = 3 Silgi = 1 Hava fırçası
U. = 1

ANAHTARLAR durumu Yan anahtar = 2

Silgi = 1

• Silgiyi tablete bastırınız. ANAHTARLAR durumu ve BASINIZÇ değeri değişmelidir.
• BASINIZÇ hiç basınızç uygulanmadığında %0’dan tam basınızç uygulandığında %100’e 

değişmelidir.
• Opsiyonel hava Fırçası için parmak tekerini ileri hareket ettiriniz. Parmak tekeri 

tamamen önde olduğunda TEKER değeri yaklaşık 0 olan bir değere azalmalıdır. Parmak 
tekerini geri hareket ettiriniz. Parmak tekeri tamamen geride olduğunda TEKER değeri 
yaklaşık 1000’e artmalıdır. 

4. Kalemi dikey bir pozisyondan sağa doğru hareket ettirerek X-ekseni için eğimi test ediniz; 
X EĞİM değeri yaklaşık 0’dan +60’a değişmelidir. Şimdi aracı dikeyin solunuza hareket 
ettiriniz; X EĞİM değeri yaklaşık 0’dan -60’a değişmelidir.
5. Kalemi dikey bir pozisyondan tabletin altına doğru hareket ettirerek y-ekseni için eğimi 
test ediniz; Y EĞİM değeri yaklaşık 0’dan +60’a değişmelidir. Şimdi aracı tabletin üstüne 
doğru hareket ettiriniz; Y EĞİM değeri yaklaşık 0’dan -60’a değişmelidir.
6. Opsiyonel Sanat Kalemi için kalem ucunu tablet yüzeyine yerleştirerek ve kalemi 
ekseninde yavaşça döndürerek rotasyon özelliğini test ediniz. ROTASYON değeri kalemi 
döndürdükçe değişmelidir.
7.   Tamamladığınızda iletişim kutusundan çıkmak için KAPAT butonuna tıklayınız.

SORUN GİDERME TABLOLARI

Intuos Pro araçlarınız veya tabletiniz ile problem yaşarsanız aşağıdaki tablolara bakınız. 
Probleminiz burada açıklanmış olabilir ve sunulan çözümü deneyebilirsiniz.

İlave bilgi için http://wacom.com adresinden Wacom web sitesinin Destek sayfasını ziyaret 
ediniz.

Genel problemler
Kalem problemleri 
Dokunma problemleri
Kablosuz bağlantı problemleri 
Windows’a özel problemler 
Mac’e özel problemler
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GENEL PROBLEMLER
Bilgisayar uygun bir USB bağlantı 
noktasına sahip değil.

Bir USB ağı üzerinde uygun bir USB bağlantı noktası 
olup olmadığını kontrol ediniz. Mevcut değilse bir USB 
ağı veya USB kartı eklemeniz gerekecek.

Tablet durum LEDi yanmıyor. Tablet USB kablosunun tablete ve aktif bir USB bağlantı 
noktasına uygun şekilde bağlı olduğunu doğrulayınız. 

Bir USB ağ cihazına bağlı ise ağın aktif bir USB bağlantı 
noktasına bağlı olduğundan ve ağın aktif olduğundan 
emin olunuz.

Bir diğer USB bağlantı noktasına bağlamayı veya bir 
diğer USB kablosu kullanmayı da deneyin. 

Intuos Pro kablosuz moda kullanılıyorsa aynı zamanda 
bakınız Kablosuz bağlantı problemleri.

Bilgisayar uyku moduna geçmiyor. Intuos Pro aracınız/araçlarınızı kullanmadığınızda 
bunları tablet yüzeyinden çıkarınız, aksi halde tablet 
veri göndermeye devam edecektir ve bilgisayarı aktif 
tutacaktır.

Ekran imleci tableti kullanırken 
oldukça dengesiz veya “atlıyor”.

Bazı nadir durumlarda tablet bir bilgisayar 
monitöründen veya yakındaki bir AM radyo 
istasyonundan müdahale eden radyo frekansları 
alabilir. Bir monitörden müdahale fark ederseniz tableti 
monitörden en az altı (6) inç uzaklaştırmayı deneyin 
veya monitör ekran yenileme sıklığını veya monitör 
çözünürlüğünü değiştirin.

Tablet EXPRESSKEYS SAĞ (veya 
EXPRESSKEYS LEFT) olarak 
ayarlanmış, ancak oturum açma 
ekranında tablet ters çalışıyor 
görünüyor.

Tablet sürücü yazılımını yeniden kurun ve tabletin 
varsayılan oryantasyonunu değiştirin. Bakınız 
Sürücünün kurulumu.

Bazı uygulamalarda çalışırken,  
ExpressKeys veya Dokunmatik 
Halka Wacom Tablet kontrol 
panelinde ayarlanandan farklı bir 
fonksiyon gerçekleştiriyor.

Bazı uygulamalar ExpressKey ve Dokunmatik Halka 
fonksiyonlarını geçersiz kılabilir veya kontrol edebilir. 
Bakınız Entegre uygulamalar kullanma.

Uygulamaya özel ayarlar kullanılıyorsa çalıştığınız 
uygulama için ayarları güncellediğinizden emin olunuz
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KALEM SORUNLARI
Kalem ekran imlecini 
konumlandırmıyor veya 
uygun şekilde çalışmıyor 
.

Tablet sürücüsü uygun şekilde yüklenmezse kalem girdisi mevcut 
olmayacaktır.
• Kalem ucunu ekran imlecini hareket ettirmek ve 
tıklamak için kullanabileceksiniz, ancak başka bir kalem 
fonksiyonu olmayacak.
• Kalem girdisini ve dokunmayı birleştiren tablet 
modelleri için temel dokunma hareketi tanınmaya devam 
edecektir, ancak diğer işlemler ve davranışlar tanınmayacaktır..
Tablet için sürücü yazılımını kurun.

Kalem basınız 
hassasiyeti ile çizmiyor 
veya mürekkeplemiyor.

Bazı uygulamalar kalem basınız hassasiyeti olan bir araç gibi 
hareket etmeden önce uygulama veya seçilen araç içinde basınız 
kabiliyetlerinin açılmasını gerektirir.
Uygulamanızın basınız hassasiyetini destekleyip desteklemediğini 
de doğrulayınız.

Tıklama zor. Daha hafif bir UÇ HİSSi kullanmayı deneyin. Bakınız Uç hissini ve 
çift tıklamayı ayarlama.

Çift tıklama zor. Tablete tablet aktif alanının aynı yerinde iki kez hızlı bir şekilde 
hafifçe vurduğunuzdan emin olunuz. Wacom çift tıklama için yan 
anahtarın kullanımını önerir.
Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin.

UÇ ÇİFT TIKLAMA MESAFESİNİ artırmayı veya daha hafifi bir UÇ 
HİSSİ kullanmayı deneyin.

ÇİFT TIKLAMA için bir ExpressKey ayarlayınız ve bunu çift tıklama 
oluşturmak için kullanınız. 
Windows: Sisteminizi programları tek bir tıklama ile başlatacak 
şekilde ayarlamaya çalışın. Bakınız Tıklama.

Kalem her şeyi 
seçiyor veya çizmeyi 
durdurmuyor

Wacom Tablet kontrol panelini açınız ve kalem sekmesine 
gidiniz. Uç his kaydırıcısını sıkıya getiriniz veya özelleştiriniz ve 
THRESHOLD ayarına tıklayınız. Eğer bu işe yaramazsa tablet 
kontrollerini ve araçlarını test etmeye bakınız.
Kalem ucu aşınmış olabilir. Kalem ucunu değiştirmeye bakınız.

Kalemin veya diğer 
aracın ayarını 
değiştirmek etkili 
olmuyor .

Kalem ve kullandığınız uygulama için ayarları değiştirdiğinizden 
emin olunuz. Bakınız Uygulamaya özel ayarlar ve Birçok araç ile 
çalışma .

Tıklarken, çizerken veya 
yazarken kalemi sert 
bastırmanız gerekiyor

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine 
gidin. UÇ HİSSİ kaydırıcısını YUMUŞAK’a doğru hareket ettiriniz 
veya ÖZELLEŞTİR’i seçiniz... ve HASSASİYET ve TIKLAMA EŞİĞİ 
ayarlarını azaltın.

Silgi her şeyi seçiyor 
veya silmesi son 
bulmuyor.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve SİLGİ sekmesine gidin.
SİLGİ HİSSİ kaydırıcısını SERT’e doğru hareket ettiriniz veya 
ÖZELLEŞTİR’I seçiniz... ve TIKLAMA EŞİĞİ ayarını artırın. Bu 
yardımcı olmaz ise bakınız Tablet kontrollerini ve araçlarını test 
etme.
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Kalem veya imzalama 
vuruşları başında bir 
ekran gecikmesi fark 
ediliyor.

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve KALEM sekmesine gidin.
UÇ ÇİFT TIKLAMA MESAFESİ’ni azaltmayı deneyin. Bu işlemez 
ise çift tıklama yardımı kapatmak amacıyla UÇ ÇİFT TIKLAMA 
MESAFESİ kaydırıcısını KAPALI pozisyona getirin. 
İşletim sistemi imzalama özelliklerini kapamayı deneyin

Kalem ucu işlemiyor . Ürününüz ile nakledilen gibi uyumlu Wacom kalemi veya 
Intuos ile kullanım için belirtilen bir Wacom aksesuar aracı 
kullandığınızdan emin olunuz. Diğer kalemler tablet üzerinde 
uygun şekilde işlemeyebilir. 

Kontrol paneli KALEM sekmesini kontrol ediniz ve uca bir 
TIKLAMA fonksiyonunun atanmış olduğunu doğrulayınız.

Uç bastırıldığında bir tablet durum LEDi parlamalıdır. Parlamazsa 
kusurlu donanıma sahip olabilirsiniz. Bakınız Tablet kontrollerini 
ve araçlarını test etme.

Kalem yan anahtarı 
çalışmıyor.

Intuos ile nakledilen gibi sadece uyumlu Wacom kalemi veya 
Intuos ile kullanım için belirtilmiş bir Wacom aksesuar aracı 
kullandığınızdan emin olunuz. Diğer kalemler tablet üzerinde 
uygun şekilde işlemeyebilir.

Kalem ucu tablet aktif alanının 10 mm (0.4 inç) dahilinde 
olduğunda yan anahtara bastığınızdan emin olunuz. Bunu kalem 
ucunu bastırmaksızın yapın.

Wacom Tablet kontrol panelinde yan anahtarın kullandığınız 
uygulama ve araç için meydana gelmesini beklediğiniz 
fonksiyona ayarlı olduğunu doğrulayınız. 

YAN ANAHTAR MODU’nu da kontrol ediniz. TIKLA VE HAFİFÇE 
VUR seçili ise bir tıklama fonksiyonu gerçekleştirmek için 
öncelikle kalem ucunu tablet yüzeyine dokundururken yan 
anahtara basmanız gerekecektir. Bakınız Gelişmiş seçenekler.

Yan anahtara bastığınızda bir tablet durum LEDi parlamalıdır. 
Parlamazsa kusurlu donanıma sahip olabilirsiniz. Bakınız 
Tabletinizi test etme.

Ekran imleci geri atlıyor . Kullanılmadığında veya bir diğer işaret aygıtı kullandığınızda bir 
Intuos aracını tablet üzerine koymayın. Aracınızın tablet üzerinde 
bırakılması diğer girdi cihazlarını kullanırken ekran imleci 
konumlanmasına müdahale edebilir.



- 41 -

İmleci ekranda 
istediğiniz yere hareket 
ettiremiyorsunuz 
veya boyama 
uygulamalarında 
çizdiğiniz çizgi imlecin 
konumu ile örtüşmüyor .

Wacom Tablet kontrol panelini açın ve HARİTALAMA sekmesine 
gidin. KALEM MODU’nun seçili olduğunu ve seçilen araç 
ve uygulama için EKRAN ALANI’nın TAM’a ayarlı olduğunu 
doğrulayınız. Bu yardımcı olmaz ise tablet ekran haritalamasını 
yeniden oluşturmak için VARSAYILAN butonuna tıklayınız. 
Halen zorluk yaşıyorsanız tablet tercihlerini kaldırınız (bakınız 
Windows’a özel problemler veya Mac’e özel problemler).
Kalemin çalışıp çalışmadığını teyit ediniz. Bakınız Tablet 
kontrollerini ve araçlarını test etme .

Intuos birçok monitöre 
sahip bir sistem 
üzerinde kullanırken 
diğer monitörü/
monitörleri kontrol 
etmek için kalemi 
kullanamıyorsunuz ).

