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ا داخل رایور رابتدا سي دي دبه کامپیوتر،  این محصولقبل از وصل کردن لطفا  :هشدار

ي ه اندازاحل رابراي تکمیل مرداده شده  از دستورات  ،درایو کامپیوتر بگذارید و بعد

 پیروي کنید.

 از تبلت ، محافظ صفحه را بردارید. نکته : قبل از استفاده

 

 :  قدمهم

 
 .چراغ شاخصhot cell              3.2.ناحیه کاري               1

 .نوک قلم6                 1.دکمه 5                    2.دکمه 4

 .دکمه راست9.کلید اسکرول          8.دکمه چپ                7

 

 :نصب درایور

 ویندوز:

اهر ظالن ي دي درایور را داخل سي دي درایو کامپیوترتان بگذارید.وقتي اعس.1

نصب  کلیک کنید تا درایور OKرا انتخاب کنید و روي  ”Driver Setup“شد، 

 شود.
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اگر شد. در اکثر سیستمها ، راه اندازي به صورت خودکار شروع خواهدنکته :

تي رت دسبه صوه اندازي براي شروع برنامه راراه اندازي خودکار شروع نشد، 

“Start/Run”  را انتخاب کنید، عبارت“E:\setup” ا تایپ کنید که در آن ر

E  همان محل درایو سي دي درایو میباشد و بعد“Enter” د.را فشار دهی 

 دارید ا کهنکته: در برخي موارد، ویندوز ممکن است به دلیل اینکه درایوري ر

 التي.در چنین حز شما کسب اجازه کندا ،شناسدنمیتواند بدانلود میکنید 

“Continue Anyway” .را انتخاب کنید و به نصب ادامه دهید 

میل راي تکبابتدا سي دي درایور را داخل کامپیوتر بگذارید و از دستورات .لطفا 2

 مراحل راه اندازي پیروي کنید.

 

 :مکینتاش

 .سي دي درایور را داخل درایو سي دي قرار دهید.1

کون یآروي  در صفحه نشان داده شده است. ”Genius Tablet“د که آیا .چک کنی2

 دوبار کلیک کنید بعد از دستورات پیروي کنید.

م تماوقتي  اتبه مرحله بعد بروید  وو کلمه رمز را وارد کنید  administratorنام .3

 شود.

 کنید.عه جدر سي دي درایو مرا MACنکته: براي اطالعات بیشتر به راهنماي کاربر 

 

 تان ،به کامپیوتر این محصولهمینکه نصب کامل شد، قبل از وصل کردن هشدار :

 مکینتاش را ریبوت کنید.
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 نصب سخت افزار 

وي رهشدار: قبل از نصب سخت افزار ، مطمئن شوید که نرم افزار درایور را 

 عه کنید(.جکامپیوترتان نصب کرده اید) به باال مرا

 
 ،تبلتکامپیوترتان وصل کنید. چراغ شاخص  USBدرگاه  تبلت را به USBکابل .1

 found“وصعیت عملکرد را مشخص خواهد کرد و صفحه کامپیوتر شما عبارت 

new hardware message” .را نشان خواهد داد 

 

 تائید نصب

زیر  راحلمبراي اینکه مطمئن شوید که همه چیز به درستي نصب شده است ، لطفا از 

 نید.کر روي سي دي را بررسي براهنماي کاراطالعات بیشتر براي پیروي کنید. 
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 تائید عملکرد سخت افزار و درایور

راغ چشاخص اصلي براي عملکرد سخت افزار است.نور  ،نور چراغ روي صفحه تبلت

به صورت عادي خاموش است، و در پاسخ به شرایط مختلف روشن و خاموش 

 را وضعیت نور چراغ صفحه تبلت یدهمینطور که وارد مراحل بعدي میشومیشود.

 نصب بلتترایور داینکه تستها ، به جز دو تا آخري ، نیازي به  ازکنید.هیچکدام  تماشا

 شده باشد ندارند.

ا نید یکلمس  را يبراي قلم بیسیم) استایلوس( ، یا ماوس بیسیم ، روي هر سطح.1

چند  ماوس ه قلم یاا فشار دهید تا دستگاه بیدار شود.بعد از اینکراوس مدکمه چپ 

 ند. ( میروsleepدقیقه اي به کار گرفته نشوند، قلم یا ماوس به حالت خواب)

ه بشود و ، نور چراغ کوتاه روشن میتامین شودقلم یا ماوس  به محض اینکه برق.2

 صورت عادي خاموش میشود.

ي ور قلم را تشخیص میدهد، نور چراغ به آرامضوقتي صفحه ناحیه کاري ح.3

 ياره کیحنا ينوک قلم مستقیما باالاین وقتي اتفاق مي افتد که واهد زد. چشمک خ

 باشد.و با فاصله کم صفحه تبلت 

 شن خواهددهید ، نور چراغ رومیفشار را وقتي دکمه اي روي بدنه قلم یا ماوس .4

 شد.

ور ید ، نناحیه کاري روي صفحه تبلت فشار میده رويوقتي نوک قلم را هر جایي .5

 ه روشن خواهد شد. هم دوبار

در  چک ویکون تبلت کآاگر درایور تبلت به درستي نصب شده باشد، یک .6

 د.شدر ناحیه تسک بار سیستم ویندوز مشاهده خواهد گوشه راست پائین صفحه 

 ماوس در حالتي که درایور به درستي نصب شده باشد، حرکت دادن نوک قلم با.7

 ند.کت کن نماي روي صفحه به درستي حرروي ناحیه کاري باعث خواهد شد که مکا
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 تغییر نوک قلم

 بگذارید. (tip remover)نوک قلم را داخل بردارنده قلم .1

 د.بکشید و بعد یک نوک قلم جدید قرار دهی بیرونبه آساني نوک قلم را .2

 اشتن نوک قلم الزم شود.دهم براي بر انبردستنکته :  ممکن است 

 
 : تعویض باتري قلم تبلت
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 : تعویض باتري ماوس تبلت

 


