
Pregled izdelka

(1). USB C vhod

(2). Kolešček

(3). Gumbi za bližnjice

(4). Lučka statusa
a. Bela lučka utripa: Pisalo je v dosegu, ampak se ne 
dotika delovnega območja.
b. Bela lučka sveti: Pisalo se dotika delovnega območja.
c. Lučka ne sveti: Pisalo je izven dosega.

(5). Indikatorska lučka brezžične povezljivosti
a. Zelena lučka sveti: Grafična tablica je brezžično poveza-
na z računalnikom preko USB.

b. Zelena lučka ne sveti: Grafična tablica nima povezana 
z računalnikom.

(6). Indikatorska lučka baterije
a. Rdeča lučka utripa: Stanje baterije grafične tablice je 
nizko.

b. Modra lučka: Grafična tablica je povezana z USB kab-
lom in se napaja preko USB.

c. Nobena lučka ne sveti: Grafična tablica ni povezana z 
USB kablom in je dovolj napolnjena.

(7). Aktivna delovna površina

(8). Gumb za vklop/izklop.

(1). Konica pisala

(2). Gumb bližnice, ki ga je mogoče personalizirati

(3). Gumb bližnice

Brezžična USB Povezava

(1). Ko je grafična tablica ugasnjena, vstavite v računalnik 
priloženi brezžični USB sprejemnik.

(2). Grafično tablico postavite v doseg sprejemnika.

(3). Grafično tablico vklopite in pridržite zgornji gumb 

bližnjice, da se grafična tablica in računalnik povežeta.

(4). Brezžična povezava je uspešna, ko bo zasvetila zelena 

lučka.
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Žična USB povezava

(1). Grafično tablico z računalnikom povežite s priloženim 
USB kablom.

(2). Grafično tablico vklopite.

Instalacija gonilnikov

1. Grafično tablico z računalnikom povežite s priloženim 
USB kablom.
2. Obiščite uradno spletno stran XP-Pen, kjer odprete zavi-
hek Support, poiščete model vaše grafične tablice ter pre-
nesete najnovejšo različico gonilnikov.

3. Preneslo bo stisnjeno(.zip) datoteko, ki jo je potrebno 
razširiti. 

4. Zaženite .exe (Windows) ali .pkg (Mac) datoteko.

5. Ko je instalacija gonilnikov končana, lahko vsebino pov-
ezanega računalnika upravljate preko grafične tablice.

6. v kolikor lahko vsebino računalnika upravljate preko 
grafične tablice, odprite nastavitve grafične tavlice, kjer la-
hko preizkusite pritisk pisala.