Bir ExpressKey’e veya EKRAN ANAHTARI’na ayarlanmış bir kalem 
butonuna basarak Intuos için kalem kontrolünü ekranlarınız 
arasında çevirin. 
HARİTALAMA sekmesindeki EKRAN ALANI’nın TAM’a ayarlanmış 
olduğunu doğrulayınız.
Kaleminizi Mouse modunda diğer monitörleri kontrol etmek 
için de kullanabilirsiniz. Mouse modunu kullanmak için öncelikle 
bir kalem butonunu GEÇİŞ MODU’na ayarlayınız… Daha sonra 
butonu KALEM MODU ve MOUSE MODU arasında geçiş için 
kullanınız.

Dokunmatik Halkayı 
çalıştırmak için kalemi 
kullanırken Dokunmatik 
Halka iyi çalışmıyor.

Dokunmatik Halka parmağınız ile kullanım için tasarlanmıştır ve 
kalem ucu ile çalışmaz.

DOKUNMA SORUNLARI
Dokunma çalışmıyor . DOKUNMA AÇIK/KAPALI için ayarlanmış bir 

ExpressKey’e basarak dokunmayı etkinleştirin. Bu işe 
yaramazsa, açma/kapama kaydırıcı anahtarını zıt yönde 
hareket ettirip yeniden deneyiniz.

Dokunma tam olarak çalışıyor 
gibi görünmüyor. Ekran imleci 
hareket ettirilebiliyor, ancak daha 
karmaşık işlemler veya davranışlar 
çalışmıyor.

Tablet sürücüsü uygun şekilde yüklenmezse temel 
dokunma hareketi tanınacaktır, ancak diğer işlemler 
ve davranışlar tanınmayacaktır. Tablet için sürücü 
yazılımını kurun.

Tablet birçok parmak dokunuşunu 
güvenilir şekilde tanımıyor.

Parmaklarınızı birbirine çok yakın tutarsanız tablet 
bunları ayrı olarak tanıyamayabilir.Parmaklarınızı ayrı 
tutmaya çalışın.

Adobe Photoshop ile çalışırken 
yakınlaştıramıyor veya 
uzaklaştıramıyor.

Yakınlaştırma fonksiyonları Photoshop’da doğru şekilde 
işlemiyorsa, Photoshop TERCİHLER seçeneklerinde 
MOUSE TEKERLEĞİ İLE YAKINLAŞTIRMA fonksiyonunun 
seçili olmadığını doğrulayınız.

Adobe Photoshop ile çalışırken 
kaydırma ve çevirme davranışları 
doğru şekilde işlemiyor.  

Dokunma hareketleri Photoshop’da doğru şekilde 
işlemiyorsa Photoshop TERCİHLER seçeneklerinde 
MOUSE TEKERLEĞİ İLE YAKINLAŞTIRMA fonksiyonunun 
seçili olmadığını doğrulayınız.







Rotasyon davranışları tutarlı 
çalışmıyor gibi görünüyor veya hiç 
çalışmıyor.

Rotasyon çalıştığınız uygulamaya bağlı olarak farklı 
şekilde çalışabilir. Örneğiniz, rotasyon 90 derecelik 
artışlarla düzgün çalışabilir veya hiç çalışmaz. 
Bu davranışın en iyi şekilde tanınması için parmaklarınız 
tablet yüzeyi üzerinde diyagonal konumlanmış olarak 
başlayın ve parmaklarınızı en az 25 mm (1 inç) ayrı 
tutunuz. 

KABLOSUZ BAĞLANTI SORUNLARI
Bilgisayar uygun bir USB bağlantı 
noktasına sahip değil

Bir USB ağında uygun bir USB bağlantı noktası olup 
olmadığını kontrol ediniz. Mevcut değilse bir USB ağı 
veya USB kartı ekleyin

Kablosuz modül üzerindeki güç 
butonuna bastıktan sonra bir 
tablet durum LEDi 4 saniye sabit 
şekilde yanıyor ve daha sonra 
kapanıyor.

Bir kablosuz bağlantı kurulmamış ise kablosuz modül 4 
saniye sonra kapanacaktır. 
Bağlı olduğundan emin olunuz.
Tableti antene yakınlaştırın ve tablet ve bilgisayar 
arasındaki menzilde metal veya yüksek yoğunlukta 
engel olmadığından emin olunuz.
Bağlantıyı etkinleştirmek için tekrar güç butonuna 
basınız.

Kablosuz modülü açtıktan sonra 
bir durum LEDi iyi çalıştığını 
gösteriyor ancak ekran imleci 
hareket ettirilemiyor.

Tablet modeliniz dokunmayı destekliyorsa dokunmayı 
kapamadığınızdan emin olunuz. Bakınız  dokunma 
seçeneklerini ayarlama.
Kalemi doğru şekilde kullandığınızdan emin olunuz. 
Kalem kullanmayı gözden geçiriniz.
Kablosuz modülü kapatınız ve tekrar açın. Pil şarjı 
düşük ise pili Şarj etmeyi deneyin

Bir kablosuz bağlantı kurulmuş 
ancak tablet doğru şekilde 
çalışmıyor gibi görünüyor.

Kablosuz modülün ve alıcının doğru şekilde 
kurulduğunu ve kablosuz modülün açık olduğunu teyit 
ediniz

Tablet USB kablosu ile bağlı 
olduğunda çalışıyor ama kısa süre 
sonra bağlantı kesiliyor.

Kablosuz modülün ve alıcının doğru şekilde 
kurulduğunu ve kablosuz modülün açık olduğunu teyit 
ediniz 
Pili kontrol ediniz. Bakınız Pil ve kablosuz bağlantı 
durumu.
Pilin uygun şekilde yerleştirilmiş olduğunu doğrulayınız.
Sızıntı veya diğer hasar göstergesi olmadığını sağlamak 
için pil görünümünü kontrol ediniz.
Pili gece şarj ediniz ve tekrar deneyin. Problem devam 
ederse pil tamamen boşalmış veya hasar görmüş 
ve artık şarj tutamıyor olabilir. Yedek pil almanız 
gerekecektir. Bakınız Parça ve aksesuar siparişi.
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Kablosuz modülü üzerindeki 
güç butonuna bastıktan sonra 
kablosuz LED yanmıyor.

Tekrar deneyin. Daha sonra:
1. Wacom kablosuz alıcının aktif bir USB bağlantı 
noktasına uygun şekilde bağlı olduğunu doğrulayınız. 
Bir USB ağına bağlanıyorsa ağın aktif bir USB bağlantı 
noktasına bağlı olduğundan ve ağın aktif olduğundan 
emin olunuz.
2. Wacom kablosuz modülünün tablete uygun şekilde 
kurulmuş olduğunu doğrulayınız. Kablosuz olarak 
bağlamak için güç butonuna basınız.
3. LED yine de yanmazsa USB kablosunu tabletiniz ve 
bilgisayarınız arasına bağlayınız.
Kablosuz modül üzerinde pil durum LEdinizi kontrol 
ediniz.
Amber pilin şarj olduğunu gösterir. Yeşil pilin tam 
olarak şarj olmuş olduğunu gösterir. LED kapalı kalırsa 
pil kusurlu olabilir. Pili değiştirin.
4. Hem tablet durumu hem de kablosuz modül LEDleri 
kapalı kalırsa bu durumda ürününüzün alındığı alan için 
Wacom destek kadrosu ile irtibata geçin.

Tableti kullanırken ekran imleci 
veya kalem vuruşları bazı 
uygulamalarda geri kalıyor veya 
atlıyor gibi görünüyor

Bağlantıyı iyileştirme üzerine ipuçları için bakınız 
Kablosuz bağlantıyı optimize etme.

Pil şarj etme süreci bilgisayar uyku 
moduna girdiğinde duruyor gibi 
görünüyor.

Tablet pili şarj olurken bilgisayarın uyku moduna 
girmemesi için gerektiği şekilde sistem gücünüzü veya 
enerji tasarrufu sağlayan ayarlarınızı ayarlayınız.

WINDOWS-ÖZEL SORUNLAR
Tablet tercihlerinin 
çökmüş olabileceğinizden 
şüpheleniyorsunuz veya tüm 
ayarların fabrika varsayılanında 
olduğundan emin olmak 
istiyorsunuz.

Tercihler ile çalışmak için Wacom Tablet Tercih Dosyası 
Donatısını kullanınız. Açık uygulamaları kapatınız. 
BAŞLAT ikonuna tıklayınız ve TÜM PROGRAMLARI 
seçiniz. Daha sonra WACOM TABLET ve WACOM 
TABLET TERCİH DOSYASI DONATISINI seçiniz.
1.Tablet tercihlerinizi öncelikle yedeklemek iyi bir 
fikirdir. TABLET TERCİH DOSYASI DONATISI iletişim 
kutusunda YEDEKLE’ye tıklayınız ve yönlendirmeleri 
izleyiniz.
2.Daha sonra tablet tercihlerini aşağıdaki şekilde silmek 
için Tablet Tercih Dosyası Donatısını kullanınız:
Tek kullanıcı.  Mevcut kullanıcı için tercihleri silmek için 
TERCİHLERİM altında KALDIR’a tıklayınız 
Birçok kullanıcı için tercihleri silmek için TÜM 
KULLANICI TERCİHLERİ altında KALDIR’a tıklayınız. Tüm 
kullanıcılar için tercihleri silmek için yönetici hakları 
gereklidir. Çalıştırıyor olabileceğiniziz herhangi bir açık 
tablet-aware uygulamayı yeniden başlatın.
TERCİHLERİM altında GERİ AL’a tıklayarak yedeklenmiş 
olan Tablet tercihlerini hızla geri alabilirsiniz.
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MAC-ÖZEL SORUNLAR
Başlangıçta 
sürücünün 
yükleyemediğini 
veya tablet 
tercihlerinin henüz 
oluşturulmadığını  
söyleyen bir iletişim 
kutusu görünür.

Tablet başlangıçta tespit edilmemiştir. Kablosuz bir bağlantı 
kullanılıyorsa:
Kablosuz bağlantının aktif olduğundan emin olunuz. Bakınız Pil ve 
kablosuz bağlantı durumu
Git menüsünde, DONATILARI seçiniz ve SİSTEM PROFİL UZMANI’nı 
başlatın. İÇİNDEKİLER listesinin DONANIM bölümünden USB’i 
seçiniz. Bir Wacom USB tableti modeli listelenmelidir. Bir tablet 
modeli listelenmemiş ise kablosuz bağlantıyı kontrol ediniz.

Sağlanan USB kablosu ile bağlanmış ise:
USB kablosunun bilgisayarınızdaki aktif bir USB bağlantı noktasına 
veya USB ağına güvenle bağlı olduğundan emin olunuz. Bir tablet 
durum LEdinizin yandığından emin olmak için kontrol ediniz. 
Tabletiniz bir USB ağına takılı ise ağın bağlı ve aktif olduğundan 
emin olunuz. Halen zorluk yaşıyorsanız tablet sürücü yazılımını 
kaldırınız, daha sonra yeniden kurun.

Git menüsünden, DONATILARI seçiniz ve SİSTEM PROFİL UZMANI’nı 
başlatın. İÇİNDEKİLER listesinin DONANIM bölümünden USB’i 
seçiniz. Bir Wacom USB tableti modeli listelenmelidir. Bir tablet 
modeli listelenmemiş ise USB tablet kablo bağlantısını kontrol 
ediniz veya tableti farklı USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
Halen zorluk yaşıyorsanız tablet sürücü yazılımını kaldırınız, daha 
sonra yeniden kurun.
Bu yardımcı olmaz ise Teknik Destek için Wacom ile irtibata geçin. 

Tablet tercihlerinin 
çökmüş 
olabileceğinizden 
şüpheleniyorsunuz 
veya tüm 
ayarların fabrika 
varsayılanlarında 
olduğundan emin 
olmak istiyorsunuz.

tıklayınız ve yönlendirmeleri izleyiniz.
• Daha sonra tablet tercihlerini aşağıdaki şekilde silin:
Tek kullanıcı. Donatı başladığında MEVCUT KULLANICI’yı seçiniz ve 
KALDIR’a tıklayınız. Oturumu kapatınız, daha sonra tekrar oturumu 
açın. Tablet sürücüsü yüklendiğinde fabrika varsayılanları ile yeni bir 
tercihler dosyası oluşturacaktır.
Birçok kullanıcı. Donatı başladığında TÜM KULLANICILAR’ı seçiniz ve 
KALDIR’a tıklayınız. Oturumu kapatınız, daha sonra tekrar oturumu 
açın. Tablet sürücüsü yüklendiğinde fabrika varsayılanları ile yeni bir 
tercihler dosyası oluşturacaktır.
Donatıda GERİ AL’a tıklayarak MEVCUT KULLANICI veya TÜM 
KULLANICILAR için yedeklenmiş olan tablet tercihlerini hızla geri 
alabilirsiniz. 
Not: WACOM TABLET.PREFPANE dosyasını ana BELGELİK TERCİH 
DİLİMLERİ klasöründen manuel olarak kaldırmayın.  Bu dosya 
sadece Wacom yazılım sürücüsünü kaldırırken ve daha sonra 
Wacom Tablet Donatısını kullanırken kaldırılmalıdır. Bu dosya 
sadece Wacom yazılım sürücüsünü kaldırırken ve daha sonra 
Wacom Tablet Donatısını kullanırken kaldırılmalıdır.
Mürekkep tercihleri ile ilgili bir problem olabilir. Hasar görmüş 
tercih dosyalarını aşağıdaki şekilde kaldırınız. El yazısı tanımayı 
etkinleştirdiğinizde yeniden oluşturulacaklardır.
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Mürekkep Intuos 
Pro ile doğru şekilde 
çalışmıyor.
Tercihleriniz ile 
çalışmak için Wacom 
Tablet Donatısı’nı 
kullanınız. Açık 
uygulamaları 
kapatınız. Ana 
UYGULAMALAR 
klasörünü açın. 
Daha sonra WACOM 
TABLET klasörünü 
açın ve WACOM 
TABLET DONATISINI 
çalıştırınız.
• Öncelikle 
tablet tercihlerinizi 
yedeklemek iyi bir 
fikirdir. Wacom Tablet 
Donatısında, MEVCUT 
KULLANICI veya 
TÜM KULLANICILAR’ı 
seçiniz. Daha sonra 
YEDEKLE’ye

1. SİSTEM TERCİHLERİNİ açın, TÜMÜNÜ GÖSTER’i seçiniz ve 
MÜREKKEP’i seçiniz.
Daha sonra el yazısı tanımayı kapatınız.
2. Git menüsünden ANA SAYFA’nızı seçiniz. BELGELİK ve TERCİHLER 
klasörlerini açın. Aşağıdaki tercihleri kaldırınız:
• COM.APPLE.İNK.FRAMEWORK.PLİST
• COM.APPLE.İNK.İNKPAD.PLİST
• COM.APPLE.İNK.İNKPAD.SKETCH
3.SİSTEM TERCİHLERİNE ve MÜREKKEP’e geri gidin, ve daha sonra el 
yazısı tanımayı etkinleştirin. 
4.Wacom tabletinizi ve kaleminizi kullanarak Mürekkep 
fonksiyonunu test ediniz.
Bu prosedür Mürekkep ile probleminizi çözmez ise yardım için 
Apple Destek ile irtibata geçin. Wacom Mürekkep için yazılım 
imalatçısı değildir ve üçüncü taraf yazılım uygulamasını destekleme 
konusunda sınırlı kapasiteye sahibiz. 
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TEKNİK DESTEK SEÇENEKLERİ
Tabletiniz ile problem yaşıyorsanız öncelikle birimin doğru şekilde kurulup kurulmadığından 
emin olmak için tablet kurulum kılavuzunu kontrol ediniz. Daha sonra Sorun giderme 
prosedürlerini inceleyin.
Bu kılavuzda cevabı bulamıyorsanız probleminiz hakkında güncellenmiş bilgiyi platformunuz 
için uygun Notlar dosyasında bulabilirsiniz (Intuos kurulum CDsinde bulunmaktadır). Aynı 
zamanda bölgeniz için Wacom web sitesini seçebileceğiniziz e ürün SSS’ini (Sıkça Sorulan 
Sorular) kontrol edebileceğiniziz http://wacom.com adresini de ziyaret edebilirsiniz. 
Internet bağlantınız varsa bölgeniz için Wacom web sitesinden en yeni yazılım sürücülerini 
indirebilirsiniz. Bakınız .
Problemi çözemiyorsanız ve tabletinizin uygun şekilde çalışmadığını düşünüyorsanız 
ürününüz alındığı alan için Wacom Destek ile irtibata geçiniz. 

Aradığınızda bilgisayarınız başında ve aşağıdaki bilgilere sahip olmalısınız: 
• Bu kılavuz.
• Tablet seri ve model numarası. (tabletin altında bulunmaktadır.)
• Sürücü versiyon numarası. (Bakınız Intuos kurulum CDsi veya Wacom Tablet kontrol 

paneli HAKKINDA butonuna tıklayınız.)
• Bilgisayarınızın yapımı ve modeli ve işletim sistemi versiyon numarası. 
• Bilgisayarınıza bağlı çevre aygıtlarının bir listesi.
• Problem meydana geldiğinde kullanıyor olduğunuz yazılım uygulaması ve versiyonu. 
• Ekranınızda görünen herhangi bir hata mesajının tam kelimeleri.
• Ne olduğu ve problem meydana geldiğinde ne yaptığınız.
• Problemi nasıl çözmeye çalıştığınız.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ TEMİN ETME
Wacom yeni ürünler ile uyumluluk sağlamak için tablet yazılım sürücüsünü periyodik olarak 
günceller. Intuos ve yeni bir donanım veya yazılım ürünü arasında bir uyumluluk problemi 
yaşıyorsanız internetten yeni bir yazılım sürücüsü indirmek (mevcut olduğunda) yardımcı 
olabilir.
Destek, ürün sürücüleri veya diğer yazılım güncellemeleri için http://wacom.com adresini 
ziyaret ediniz.

TEDBİR VE BAKIM
Kalem ve Intuos yüzeyini temiz tutunuz. Toz ve kir parçacıkları kaleme yapışabilir ve yüzeyin 
aşırı aşınmasına neden olabilir. Düzenli temizleme yüzeyinizin ve kaleminizin ömrünü 
uzatacaktır. 

Intuos ve kaleminizi temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz ve aşırı sıcaklıkları önleyin. Oda 
sıcaklığı tablet kullanımı ve muhafaza için en iyisidir.
Intuos veya kalemi sökmeyin. Ürünü parçalara ayırmak garantinizi geçersiz kılacaktır.

Önemli: Intuos veya kaleme sıvı dökmemeye dikkat ediniz. Sıvıya maruz kalırlarsa 
bozulabilecek hassas elektronik parçalar içerdiklerinden ekranın, ExpressKeys’in veya kalem 
butonlarının ve kalem ucunun ıslanması konusunda özellikle dikkatli olunuz. 
Uçları sıklıkla değiştirerek Intuos Pro’yu aşınmış bir kalem ucu ile çizmekten kaçının. Bakınız 
Kalem ucunu değiştirme. Intuos Pro veya kalemi temizlemek için yumuşak, nemli bir bez 
kullanınız. Bezi su ile seyreltilmiş hafif sabun ile de nemlendirebilirsiniz. Tablet veya kalemi 
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temizlemek için başka bir madde, sıvı veya solvent kullanmayın. 
Intuos yüzeyini temizlemek için anti-statik bir bez veya hafif nemli bez kullanınız. Hafif 
basınızç uygulayın ve yüzeyin ıslatmayın. Yüzeye zarar verebileceğinizden Intuos’u 
temizlemek için herhangi bir deterjan kullanmayın. BU zarar garanti kapsamında değildir.

EK
Bu bölüm Intuos Pro bakımı üzerine ipuçları, tablet yazılımının nasıl kaldırılacağına dair 
talimatlar, dijital imzalama hakkında bilgi ve daha fazlasını içerir. 

KALEM UCUNU DEĞİŞTİRME
Tabletinizi çizilmeye karşı korumak için ve en iyi performans için kalem uçlarınızı periyodik 
olarak değiştirin.

Önemli: Kalem ucunu böyle görünmeden önce veya böyle göründüğünde değiştirin:
Kalem ucu normal kullanım ile aşınacaktır.
Aşırı basınızç daha erken aşınmasına neden olacaktır.
Kalem ucunu çok kısaldığında veya düz uca sahip olduğunda değiştirin.

1. Uç çıkarma aracına ve yedek uçlara erişmek için 
kalem stant tabanını açın
2. Eski ucu tutunuz ve kalemden çekin. Uç çıkarma 
aracı, cımbız, kargaburnu pense veya benzeri alet 
kullanınız.

 Uç çıkarma aracı 
 

     Yedek uçlar

• 5 standart uç, siyah
• 1 esnek uç, beyaz ve siyah 
• 1 vuruş ucu, beyaz
• 3 sert keçe uç, gri

3. Yeni ucun ucunu kalemin namlusuna kaydırınız. Ucu durana kadar sıkıca itin

Ucu 1 mm (1/25 inç) veya daha az mesafede değiştirin.
Not: Vuruş uçları yaylıdır, Intuos Pro Kalem veya opsiyonel Hava Fırçası ile çalışırken ilave 
temassal destek sağlar. Standart bir kalem ucu ile aynı şekilde takılırlar.

Uyarı: Boğulma tehlikesi. Çocukların kalem ucunu veya yan anahtarı yutmasını önleyin. 
Çocukların ısırması halinde kalem ucu veya yan anahtar kazaen çıkabilir. 
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Önemli: Kullanılmadığında kalemleri kalem standına yerleştirin veya masanızda düz 
bırakınız. Intuos Pro araçlarınızın hassasiyetini korumak için ucu veya silgisi üzerinde 
duracakları şekilde muhafaza etmeyiniz.

INTUOS PRO KALDIRMA
Sürücüyü kaldırırsanız tabletinizin tüm fonksiyonelliği yitirecektir. Tablet fonksiyonelliğini 
varsayılan ayarlar ile geri almak için sürücüyü yeniden kurun.  

Windows 8:
1. Windows 8 Başlat ekranından, ekranın alt sol köşesine sağ tıklayınız ve açılır menüden 
KONTROL PANELİNİ seçiniz. Windows 8 Klasik Masaüstü kullanıyorsanız Başlat ekranına 
erişmek için klavyedeki Windows tuşuna basınız veya Charm çubuğundaki Windows 
ikonunu seçiniz. 
2. PROGRAMI KALDIR veya PROGRAM EKLE VEYA KALDIR’ı seçiniz. 
3. WACOM TABLET’i seçiniz ve KALDIR butonuna tıklayınız.

Windows 7 ve Vista:
1. BAŞLAT’a tıklayınız ve KONTROL PANELİ’ni seçiniz.
2. PROGRAMI KALDIR veya PROGRAM EKLE VEYA KALDIR’ı tıklayınız. 3. WACOM TABLET’i 
seçiniz ve KALDIR butonuna tıklayınız.
Not: Program kaldırmanın geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. 

Mac:
1. GİT menüsünden, UYGULAMALAR’ı seçiniz ve WACOM TABLET klasörünü açın.
2. WACOM TABLET DONATI ikonuna çift tıklayınız. TABLET YAZILIMI: KALDIR butonuna 
tıklayınız. Yönetici oturum açma isminizi ve şifrenizi girin.
3. Kaldırma tamamlandıktan sonra TAMAM’a tıklayınız.

Wacom web sitesinden yeni bir yazılım sürücüsü (mevcut olduğunda) İndirme üzerine bilgi 
için bakınız. Veya Sanat Kalemi.

ÜRÜN BİLGİLERİ
Intuos hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bölgeniz için Wacom web sitesini ziyaret 
ediniz. Yazılım uygulamalarını araştırarak hangi yazılım uygulamalarının tabletinizin basınız 
hassasiyetini ve diğer özel fonksiyonlarını desteklemek üzere mevcut olarak tablet için 
geliştirilmiş olduğunu da öğrenebilirsiniz. 
Intuos için spesifikasyonlar ürün CD’nize dahil edilen önemli Ürün Bilgileri belgesinde 
verilmiştir.

ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika  http://www.wacom.com
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika   http://www.wacom.eu
Japonya      http://tablet.wacom.co.jp
Asya Pasifik (İngilizce)    http://www.wacom.asia
Çin (Basit Çince)     http://www.wacom.com.cn
Kore      http://www.wacom.asia/kr
Tayvan      http://www.wacom.asia/tw
Tayland      http://www.wacom.asia/th
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PARÇA VE AKSESUAR SİPARİŞİ
Parça ve aksesuar satın almayla ilgili bilgiler için bölgenize göre web sitesine bakınız.
Ayrıca aşağıdakileri de yapabilirsiniz:
• ABD veya Kanada’da, 1.888.884.1870 (ücretsiz) numarasını arayın, Wacom’un web sitesini 
de ziyaret edebilirsiniz http://direct.wacom.com.
• Avrupa’da, +49 (0)180.500.03.75 numarasını arayın veya spareparts@wacom.eu adresine 
e-posta gönderin. Veya http://shop.wacom.eu adresini ziyaret ediniz. Yerel satıcınız, 
distribütörünüz veya bölgeniz için uygun numarayı kullanarak teknik destekle de irtibata 
geçebilirsiniz.
• Avustralya, Singapur, Tayvan ve Kore’de, lütfen sırasıyla: http://BuyWacom.com.au; 
BuyWacom.com.sg; BuyWacom.com.tw; ve BuyWacom.co.kr adreslerini ziyaret ediniz.
Diğer ülkelerde, lütfen yerel satıcınız veya distribütörünüz ile irtibata geçin. 
Bazı parça ve aksesuarlar tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

GARANTİ HİZMETİ
Tam ürün garantisi ve lisans anlaşması ürün CD’nizde bulunan Önemli Ürün Bilgisi 
dokümanında sağlanmıştır.
 

Önemli Ürün Bilgileri
Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)
Önlemler
Ürün spesifikasyonları
İmha ve geri dönüşüm bilgileri
Düzenleme beyanı
Lisans ve garantiler
ÖNLEMLER
UYARI

ÖNLEMLER
UYARI
Bu ürünün yanlış olarak kurulması, kullanılması veya ürüne yanlış bakım yapılması kaza veya 
insan yaralanması riskini artırabilir. Küçük parçaları çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak 
tutunuz. Kalem uçları, kalem doldurmaları veya kalem butonları gibi parçaları çıkartabilir ve 
kazayla yutabilirler.
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Son derece yüksek güvenilirlik gerektiren bir tesis kontrol sisteminde kullanmayınız. Diğer 
elektronik cihazların çalışmamasına veya diğer elektronik cihazların tabletin çalışmamasına 
sebep olabilir. Elektronik cihazlara izin verilmeyen yerlerde tabletinizi kapatınız. Örneğin 
bilgisayarınızdan çekerek uçuş sırasında kapatınız.
Tableti veya kalemi sökmeyiniz veya başka türlü modifiye etmeyiniz. Bu gibi işlemler ısı 
oluşmasına, ateşlemeye, elektrik çarpmasına veya insan yaralanması dahil diğer zarara yol 
açabilir. Ürün sökülmesi garantinizi geçersiz kılacaktır.
Kabloların zarar görmesine engel olunuz. Bunların üzerine ağır maddeler koymayınız, keskin 
bir şekilde sürekli eğip bükmeyiniz veya kablo konektörlerine ağır gerilim yüklemeyiniz. 
Kopmuş veya diğer türlü zarar görmüş olan kablolar ürünün çalışmaması, elektrik çarpması 
veya yangın riskini artırabilir. Eğer zarar görürlerse ürünü kullanmayı bırakınız ve yerel 
dağıtıcınızla veya bölgenizdeki Wacom müşteri destek merkeziyle bağlantıya geçiniz.
Bu ürünü suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayınız. Tablet veya kalem üzerine sıvı 
dökmeyiniz. Ürünün çalışmamasına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir. Eğer ürün su 
veya diğer sıvılara maruz kalırsa: tabletin USB kablosunun bağlantısını bilgisayardan kesiniz,  
bilgisayarınızı kapatınız duvar çıkışından güç kablosunu çekiniz. Ürünü kullanmayı bırakınız 
ve yerel dağıtıcınızla veya bölgenizdeki Wacom müşteri destek merkeziyle bağlantıya 
geçiniz.

USB girişine veya bu ürünün başka bir giriş yerine yabancı madde sokmayınız. Eğer metal bir 
madde veya yabancı madde USB girişine veya bu ürünün diğer girişine sokulursa, ürünün 
çalışmamasına veya yanmasına ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Ürünü ve kalemi temizlemek için herhangi bir organik solvent (örneğin alkol) veya hatta 
yumuşak bir deterjan kullanmayınız. Bu temizleyicilerin kullanımı ürüne zarar verebilir. Bu 
türde bir hasar üreticinin garantisi kapsamında değildir.
Bu ürünü aşağıdaki koşullarda kullanmayınız veya depolamayınız:
• Sıcaklık değişikliklerinin şiddetli olduğu veya spesifikasyonları aştığı yerler (örneğin 

dışarıda veya bir araç içinde).
• Tozlu alanlar. Bu ürünü şimşek veya elektrik fırtınaları sırasında kullanmaktan uzak 

durunuz. Bu gibi bir kullanım ürünün çalışmamasına, yangına veya elektrik çarpmasına 
sebep olabilir. 

DİKKAT
Bu ürünü örneğin sarsıntılı, eğimli veya titreşimli bir yüzeye, sabit olmayan bir yüzeye veya 
çalışma alanına yerleştirip kullanmayınız.
Tabletinizi temizlerken bilgisayardan tablet USB kablosunu çekerek kapatınız. Eğer bu ürünü 
bilgisayarınıza bağlıyken temizlemeye kalkışırsanız elektrik çarpması meydana gelebilir.

Diğer önlemler:
• Kullanımdayken tablet üzerine metal maddeler koymayınız. Bunlar karışıklığa, yanlış 

işletime veya ürünün çalışmamasına sebep olabilir.
• Tabletinize zarar vermekten kaçınınız. Aşındığında veya keskin hale geldiğinde kalem 

ucunu değiştiriniz.
• Kalemle birlikle eğilmiş veya bükülmüş olan bir kalem ucunu kullanmayınız; bu 

durumda olan bir kalem, kalemin yanlış çalışmasına ve tabletinizi çizmesine sebep 
olabilir. Bu yüzden kalemi kullanırken çok sert bastırmaktan veya kamelin ucunu eğip 
bükmekten kaçınınız.

• Kalem ucuna, silgiye veya butonlara sert bastırmayınız. Bu durum kalem ucunun 
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ömrünü kısaltabilir veya kalemin çalışmamasına sebep olabilir.
• Wacom tarafından tasarlanmış olan kalem uçlarını kullanınız. Bir diğer üreticiden gelen 

kalem uçlarının kullanılması kalemin çalışmamasına sebep olabilir.
• Kalemi, kalem standına takarken veya çıkartırken aşırı güç kullanmayınız.
• Kalemi kalem ucunun, butonlarının veya silgisinin sürekli sıkışık olacağı bir durumda 

depolamayınız.

 

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ GENEL SPESİFİKASYONALR, TABLET
İletişim ara yüzü USB
Konektör USB Tip A (PC) Micro B (Tablet)
Kablo uzunluğu 1.0 m (3.3 ft)
Güç gereklilikleri 500 mA kapasiteli USB Portundan DC 5V (kendi 

gücünü sağlayan USB hub veya PC USB port)
İşletim sıcaklığı 5 ile 40 derece C (41 ile 104 derece F)
Depolama sıcaklığı -20 ile + 60 derece C (-4 ile 140 derece F)
İşletim bağıl nem %30 ile %80 yoğuşmaz
Depolama bağıl nem %30 ile %90 yoğuşmaz

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER, KALEM
Kalem teknolojisi Wacom feel IT teknolojisi
Kalem aktif alem en boy oranı 16:10
Koordinat çözünürlüğü Mm başına 100 çizgi (inç başına 2540 çizgi)
Koordinat doğruluğu +/-0.5 mm (0.02 in)
Okunabilir yükseklik 7 mm (0.28 in)

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER, ÇOK-PARMALIKLI DOKUNUŞ
Algılanan maksimum parmak sayısı 10 parmak
El kol hareket desteği 2 ile 5 parmak hareketi
Dokunmatik teknoloji Wacom
INTUOS SMALL (CTL-480)
Çok-parmaklı dokunuş Desteklenmez 
ExpressKeys 4 tuş
Wacom kablosuz kit desteği Desteklenir. RF teknolojisi, ayrı olarak alınabilir 
Fiziksel boyutu (W x D x H) 209.9 x 177.5 x 10.0 mm
Ağırlık 300 g, yaklaşık olarak
Aktif alan (W x D) 152.0 x 95.0 mm (6.0 x 3.7 in)
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Güç tüketimi Normal kullanım: 35 mA, yaklaşık olarak
Şarj: 500 mA (Wacom kablosuz aksesuar kitiyle)

INTUOS PRO SMALL 
Çok-parmaklı dokunuş Desteklenmez 
ExpressKeys 4 tuş
Wacom kablosuz kit desteği Desteklenir. RF teknolojisi, ayrı olarak alınabilir 
Fiziksel boyutu (W x D x H) 209.9 x 177.5 x 10.0 mm
Ağırlık 300 g, yaklaşık olarak
Aktif alan (W x D) 152.0 x 95.0 mm (6.0 x 3.7 in)
Güç tüketimi Normal kullanım: 35 mA, yaklaşık olarak
Şarj: 500 mA (Wacom kablosuz aksesuar kitiyle)
 
INTUOS PRO MEDIUM
Çok-parmaklı dokunuş
ExpressKeys
Wacom kablosuz kit desteği
Fiziksel boyutu (W x D x H) 275 x 221.5 x 10.1 mm
Ağırlık 520 g, yaklaşık olarak
Aktif alan (W x D) 216.0 x 135.0 mm (8.5 x 5.3 in)
Güç tüketimi
Şarj: 500 mA (Wacom kablosuz aksesuar kitiyle)

PEN (LP-180)
Basınç seviyeleri 1024 seviye
Fiziksel boyut (L x D) 144.4 x 11.2 mm
Ağırlık 10.8 g
Silgi No

PEN (LP-180E)
Basınç seviyeleri 1024 seviye
Fiziksel boyut (L x D) 151.2 x 11.2 mm
Ağırlık 12.5 g
Silgi Evet

İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ 

EU ROHS
Wacom ürünleri Avrupa Birliği RoHS Direktifi 2002/95/EC (RoHS Direktifi) ile uyumludur.
TÜRKİYE ROHS
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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WEEE
Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve kurtarma. Yeni bir ürün ile değiştirirken Veya 
faydalı ömrünü tüketip bulunduğunuz yerdeki uygun toplama noktasına ürünü 
götürdüğünüzde sizden bu ürünü geri dönüşüme göndermeniz istenir.
Bunun yaparak toplumunuzun çevresini geliştirmeye ve imha süreci boyunca 

çevreye ulaşabilecek olan atık madde dahilinde muhtemelen bulunabilecek olan herhangi 
bir tehlikeli maddenin potansiyel olumsuz etkilerini de minimize etmeye yardımcı olmuş 
olursunuz. Avrupa Birliği dahilinde 27 Ocak 2003 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktif 
2002/96/EC ya da karşılık gelen Üye Ülkelerin yerel yasalarına göre kullanıcıların ayrılmamış 
belediye atığı olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım (WEEE) imha etmesi gerekmez. 
Bu durumun geçerli olduğu ürünler, bu durum ürünün boyutu veya fonksiyonu yüzünden 
uygun olmadıkça bu notun başlangıcında gösterilen WEEE sembolüyle gösterilecektir. 
Wacom ürünleri Direktif 2002/96/EC’ye tabi olup bu yüzden bunları her zaman ayrı olarak 
toplayıp bölgenizdeki uygun toplama noktasına götürmeniz gerekmektedir.

DÜZENLEME BEYANI FCC BİLDİRİ
Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. İşletimi aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) bu 
cihaz zararlı parazite sebep olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen işletime sebep olanı dahil 
alınan herhangi bir paraziti kabul etmelidir. Bu donanım test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 
15 gereğince Sınıf B dijital cihaz için sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar bir 
yerleşim merkezinde kurulum için zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.
Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlar gereğince 
kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimleri için zararlı parazite sebep olabilir. Bununla birlikte 
özel bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur.
Donanımın parazite sebep olup olmadığını bilgisayardan bağlantısı keserek 
belirleyebilirsiniz. Eğer parazit durursa muhtemelen buna donanım sebep olmuştur. Eğer 
donanım radyo veya televizyon alımı için parazite sebep oluyorsa aşağıdaki önlemlerden 
birini veya daha fazlasını kullanarak paraziti giderebilirsiniz:
Parazit durana kadar televizyon veya radyon anteninin döndürülmesi.
Donanımın televizyondan veya radyodan uzak bir yere taşınması.
Donanımın ve bilgisayarın televizyon ve radyonun bulunduğu devreden farklı olan bir 
devreye takılması.
Eğer gerekirse yardım için Wacom satıcınızla veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenine 
danışınız. Bu ürüne yapılan Wacom tarafından yetkilendirilmeyen değişiklikler veya 
modifikasyonlar FCC Sertifikasyonunu ve ürünü kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.
INDUSTRY CANADA (SADECE KANADA)
Industry Canada, Sınıf B:
“Bu Sınıf (B) dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.”
AB BEYANI
Wacom ürün(ler), (Intuos CTL-480, CTH-480 ve CTH-680) aşağıdaki direktiflere uygundur:
EMC Direktif 2004/108/EC
Bu beyan için ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan Avrupa harmonize normları ve 
testleri Wacom web sitesinde görülebilir (http://www.wacom.eu/certificates). Bu testlerin 
sonuçlarına dayalı olarak Wacom yukarıda belirtilen ürünlerdeki CE-işaretiyle bu uygunluğu 
belirtir.
Ürünler bu Önemli Ürün Bilgileri belgesi (bu belge) ve kullanıcı kılavuzunda verilen talimata 
göre kurulup çalıştırılmalıdır.
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Wacom tarafından özellikle yetkilendirilmeyen bu ürün için herhangi bir değişiklik veya 
modifikasyon bu beyanı geçersiz kılacaktır.
TABLET SÜRÜCÜ YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
(AVRUPA, AFRİKA VE ORTA DOĞU HARİÇ DÜNYA ÇAPINDA)
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz (hem yazılımı yükleyen kişi hem 
de bu gibi kişi adına hareket eden herhangi bir tek varlık) (Siz ve Sizin) ve Wacom Co. Ltd, 
2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan (“Wacom”) arasındadır.
BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUMANIZ VE ANLAMANIZ ÖNEMLİDİR. “I ACCEPT” (KABUL 
EDİYORUM) BUTONUNA TIKLAYARAK VEYA YAZILIMI KURARAK BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLI 
KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER BU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL 
ETMEZSENİZ VE BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLI KALMAYI KABUL ETMEZSENİZ LÜTFEN “I DO NOT 
ACCEPT” (KABU LETMİYORUM) BUTONUNA TIKLAYINIZ. EĞER BU SÖZLEŞMEYİ KABUL 
ETMEZSENİZ YAZILIMI KULLANMA VE ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLMAYACAKSINIZ DEMEKTİR.
TANIMLAR
“Dokümantasyon” yazılımın kurulumu ve kullanımı için kullanım kılavuzları ve kitapçıkları 
anlamına gelir.
“Ürün” yazılımın size birlikte verildiği Wacom Tablet donanımı anlamına gelir.
“Yazılım” size ürünle birlikte verilen Tablet Sürücü yazılımı ve Dokümantasyonu ve bu 
Sözleşme altında size Wacom tarafından sunulan herhangi bir güncelleme anlamına gelir.

YAZILIM LİSANSI
Sınırlı Lisans.
Bu Sözleşmenin vade ve koşullarına tabi olarak Wacom işbu belgeyle size sınırlı-münhasır 
olmayan bir lisansı şu konular için vermektedir: (a) sadece ürünle bağlantılı olarak tek 
bir bilgisayarda veya benzer bir cihazda sadece makinede okunabilir şekilde Yazılımın tek 
bir kopyasının kullanılması ve kurulması; (b) yazılımın yetkili kullanımınızı desteklemek 
üzere yazılımla birlikte verilen dokümantasyonun kullanımı; ve (c) bu gibi bir yedekleme 
kopyasında çoğaltılan yazılımın orijinal versiyonuna tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer 
özel ve kısıtlı hakların bildirileri, belgeleri ve sembollerinin dahil edilmesi şartıyla yazılımın 
tek bir yedekleme kopyasının oluşturulması.
Sınırlamalar.
Bu Sözleşmeyle açıkça izin verilmesi haricinde Yazılımı (dokümantasyonu dahil) 
kopyalamayacak veya kullanmayacaksınız. Yazılımı modifiye etmeyecek, çevirmeyecek, 
dağıtmayacak, rehin, yeniden lisanslama, alt lisanslama, borç verme, kiralamaya veya 
kiraya verme durumlarına dayalı olarak türev çalışmalarını oluşturmayacak veya yazılımı 
üçüncü taraf eğitimi, ticari zaman-paylaşımı veya servis büro kullanımı konularında 
kullanmayacaksınız. Yasalarca açıkça izin verilene kadar Yazılımı sökmeyecek, ters 
mühendislik yapmayacak veya dağıtmayacak ya da herhangi bir kaynak kodunu, 
algoritmasını, metodunu veya yazılımda kullanılan teknikleri veya içinde bulunan teknikleri 
belirlemeye kalkışmayacaksınız. Yazılımı, bağımsız bir yazılım olarak kullanamayacak veya 
üçüncü taraf ürünlerle bağlantılı olarak kullanamayacaksınız; sadece ürünle bağlantılı 
olarak kullanılabilir. Yazılımın üzerinde görünen herhangi bir ticari markayı, telif hakkını 
veya diğer özel ve sınırlı hak bildirilerini, belgelerini ve sembollerini çıkartmayacak veya 
değiştirmeyeceksiniz.
Devretmeme. Tek seferde Transfer.
Makul olmayan şekilde geri alınmayacak olan önceden Wacom’un yazılı izni olmadan 
yasalar marifetiyle veya diğer türlü bu Sözleşme altında haklarınızı ve yükümlülüklerinizi 
transfer etmeyecek, devretmeyecek veya atamayacaksınız. Bununla birlikte eğer aşağıdaki 
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tüm koşullar yerine getirilirse, ürünün transfer etmenizle bağlantılı olarak bir diğer tarafa 
bu sözleşme altında haklarınızın tel seferlik kalıcı olarak transfer edebilirsiniz: (a) transfere 
ürünün tüm bileşenleri ve parçaları dahil olacak, tüm basılı malzemeleri, herhangi bir diğer 
ürün garantisini ve bu sözleşme altında tüm haklarınızı ve yükümlülüklerinizi içerecek, (b) 
yazılımın herhangi bir kopyasını herhangi bir ortamda veya bilgisayarda tutmayacaksınız ve 
(c) yazılımın alan taraf bu sözleşmenin koşullarını okuyacak, anlayacak ve kabul edecektir. 
Bu paragrafı ihlal eden bu sözleşme altında herhangi bir hakkınızın veya yükümlülüğünüzün 
transferi, devredilmesi veya atanması geçersiz olup etkisi olmayacaktır.
Mülkiyet Hakkı.
Wacom ve lisans verenleri tüm haklara, unvana ve yazılımla ilgili çıkarlara sahip olacaktır 
ve tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet hakları veya sınaî 
mülkiyet hakları ve yazılımla ilgili haklar ve herhangi bir geliştirme, güncelleme ve türev 
çalışmaları haklarına sahip olacaktır. Wacom yazılımla ilgili tüm haklarını ve çıkarlarını saklı 
tutar. Bu sözleşme altında açıkça verilen haklar dışında açıkça veya ima yoluyla yazılımla ilgili 
herhangi bir hak sahibi olmayacaksınız.
Desteklememe.
Wacom’un bu sözleşme altında teknik destek, bakım, yükseltme, modifikasyon veya yeni 
sürümler sunma yükümlülüğü yoktur. 

GARANTİLER VE DÜZELTME YOLLARI
Sınırlı Garantiler.
Wacom yazılımın bu sözleşmenin vade ve koşulları gereğince kullanıldığında yazılım ilk 
olarak tarafınızdan kurulduğunda veya aktif hale getirildiğinde doksan (90) gün süreyle 
dokümantasyon gereğince maddi olarak çalışacağını garanti eder (“Garanti Süresi”). Bu 
gibi bir garanti süresi boyunca söz konusu garantinin yazılımın uymaması durumunda 
Wacom sizin için herhangi bir ek ücret olmadan yazılımı tamir veya değiştirme yoluyla bu 
gibi bir uyumsuzluğu ticari açıdan gidermek için elinden geleni yapacaktır. Yazılım hata 
toleranslı değildir ve yüksek riskli etkinlikler için tasarlanmamış, izin verilmemiş veya 
amaçlanmamıştır. Wacom tarafından temsilcilerine veya herhangi bir dağıtıcısına veya 
satıcısına bu Sözleşme altında Wacom tarafından açıkça sunulan garantilerin kapsamını 
artırmak üzere herhangi bir sözlü veya yazılı bilgi verilmemiştir. Bu paragraf, yazılımın 
söz konusu garantiye uymaması durumunda Wacom ve Sizin tek ve münhasır düzeltme 
yolunuz için tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü belirmektedir. Wacom şu konularda garanti 
vermemektedir: (a) Yazılımın ihtiyaçlarınızı gidermesi, (b) Yazılımın kurduğunuz bir bilgisayar 
veya başka bir cihaz ile uyumlu olması veya çalışması (c) Yazılımdaki hataların giderileceği 
veya Yazılımın işletiminin kesintisiz veya hatasız olacağı. Bu sözleşme, Wacom’un geçerli 
olan standart donanım garantisine (varsa) tabi olan ürünler için Wacom’dan gelen herhangi 
bir garanti içermez. Wacom eğer bu gibi bir uyumsuzluk yazılımın yetkisiz kullanımı, yanlış 
kullanımı, kötü amaçlı kullanımı, değiştirilmesi veya ihmal edilmesi ya da yazılımın kazayla 
zarar görmesi veya herhangi bir tamir ya da modifikasyon yüzünden meydana gelirse, bu 
durumda herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Yazılımın değiştirilmesi 
veya tamir edilmesi orijinal garanti süresinin ötesine garantiyi uzatmaz.
Feragat.
Bu Sözleşmede bulunan açık garantiler dışında WACOM İŞBU BELGEYLE YAZILIMLA İLGİLİ 
HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİDE BULUNMAYIP BUNLARLA İLGİLİ TÜM TEMSİL VE 
GARANTİ DURUMLARINDAN FERAGAT EDER. GEÇERLİ YASALAR ALTINDA İZİN VERİLEN EN 
YÜKSEK DERECEYE KADAR WACOM, PERFORMANS, SATIŞ, KULLANIM VEYA TİCARETTEN 
KAYNAKLANANAN HERHANGİ BİR GARANTİ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL 
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EDİLMEMESİ, UNVANI, DOĞRULUĞU, KALİTESİ, AMACINA UYGUNLUK BAKIMINDAN VE 
TİCARETE SUNULABİRLİKLİK GARANTİLERİ DAHİL AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA HERHANG 
İBİR TÜRDE OLAN TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. EĞER SİZ BİR TÜKETİCİYSENİZ 
(YAZILIMIN İŞ, TİCARET VEYA PROFESYONEL AMAÇLAR İÇİN DEĞİL DE KİŞİSEL AMAÇLAR 
İÇİN BİR KULLANICISI İSENİZ) SÖZ KONUSU SINIRLAMALAR BULUNDUĞUNUZ YERİN YETKİLİ 
MAKAMLARININ GEÇERLİ YASALARINA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
FESHETME
Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Ayrıca bu Sözleşme altındaki haklarınız ve 
lisanslarınız bu Sözleşmenin herhangi bir koşuluna uymamanız durumunda herhangi 
bir bildirimde bulunulmadan otomatik olarak sona erecek ve geçerli olmayacaktır. Bu 
Sözleşmenin sona ermesinden sonra Yazılımın tüm kullanımını durduracak ve kurulu olduğu 
bilgisayarınızdan veya benzer bir cihazdan yazılımı kalıcı şekilde silecek ve geri kurtarılamaz 
hale getireceksiniz (yedekleme kopyanız ve tüm dokümantasyon dahil). Bu Sözleşmenin 
herhangi bir sonlandırma işleminden sonra Bölümler 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 ve 5 geçerli olmaya 
devam edecektir.

GENEL KOŞULLAR
Yasalar
Bu Sözleşme ve bu Sözleşmeden kaynaklanan veya ilgili tüm konular herhangi bir yasa 
kuralı tercih edilmeden Japonya iç yasalarınca yönetilecektir. Bu Sözleşme açıkça hariç 
tutulmuş uygulama olan Uluslar arası Ürün Satışı için Sözleşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonuyla yönetilmeyecektir. Herhangi bir tartışmalı durum olduğu takdirde bu 
Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak taraflar arasında alacak veya 
uyuşmazlık ortaya çıkarsa, bu gibi bir tartışmalı durumun alacağı veya uyuşmazlığı Japonya, 
Tokyo Bölge Mahkemesinde görülebilir ve Wacom ve Siz işbu belgeyle bu gibi bir mahkeme 
için geri dönüşsüz bir izin vermiş olursunuz.
Sorumluluk Sınırlaması.
Bu gibi zararlar konusunda diğer tarafa bilgi verilmiş olsa bile veya bu gibi zararlar önceden 
görülebilir olsa bile sözleşmedeki bir eylemden veya haksız muameleden olsun veya 
olmasın her bir tarafça veya herhangi bir üçüncü tarafça sebep olunan herhangi bir veya 
tüm doğrudan veya dolaylı ya da sonuçsal veya cezai zararlar veya karların kaybı gibi 
zararlar, gelir, iş, veri kaybı gibi durumlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
Taraflar bu Bölüm 5.2 ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerindeki sorumluluk sınırlamalarının 
buradaki risk tahsisinin bunlar olmadan Wacom’un bu Sözleşmeyi yapmayacağı taraflar 
arasındaki pazarlığın temel elementi olduğunu onaylar. Wacom’un ürün fiyatlandırması 
burada belirtilen bu risk tahsisini ve sorumluluk sınırlamasını yansıtır. Wacom’un bu 
Sözleşme altında sorumluluğu veya Yazılımla ilgili herhangi bir sorumluluğu fiilen ürün için 
ödediğiniz miktarı aşmayacaktır. Ürün için fiilen ödediğiniz miktarları kanıtlayan faturayı 
veya herhangi bir diğer belgeyi saklamanız gerekmektedir. Yukarıdaki hususlara rağmen bu 
Sözleşmedeki hiçbir şey Wacom’un Wacom adına herhangi bir kasti veya ihmalkârca yanlış 
davranış yüzünden ortaya çıkan size olan sorumluluğunu sınırlamaz.
Bölünebilirlik 
Eğer bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz veya diğer türlü uygulanamaz 
hale gelirse, bu gibi bir hüküm bölünecek ve Sözleşmeden silinecek ancak Sözleşmenin geri 
kalanı tam olarak yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.
Yasalarla Uyumluluk
İkamet ettiğiniz veya yazılımı kullandığınız yerdeki ülkenin veya bölenin ihracat yasalarına 
ve yerel yasalarına dahil geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uyacaksınız. Söz konusun 
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durumu genel anlamda sınırlamadan temsilcilerinizin yazılımı ihraç, yönlendirme veya 
transfer etmesini gerektirmeyecek veya bununla ilgili ürünün geçerli yasalarca sınırlanmış 
veya yasaklanmış olan herhangi bir varış yerine, kişiye veya varlığa gönderilmesini 
gerektirmeyeceksiniz.
Tüm Sözleşme; Genel.
Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve bu Sözleşmenin ana konusuyla 
ilgili olan önceki veya eşzamanlı tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların veya temsillerin 
yerine geçer. Bu durum Siz ve Wacom arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, 
işveren-işçi, aracı veya bayilik veren-bayilik alan ilişkisi oluşturmayacak veya bu şekilde 
yorumlanmayacaktır. Burada bulunan herhangi bir yazı, başlık veya bölüm sadece rahatlık 
olması amacıyla girilmiş olup hiçbir şekilde herhangi bir bölümü veya hükmü açıklamaz veya 
tanımlamaz. Bu Sözleşmenin herhangi bir temerrüdü veya ihlalinin her bir tarafça feragati 
sadece yazılı olarak yapılabilir ve herhangi bir diğer veya sonraki temerrüt ya da ihlalden 
feragat anlamına gelmeyecektir.
TABLET SÜRÜCÜ YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
(AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA)
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz (hem yazılımı yükleyen kişi hem 
de bu gibi kişi adına hareket eden herhangi bir tek varlık) (Siz ve Sizin) ve Wacom Co. Ltd, 
2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan (“Wacom”) arasındadır.
BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUMANIZ VE ANLAMANIZ ÖNEMLİDİR. “I ACCEPT” (KABUL 
EDİYORUM) BUTONUNA TIKLAYARAK VEYA YAZILIMI KURARAK BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLI 
KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER BU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL 
ETMEZSENİZ VE BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLI KALMAYI KABUL ETMEZSENİZ LÜTFEN “I DO NOT 
ACCEPT” (KABU LETMİYORUM) BUTONUNA TIKLAYINIZ. EĞER BU SÖZLEŞMEYİ KABUL 
ETMEZSENİZ YAZILIMI KULLANMA VE ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLMAYACAKSINIZ DEMEKTİR.
TANIMLAR
“Dokümantasyon” yazılımın kurulumu ve kullanımı için kullanım kılavuzları ve kitapçıkları 
anlamına gelir.
“Ürün” yazılımın size birlikte verildiği Wacom Tablet donanımı anlamına gelir.
“Yazılım” size ürünle birlikte verilen Tablet Sürücü yazılımı ve Dokümantasyonu ve bu 
Sözleşme altında size Wacom tarafından sunulan herhangi bir güncelleme anlamına gelir.
YAZILIM LİSANSI
Sınırlı Lisans.
Bu Sözleşmenin vade ve koşullarına tabi olarak Wacom işbu belgeyle size sınırlı-münhasır 
olmayan bir lisansı şu konular için vermektedir: (a) sadece ürünle bağlantılı olarak tek 
bir bilgisayarda veya benzer bir cihazda sadece makinede okunabilir şekilde Yazılımın tek 
bir kopyasının kullanılması ve kurulması; (b) yazılımın yetkili kullanımınızı desteklemek 
üzere yazılımla birlikte verilen dokümantasyonun kullanımı; ve (c) bu gibi bir yedekleme 
kopyasında çoğaltılan yazılımın orijinal versiyonuna tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer 
özel ve kısıtlı hakların bildirileri, belgeleri ve sembollerinin dahil edilmesi şartıyla yazılımın 
tek bir yedekleme kopyasının oluşturulması.
Sınırlamalar.
Bu Sözleşmeyle açıkça izin verilmesi haricinde Yazılımı (dokümantasyonu dahil) 
kopyalamayacak veya kullanmayacaksınız. Yazılımı modifiye etmeyecek, çevirmeyecek, 
dağıtmayacak, rehin, yeniden lisanslama, alt lisanslama, borç verme, kiralamaya veya 
kiraya verme durumlarına dayalı olarak türev çalışmalarını oluşturmayacak veya yazılımı 
üçüncü taraf eğitimi, ticari zaman-paylaştı veya servis büro kullanımı konularında 
kullanmayacaksınız. Yasalarca açıkça izin verilene kadar Yazılımı sökmeyecek, ters 
mühendislik yapmayacak veya dağıtmayacak ya da herhangi bir kaynak kodunu, 
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algoritmasını, metodunu veya yazılımda kullanılan teknikleri veya içinde bulunan teknikleri 
belirlemeye kalkışmayacaksınız. Yazılımı, bağımsız bir yazılım olarak kullanamayacak veya 
üçüncü taraf ürünlerle bağlantılı olarak kullanamayacaksınız; sadece ürünle bağlantılı 
olarak kullanılabilir. Yazılımın üzerinde görünen herhangi bir ticari markayı, telif hakkını 
veya diğer özel ve sınırlı hak bildirilerini, belgelerini ve sembollerini çıkartmayacak veya 
değiştirmeyeceksiniz. 

Devretmeme. Tek seferde Transfer.
Makul olmayan şekilde geri alınmayacak olan önceden Wacom’un yazılı izni olmadan 
yasalar marifetiyle veya diğer türlü bu Sözleşme altında haklarınızı ve yükümlülüklerinizi 
transfer etmeyecek, devretmeyecek veya atamayacaksınız. Bununla birlikte eğer aşağıdaki 
tüm koşullar yerine getirilirse, ürünün transfer etmenizle bağlantılı olarak bir diğer tarafa 
bu sözleşme altında haklarınızın tel seferlik kalıcı olarak transfer edebilirsiniz: (a) transfere 
ürünün tüm bileşenleri ve parçaları dahil olacak, tüm basılı malzemeleri, herhangi bir diğer 
ürün garantisini ve bu sözleşme altında tüm haklarınızı ve yükümlülüklerinizi içerecek, (b) 
yazılımın herhangi bir kopyasını herhangi bir ortamda veya bilgisayarda tutmayacaksınız ve 
(c) yazılımın alan taraf bu sözleşmenin koşullarını okuyacak, anlayacak ve kabul edecektir. 
Bu paragrafı ihlal eden bu sözleşme altında herhangi bir hakkınızın veya yükümlülüğünüzün 
transferi, devredilmesi veya atanması geçersiz olup etkisi olmayacaktır.
Mülkiyet Hakkı.
Wacom ve lisans verenleri tüm haklara, unvana ve yazılımla ilgili çıkarlara sahip olacaktır 
ve tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet hakları veya sınaî 
mülkiyet hakları ve yazılımla ilgili haklar ve herhangi bir geliştirme, güncelleme ve türev 
çalışmaları haklarına sahip olacaktır. Wacom yazılımla ilgili tüm haklarını ve çıkarlarını saklı 
tutar. Bu sözleşme altında açıkça verilen haklar dışında açıkça veya ima yoluyla yazılımla ilgili 
herhangi bir hak sahibi olmayacaksınız.
Desteklememe.
Wacom’un bu sözleşme altında teknik destek, bakım, yükseltme, modifikasyon veya yeni 
sürümler sunma yükümlülüğü yoktur.

GARANTİLER VE DÜZELTME YOLLARI
Sınırlı Garantiler.
Wacom yazılımın bu sözleşmenin vade ve koşulları gereğince kullanıldığında yazılım ilk 
olarak tarafınızdan kurulduğunda veya aktif hale getirildiğinde doksan (90) gün süreyle 
dokümantasyon gereğince maddi olarak çalışacağını garanti eder (“Garanti Süresi”). Bu 
gibi bir garanti süresi boyunca söz konusu garantinin yazılımın uymaması durumunda 
Wacom sizin için herhangi bir ek ücret olmadan yazılımı tamir veya değiştirme yoluyla bu 
gibi bir uyumsuzluğu ticari açıdan gidermek için elinden geleni yapacaktır. Yazılım hata 
toleranslı değildir ve yüksek riskli etkinlikler için tasarlanmamış, izin verilmemiş veya 
amaçlanmamıştır. Wacom tarafından temsilcilerine veya herhangi bir dağıtıcısına veya 
satıcısına bu Sözleşme altında Wacom tarafından açıkça sunulan garantilerin kapsamını 
artırmak üzere herhangi bir sözlü veya yazılı bilgi verilmemiştir. Bu paragraf, yazılımın 
söz konusu garantiye uymaması durumunda Wacom ve Sizin tek ve münhasır düzeltme 
yolunuz için tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü belirmektedir. Wacom şu konularda garanti 
vermemektedir: (a) Yazılımın ihtiyaçlarınızı gidermesi, (b) Yazılımın kurduğunuz bir bilgisayar 
veya başka bir cihaz ile uyumlu olması veya çalışması (c) Yazılımdaki hataların giderileceği 
veya Yazılımın işletiminin kesintisiz veya hatasız olacağı. Bu sözleşme, Wacom’un geçerli 
olan standart donanım garantisine (varsa) tabi olan ürünler için Wacom’dan gelen herhangi 
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bir garanti içermez. Wacom eğer bu gibi bir uyumsuzluk yazılımın yetkisiz kullanımı, yanlış 
kullanımı, kötü amaçlı kullanımı, değiştirilmesi veya ihmal edilmesi ya da yazılımın kazayla 
zarar görmesi veya herhangi bir tamir ya da modifikasyon yüzünden meydana gelirse, bu 
durumda herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Yazılımın değiştirilmesi 
veya tamir edilmesi orijinal garanti süresinin ötesine garantiyi uzatmaz.
Feragat
Bu Sözleşmede bulunan açık garantiler dışında WACOM İŞBU BELGEYLE YAZILIMLA İLGİLİ 
HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİDE BULUNMAYIP BUNLARLA İLGİLİ TÜM TEMSİL VE 
GARANTİ DURUMLARINDAN FERAGAT EDER. GEÇERLİ YASALAR ALTINDA İZİN VERİLEN EN 
YÜKSEK DERECEYE KADAR WACOM, PERFORMANS, SATIŞ, KULLANIM VEYA TİCARETTEN 
KAYNAKLANANAN HERHANGİ BİR GARANTİ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL 
EDİLMEMESİ, UNVANI, DOĞRULUĞU, KALİTESİ, AMACINA UYGUNLUK BAKIMINDAN VE 
TİCARETE SUNULABİRLİKLİK GARANTİLERİ DAHİL AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA HERHANG 
İBİR TÜRDE OLAN TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. EĞER SİZ BİR TÜKETİCİYSENİZ 
(YAZILIMIN İŞ, TİCARET VEYA PROFESYONEL AMAÇLAR İÇİN DEĞİL DE KİŞİSEL AMAÇLAR 
İÇİN BİR KULLANICISI İSENİZ) SÖZ KONUSU SINIRLAMALAR BULUNDUĞUNUZ YERİN YETKİLİ 
MAKAMLARININ GEÇERLİ YASALARINA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
FESHETME
Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Ayrıca bu Sözleşme altındaki haklarınız ve 
lisanslarınız bu Sözleşmenin herhangi bir koşuluna uymamanız durumunda herhangi 
bir bildirimde bulunulmadan otomatik olarak sona erecek ve geçerli olmayacaktır. Bu 
Sözleşmenin sona ermesinden sonra Yazılımın tüm kullanımını durduracak ve kurulu olduğu 
bilgisayarınızdan veya benzer bir cihazdan yazılımı kalıcı şekilde silecek ve geri kurtarılamaz 
hale getireceksiniz (yedekleme kopyanız ve tüm dokümantasyon dahil). Bu Sözleşmenin 
herhangi bir sonlandırma işleminden sonra Bölümler 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 ve 5 geçerli olmaya 
devam edecektir.

GENEL KOŞULLAR
Yasalar
Bu Sözleşme ve bu Sözleşmeden kaynaklanan veya ilgili tüm konular herhangi bir yasa 
kuralı tercih edilmeden Japonya iç yasalarınca yönetilecektir. Bu Sözleşme açıkça hariç 
tutulmuş uygulama olan Uluslar arası Ürün Satışı için Sözleşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonuyla yönetilmeyecektir. Herhangi bir tartışmalı durum olduğu takdirde bu 
Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak taraflar arasında alacak veya 
uyuşmazlık ortaya çıkarsa, bu gibi bir tartışmalı durumun alacağı veya uyuşmazlığı Japonya, 
Tokyo Bölge Mahkemesinde görülebilir ve Wacom ve Siz işbu belgeyle bu gibi bir mahkeme 
için geri dönüşsüz bir izin vermiş olursunuz.
Sorumluluk Sınırlaması.
Bu gibi zararlar konusunda diğer tarafa bilgi verilmiş olsa bile veya bu gibi zararlar önceden 
görülebilir olsa bile sözleşmedeki bir eylemden veya haksız muameleden olsun veya 
olmasın her bir tarafça veya herhangi bir üçüncü tarafça sebep olunan herhangi bir veya 
tüm doğrudan veya dolaylı ya da sonuçsal veya cezai zararlar veya karların kaybı gibi 
zararlar, gelir, iş, veri kaybı gibi durumlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
Taraflar bu Bölüm 5.2 ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerindeki sorumluluk sınırlamalarının 
buradaki risk tahsisinin bunlar olmadan Wacom’un bu Sözleşmeyi yapmayacağı taraflar 
arasındaki pazarlığın temel elementi olduğunu onaylar. Wacom’un ürün fiyatlandırması 
burada belirtilen bu risk tahsisini ve sorumluluk sınırlamasını yansıtır. Wacom’un bu 
Sözleşme altında sorumluluğu veya Yazılımla ilgili herhangi bir sorumluluğu fiilen ürün için 
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ödediğiniz miktarı aşmayacaktır. Ürün için fiilen ödediğiniz miktarları kanıtlayan faturayı 
veya herhangi bir diğer belgeyi saklamanız gerekmektedir. Yukarıdaki hususlara rağmen bu 
Sözleşmedeki hiçbir şey Wacom’un Wacom adına herhangi bir kasti veya ihmalkârca yanlış 
davranış yüzünden ortaya çıkan size olan sorumluluğunu sınırlamaz.
Bölünebilirlik 
Eğer bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz veya diğer türlü uygulanamaz 
hale gelirse, bu gibi bir hüküm bölünecek ve Sözleşmeden silinecek ancak Sözleşmenin geri 
kalanı tam olarak yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.
Yasalarla Uyumluluk
İkamet ettiğiniz veya yazılımı kullandığınız yerdeki ülkenin veya bölenin ihracat yasalarına 
ve yerel yasalarına dahil geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uyacaksınız. Söz konusun 
durumu genel anlamda sınırlamadan temsilcilerinizin yazılımı ihraç, yönlendirme veya 
transfer etmesini gerektirmeyecek veya bununla ilgili ürünün geçerli yasalarca sınırlanmış 
veya yasaklanmış olan herhangi bir varış yerine, kişiye veya varlığa gönderilmesini 
gerektirmeyeceksiniz.
Tüm Sözleşme; Genel.
Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve bu Sözleşmenin ana konusuyla 
ilgili olan önceki veya eşzamanlı tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların veya temsillerin 
yerine geçer. Bu durum Siz ve Wacom arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, 
işveren-işçi, aracı veya bayilik veren-bayilik alan ilişkisi oluşturmayacak veya bu şekilde 
yorumlanmayacaktır. Burada bulunan herhangi bir yazı, başlık veya bölüm sadece rahatlık 
olması amacıyla girilmiş olup hiçbir şekilde herhangi bir bölümü veya hükmü açıklamaz veya 
tanımlamaz. Bu Sözleşmenin herhangi bir temerrüdü veya ihlalinin her bir tarafça feragati 
sadece yazılı olarak yapılabilir ve herhangi bir diğer veya sonraki temerrüt ya da ihlalden 
feragat anlamına gelmeyecektir. 

SINIRLI GARANTİ
(ABD VE KANADA)
Wacom satın alındıktan sonra 30 gün içinde alındı kopyasının kanıtı ve kayıt yapılmasıyla 
orijinal satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle normal kullanım ve servis altında 
malzemede ve işçilikte arızalarından arındırılmış olarak batarya, kalem kartuşları, tablet 
yüzey plakası ve uçları gibi sarf malzemeleri ve yazılım haricinde orijinal tüketici ve satıcıya 
ürünü garanti eder.
Yazılım ‘’olduğu gibi’’ lisanslıdır. Wacom kalitesi ve performansıyla ilgili garanti vermez. 
Wacom size kesintisiz servis veya herhangi bir hatanın düzeltilmesi garantini veremez.
Yazılımdaki hariç bir hatanın bulunması üzerine Garanti Süresi dahilinde telefon, email 
veya faks ile bir RMA (İade Ticari Yetkisi) elde etmek ve Wacom tarafından belirtilen bir 
servis lokasyonuna ürünün gönderilmesi talimatı için Wacom Teknik Desteği ile bağlantıya 
geçmeniz gerekir. İade yetki numarası, adınız, adresinizi ve telefon numaranız, satın alma 
tarihi kanıtı ve arızanın tanımıyla birlikte belirtilen servis lokasyonuna ürünü göndermeniz, 
ücretini peşin ödemeniz gerekmektedir. Wacom United Parcel Service veya Wacom 
tarafından seçilen bir diğer denk servisin iade ücretini ödeyecektir.
Wacom’un bu garanti altında tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu takdiri Wacom’da 
olmak üzere Garanti Dönemi boyunca Wacom’a bildirilen ürünün veya parçalarının tamir 
edilmesi veya değiştirilmesidir; bununla birlikte siz (i) ürünün belirtilen servis lokasyonuna 
nakliyesinin maliyetinden ve (ii) bu gibi bir nakliye işleminden kaynaklan herhangi bir kayıp 
veya zarardan sorumlu olacaksınız. Wacom eğer ürünün arızası kaza, kötü amaçlı kullanım, 
yanlış kullanım, ihmalrlık veya yetkisiz modifikasyon veya tamir işlemlerinden ortaya 
çıkarsa ya da Wacom’un depolama talimatı dışında taşınması ve depolanması yüzünden 



- 63 -

meydana gelmişse, bu durumda Wacom’un ürünü tamir etme veya değiştirme sorumluluğu 
olmayacaktır.
Ürünün satışıyla bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir tanım, çizim, spesifikasyon, örnek, 
model, bülten veya benzer malzeme ürünün ihtiyaçlarına uyacağına veya karşılayacağına 
dair açı bir garanti anlamına gelmez. YUKARIDA TANIMLANAN SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE 
BU ÜRÜNLE İLGİLİ WACOM TARAFINDAN VERİLMİŞ BAŞKA GARANTİ YOKTUR. WACOM, 
SATICILARI, DAĞITICILARI, ARACILARI VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR 
SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAK VEYA BU GARANTİ 
KAPSAMINI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ARTIRMAYACAKTIR VE SİZ BÖYLE BİR BİLGİYE VEYA 
TAVSİYEYE GÜVENMEMELİSİNİZDİR. BU GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR 
VE AYRICA ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. HERHANGİ BİR 
YASAL OLARAK TİCARETE SUNULABİLİRLİK İÇİN İMA EDİLEN GARANTİLER VEYA ÖZEL BİR 
AMACA UYGUNLUK İÇİN GARANTİLER DAHİL WACOM GARANTİNİN SÜRESİNİ SINIRLAR. 
BAZI ÜLKELER İMA EDİLEN BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE DAİR SINIRLLAMLARA 
İZİN VERMEMEKTEDİR BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYABİLİR.
BU ÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINA, ÜRETİLMESİNE VEYA TESLİMATINA DAHİL OLAN WACOM 
VEYA HERHANGİ BİR KİŞİ HERHANGİ BİR BU GİBİ BİR ÜRÜNÜN KULLANILMAMASI VEYA 
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, SONUÇSAL VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, 
WACOM BU GİBİ ZARARLAR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU 
OLACAKTIR (İŞ KARLARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, İŞ BİLGİLERİ KAYBI VE BENZERLERİ DAHİL). 
BAZI ÜLKELER DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA 
SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA HARİÇ 
TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
Yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birinin uygulanamaz hale gelmesi durumunda 
Wacom’un herhangi bir zarar için size veya herhangi bir tarafa karşı sorumluluğu ödemiş 
olduğunuz fiyatı geçmeyecektir.
Bu SINIRLI GARANTİ Amerika Birleşik Devletleri ve Washington Eyaleti yasalarınca yönetilir.
Bu SINIRLI GARANTİ sadece satın alınan ürünler ve Birleşik Devletlerde (ve bölgeleri) veya 
Kanada’da kullanılırsa geçerlidir.
GARANTİ SÜRESİ
ABD veya Kanada dahilinde garanti hizmeti almak için başvuru:
Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezi Telefonu: 1.360.896.9833
Email sorgulama formu http://www.wacom.com/support
Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya herhangi bir sebepten dolayı Wacom 
ile bağlantıya geçmek isterseniz, lütfen yazılı olarak aşağıdaki adrese başvurunuz:
Wacom Technology Corporation 1311 SE Cardinal Court Vancouver, Washington 98683 
U.S.A.

(ORTA AMERİKA, GÜNEY AMERİKA VE KARAYİPLER)
Wacom satın alındıktan sonra 30 gün içinde alındı kopyasının kanıtı ve kayıt yapılmasıyla 
orijinal satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle normal kullanım ve servis altında 
malzemede ve işçilikte arızalarından arındırılmış olarak batarya, kalem kartuşları, tablet 
yüzey plakası ve uçları gibi sarf malzemeleri ve yazılım haricinde orijinal tüketici ve satıcıya 
ürünü garanti eder.
Yazılım ‘’olduğu gibi’’ lisanslıdır. Wacom kalitesi ve performansıyla ilgili garanti vermez. 
Wacom size kesintisiz servis veya herhangi bir hatanın düzeltilmesi garantini veremez.
Yazılımdaki hariç bir hatanın bulunması üzerine Garanti Süresi dahilinde telefon, email 
veya faks ile bir RMA (İade Ticari Yetkisi) elde etmek ve Wacom tarafından belirtilen bir 
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servis lokasyonuna ürünün gönderilmesi talimatı için Wacom Teknik Desteği ile bağlantıya 
geçmeniz gerekir. İade yetki numarası, adınız, adresinizi ve telefon numaranız, satın alma 
tarihi kanıtı ve arızanın tanımıyla birlikte belirtilen servis lokasyonuna ürünü göndermeniz, 
ücretini peşin ödemeniz gerekmektedir. Wacom United Parcel Service veya Wacom 
tarafından seçilen bir diğer denk servisin iade ücretini ödeyecektir.
Wacom’un bu garanti altında tek yükümlülüğü ve tüm sorumluluğu takdiri Wacom’da 
olmak üzere Garanti Dönemi boyunca Wacom’a bildirilen ürünün veya parçalarının tamir 
edilmesi veya değiştirilmesidir; bununla birlikte siz (i) ürünün belirtilen servis lokasyonuna 
nakliyesinin maliyetinden ve (ii) bu gibi bir nakliye işleminden kaynaklan herhangi bir kayıp 
veya zarardan sorumlu olacaksınız. Wacom eğer ürünün arızası kaza, kötü amaçlı kullanım, 
yanlış kullanım, ihmalrlık veya yetkisiz modifikasyon veya tamir işlemlerinden ortaya 
çıkarsa ya da Wacom’un depolama talimatı dışında taşınması ve depolanması yüzünden 
meydana gelmişse, bu durumda Wacom’un ürünü tamir etme veya değiştirme sorumluluğu 
olmayacaktır.
Ürünün satışıyla bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir tanım, çizim, spesifikasyon, örnek, 
model, bülten veya benzer malzeme ürünün ihtiyaçlarına uyacağına veya karşılayacağına 
dair açı bir garanti anlamına gelmez. YUKARIDA TANIMLANAN SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE 
BU ÜRÜNLE İLGİLİ WACOM TARAFINDAN VERİLMİŞ BAŞKA GARANTİ YOKTUR. WACOM, 
SATICILARI, DAĞITICILARI, ARACILARI VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR 
SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAK VEYA BU GARANTİ 
KAPSAMINI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ARTIRMAYACAKTIR VE SİZ BÖYLE BİR BİLGİYE VEYA 
TAVSİYEYE GÜVENMEMELİSİNİZDİR. BU GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR 
VE AYRICA ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. HERHANGİ BİR 
YASAL OLARAK TİCARETE SUNULABİLİRLİK İÇİN İMA EDİLEN GARANTİLER VEYA ÖZEL BİR 
AMACA UYGUNLUK İÇİN GARANTİLER DAHİL WACOM GARANTİNİN SÜRESİNİ SINIRLAR. 
BAZI ÜLKELER İMA EDİLEN BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE DAİR SINIRLLAMLARA 
İZİN VERMEMEKTEDİR BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYABİLİR.
BU ÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINA, ÜRETİLMESİNE VEYA TESLİMATINA DAHİL OLAN WACOM 
VEYA HERHANGİ BİR KİŞİ HERHANGİ BİR BU GİBİ BİR ÜRÜNÜN KULLANILMAMASI VEYA 
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, SONUÇSAL VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, 
WACOM BU GİBİ ZARARLAR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU 
OLACAKTIR (İŞ KARLARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, İŞ BİLGİLERİ KAYBI VE BENZERLERİ DAHİL). 
BAZI ÜLKELER DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA 
SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA HARİÇ 
TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
Yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birinin uygulanamaz hale gelmesi durumunda 
Wacom’un herhangi bir zarar için size veya herhangi bir tarafa karşı sorumluluğu ödemiş 
olduğunuz fiyatı geçmeyecektir.
Bu SINIRLI GARANTİ Amerika Birleşik Devletleri ve Washington Eyaleti yasalarınca yönetilir.
Bu SINIRLI GARANTİ sadece satın alınan ürünler ve Birleşik Devletlerde (ve bölgeleri) veya 
Kanada’da kullanılırsa geçerlidir.
Bu SINIRLI GARANTİ sadece Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler’de satın alınıp 
kullanılan ürünler için geçerlidir.
GARANTİ SÜRESİ
Orta Amerika, Güney Amerika veya Karayipler’de garanti hizmeti almak için yerel dağıtıcınız 
veya satıcınız ile bağlantıya geçiniz.
Wacom Müşteri Hizmetleri Merkezi 
İspanyolca: http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm Portekizce: http://www.
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wacom.com/pr/productsupport/email.cfm
Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya herhangi bir sebepten dolayı Wacom 
ile bağlantıya geçmek isterseniz, lütfen yazılı olarak aşağıdaki adrese başvurunuz:
Wacom Technology Corporation 1311 SE Cardinal Court Vancouver, Washington 98683 
U.S.A. 
SINIRLI GARANTİ
(AVRUPA, AFRİKA VE ORTA DOĞU)
WACOM ilk satın alıcı olarak size (bundan böyle ‘’siz’’ veya ‘’müşteri’’ olarak anılacaktır) 
ürün donanımın normal kullanım ve servis altında malzeme ve işçilik arızalarından 
arındırılmış olduğunu İKİ (2) YIL süreyle garanti eder ve Cintiq ürünleri olması durumunda 
satın alma tarihinden itibaren başlamak üzere ve satın alma zamanında ürünün 
kullanılmamış olması şartıyla ÜÇ (3) YIL süreyle garanti sunar. Normal yıpranmadan ve 
aşınmadan kaynaklanan parçalardaki arızalar (örneğin kalem uçları, tablet yüzeyleri 
ve bataryalar) garantiden muaftır. Dahası WACOM ürünle birlikte teslim edilen veri 
taşıyıcılarının satın alma tarihinden itibaren ALTI (6) AY süreyle normal kullanım altında 
malzeme ve işçilik arızalarından arındırılmış olduğunu da garanti eder.
Eğer geçerli garanti süresi boyunca ürünün herhangi bir yazılım haricinde arızalı olduğu 
görülürse adınız, adresiniz ve telefon numaranız, sorunun tanımı ve orijinal alındının bir 
kopyasıyla birlikte kendi orijinal paketiyle derhal satın alınan yere geri götürülmelidir. 
Müşteri bu amaçla satın alma yerine nakliye sırasındaki herhangi bir olası zarar veya 
kayıptan sorumlu olacaktır.
WACOM’un bu garanti altında tek ve tüm sorumluluğu takdiri Wacom’a ait olmak üzere 
arızalı olduğu kanıtlanan ve geçerli garanti süresi içinde geri gönderilen ürünün veya 
parçalarının tamiri ya da değiştirilmesidir.
WACOM ürünün şu durumlarda tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti etmez: (a) üründeki 
hasarın kaza, yanlış kullanım, kötü amaçlı kullanım, ihmalkârlık veya yetkisiz değiştirme 
ve tamir yüzünden meydana gelmesi; (b) ürünün WACOM tarafından verilen talimata 
göre taşınmaması veya depolanmaması  (c) ürün parçalarının normal yıpranma ve aşınma 
durumundan kaynaklanan hasar; veya d) WACOM tarafından eklenen seri numarasının 
çıkartılması veya anlaşılmaz hale getirilmesi.
Ürünün satın alınmasıyla bağlantılı herhangi bir tanım, çizim, spesifikasyon, örnek, bildiri 
veya benzer malzeme ürünün ihtiyaçlarınıza uyacağı veya karşılayacağına anlamında açık bir 
garanti olarak yorumlanamaz.
Yasalarca garanti edilen garanti değişmeden kalacaktır. Ürünün arızaları için ilgili yasal 
hükümler gereğince talepte bulunabilirsiniz.
WACOM sadece maddi sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük sözleşmenin amacını 
tehlikeye atacak şekilde suçlu bir biçimde ihlal edildiğinde veya hasarın bileyerek veya 
isteyerek yapıldığı durumlarda kendisi ve aracıları sorumlu olacaktır. Maddi bir sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülük ise diğer tarafın tipik olarak güveneceği sözleşmenin yerine 
getirilmesi yükümlülüğüdür. Bu durumda bu gibi bir maddi sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüğün suçlu biçimde ihlali bilerek veya kasıtlı bir durum olmayıp bir tarafın 
sorumluluğu bu gibi zararlar için sınırlı olacaktır. Bu vade ve koşulların sorumluluğu 
engellediği veya sınırladığı yerlerde bu durum ilgili tarafın yönetici görevlilerinin kişisel 
sorumluluğu, çalışanları, aracıları ve taşeronları için de geçerlidir. Ürün sorumluluk yasasının 
hükümleri (Produkthaftungsgesetz) etkilenmeyecektir.
Eğer bu garanti altında bulunulan bir talep kontrol edilirse ve edildiğinde izin verilen sürenin 
dışında olduğu ortaya çıkarsa veya ürünün arızalı olmadığı görülürse ya da garanti kapsamı 
dışında olduğu görülürse, müşteri ilgili masrafları WACOM’a geri ödeyecektir.
Bu SINIRLI GARANTİ eğer kayıtlı satıcının ofisi AB’de veya İzlanda, Norveç, Jersey, İsviçre, 



Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Mısırı ve 
Birleşik Arap Emirlikleri, İran veya Güney Afrika’da yerleşik ise geçerlidir.
Bu garanti Alman yasalarına tabidir. Bununla birlikte Uluslar arası Ürün Satışı Sözleşmeleri 
Birleşmiş Milletler konvansiyonu açıkça hariç tutulmuştur. Krefeld şehri Almanya bu 
sözleşmeden kaynaklanan tüm ilişkiler için alacaklar ve sözleşmeden kaynaklanan 
ilişkinin oluşumu, yürütülmesi veya feshedilmesinden kaynaklanan taraflar arasındaki 
tüm uyuşmazlıklar için müşterinin bir ticari varlık, yasal varlık veya kamu yasası altında 
bir fon olması şartıyla tek yetkili mahkemenin olduğu yerdir. Yetkili mahkeme sözleşmesi 
de Almanya’da genel bir yetkili mahkeme yerine sahip olmayan müşteriler için de 
geçerli olacaktır. Yetkili mahkeme sözleşmesi yasal hükümler yüzünden farklı bir yetkili 
mahkemenin belirlenmesi gereken durumlarda da geçerli olacaktır. Dahası WACOM 
müşterinin genel merkezine karşı bir dava açma yetkisine sahiptir.
Bu SINIRLI GARANTİNİN hükümlerinden birinin geçersiz olması durumunda diğer 
hükümlerin geçerliliği kısmen veya bütün olarak etkilenmeyecektir. Hükümlerden 
birinin geçersiz olması durumunda yasal olarak izin verilen düzenleme için geçersiz olan 
düzenlemeye en çok benzeyeni yerinde geçerli olacaktır. Eğer bu sözleşmeyle ilgili herhangi 
bir sorunuz olursa veya bir diğer sebep için WACOM ile bağlantıya geçmek isterseniz, lütfen 
bize aşağıdaki adresten yazınız:
WACOM Europe GmbH Europark Fichtenhain A9 47807 Krefeld GERMANY 
  
 
  

Önemli Ürün Bilgileri
Versiyon 0.1 C2513
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013
Tüm hakları saklıdır. Kişisel kullanımınız haricinde bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
Wacom yayını revize etme hakkını bu gibi değişikliklerin bildirilmesi için yükümlülük 
olmadan saklı tutar.
Wacom bu kılavuzda güncel ve doğru bilgileri sunmak için elinden geleni yapar. Bununla 
birlikte Wacom takdiri kendisi olmak üzere önceden bildirmeden veya bu kılavuza bu 
gibi değişiklikleri ekleme yükümlülüğü olmadan herhangi bir spesifikasyonu veya ürün 
yapılandırmasını değiştirme hakkını saklı tutar.
Yukarıdaki yıl bu kılavuzun hazırlandığı tarihi belirtir. Bununla birlikte ‘’kılavuz’’ un 
kullanıcıları için sürüm tarihi geçerli Wacom ürününün piyasaya sunulmasıyla eşzamanlıdır.
Wacom ve Intuos Wacom Co., Ltd’nin tescilli ticari markalarıdır.

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. 



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.

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. 

- 67 -



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

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
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,

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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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
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
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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.

Kanunun 11. Maddesindeki Tüketiciye Sağlanan  Seçimlilik Hakları

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,
ç) 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 müteselsilen 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,

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.

 Tüketicilerin Şikayet ve İtirazları Konusundaki Başvuruları

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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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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Satıcı Firmanın:

Malın:

Ünvanı 
Adresi

Telefonu
Faks
 e-posta 

Yetkilinin İmzası 
Yetkilinin Kaşesi

Unvanı 
Adresi 
Telefonu
 Faks
 e-posta
 Fatura Tarih ve Sayısı
 Teslim Tarihi ve Yeri  
Yetkilinin İmzası
Firmanın Kaşesi

Cinsi 
Markası
 Modeli
 Garanti Süresi
 Azami Tamir Süresi
Bandrol ve Seri No

Tablet
Wacom
Intuos Pro Tüm Modeller
2  YIL
 20 İŞ GÜNÜ

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad No:1 
34775  Ümraniye / İstanbul
+90 216 528 00 00
+90 216 415 23 69
info@penta.com.tr
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:

:
:
:
:
:
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Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Garanti Belgesi


