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Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
i zachować ją na przyszłość.

2. Przed czyszczeniem wyświetlacza należy odłączyć przewód USB.
Tablet należy przecierać wilgotną szmatką, nie używając żadnych
detergentów.

3. Proszę nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wody
i w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

4. Zawsze używaj urządzenia na stabilnej powierzchni.
5. Nie stawaj i nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

6. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
7. Nie umieszczaj urządzenia i piórka w pobliżu pola magnetycznego.
8. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy
odłączyć źródło zasilania.

9. Nie należy szarpać za wtyczkę lub przewód zasilający. W przeciwnym
wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia przewodu/
wtyczki

10. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie. Jeśli uważasz, że
urządzenie nie pracuje prawidłowo skontaktuj się z serwisem.



11. Jeśli zauważyłeś:
A. Uszkodzenia/zużycie wtyczki lub kabla zasilającego.
B. Krople wody wewnątrz wyświetlacza.
C. Kontrolki LED nie świecą prawidłowo.
D. Na wyświetlaczu pojawiają się nieprawidłowości.
Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem w celu
dokonania naprawy.
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1. Opis produktu.

1.1 O VK1200.

1.2 Produkt i akcesoria.

Dziękujemy za wybranie tabletu graficznego VEIKK VK1200.

Jest to nowa generacja wyświetlaczy do rysowania, które wykorzystując

technologię pełnej laminacji, płynnie łączą szkło i ekran. Dzięki temu możesz

rysować tak, jak przy użyciu prawdziwego pióra i papieru.

Aby lepiej zrozumieć i korzystać z tabletu VK1200, należy uważnie przeczytać

niniejszą instrukcję obsługi. Podręcznik użytkownika zawiera informacje

dotyczące systemu Windows, o ile nie określono inaczej, informacje te dotyczą

zarówno systemu Windows, jak i Mac.

1.2.1 Opis produktu.
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1.2.2 Piórko.

Uwaga: Piórko jest bezbateryjne. Nie wymaga ładowania, ani zasilania.
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Wyświetlacz

Złącze HDMI

Jasność +

Jasność -

Przycisk zasilania oraz kontrolka statusu pracy

a. Niebieska: VK1200 jest włączony

i połączony z komputerem

b. Nie świeci: VK1200 Jest wyłączony

Klawisze skrótów

Logo VEIKK

Złącze USB
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Końcówka piórka Klawisz 1 Klawisz 2



1.2.3 Inne akcesoria.
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Piórko x1 Futerał piórka x1

Narzędzie usuwania
końcówek piórka x1

Podstawa piórka x1
(zawiera 8 końcówek piórka)

Kabel HDMI x1 Kabel USB x1

Informacja
o sterownikach x1

Skrócona instrukcja
obsługi x1

VK1200



1.3 Specyfikacja.

1.3.1 Wyświetlacz.

Technologia
Wyświetlacz
Obszar roboczy
Rozdzielczość
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Kąt widzenia
Ilość kolorów
Żywotność wyświetlacza
Złącze

Full-Laminated
IPS
11.6 cala (256.32 x144.18 mm)
1920X1080
700:1
230 cd/m2
25 ms
178°（H）-178°（V）
16.7M
≥20000 godzin
Micro HDMI

1.3.2 Tablet.

Parametr
Technologia
Piórko
Rozdzielczość
Poziomy nacisku
Poziom reakcji
Dokładność
Klawisze
Wysokość odczytu
Złącze
Kompatybilność

Wartość
Elektromagnetyczna
Bezbateryjne
5080 LPI
8192 poziomy
250 PPS
±0.25 mm
6 klawiszy skrótów
10 mm
USB-C
Windows 7/8/10 i wyższy & Mac 10.12 i wyższy
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1.4 Podłączenie tabletu.
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Podłącz tablet do swojego komputera za pomocą kabla USB oraz kabla HDMI.

1. Podłącz wtyk Micro-HDMI do VK1200, podłącz wtyk HDMI-A do komputera.
2. Podłącz wtyk USB-C do VK1200, podłącz czarny wtyk USB-A do komputera.

Wtyk USB-C

Czerwony wtyk
USB-A

Czarna wtyk
USB-A

Wtyk HDMI-A

Wtyk Micro-
HDMI

UWAGA:

1. Urządzenie może być włączone, gdy czarny wtyk USB-A jest
podłączony do komputera. Migający ekran urządzenia może wskazywać na niski
poziom naładowania akumulatora - w takim przypadku zaleca się podłączenie
czerwonego wtyku USB-A do innego złącza USB w komputerze lub zasilacza.
Zasilacz nie jest dołączony do urządzenia.

2. Po prawidłowym podłączeniu i naciśnięciu przycisku zasilania, wyświetlacz VK1200
zostanie włączony.



2. Instalacja sterowników.

2.1 Wymagania systemowe.

2.2 Instalacja sterownika.

Windows 10/8/7/(32/64 bits) lub wyższy.
Mac OS 10.12 lub wyższy.

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów
z komputera. Zamknąć wszystkie programy antywirusowe i graficzne.

2. Wyłącz antywirus i firewall.
3. Podłącz VK1200 do swojego komputera.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej:
www.veikk.eu.

5. Uruchom “VK Tablet Driver.exe” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
W przypadku systemu MAC, uruchom za pomocą standardowego instalatora.
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6. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona w zasobniku
systemowym (prawy dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz
w preferencjach systemowych (Mac).

7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji piórko powinno być w stanie
kontrolować kursor oraz powinna być dostępna sekcja konfiguracji nacisku.

Uwaga: Jeśli system operacyjny komputera to nowy Mojave (10.14) lub
Catalina (10.15), po zainstalowaniu sterownika na komputerze należy
najpierw nadać "Tablet Driver Center" uprawnienia systemowe.
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3. Mapowanie monitora.

8. Naciśnĳ prawy przycisk myszy i wybierz "Ustawienia ekranu"---
"Ustawienia monitora"---"Zmień rozmiar teksu, aplikacji oraz innych" na
100%.

W ustawieniach wyświetlania, możesz ustawić, aby twoje monitory działały
w trybie "Rozszerz te ekrany" lub "Powiel te ekrany".

Jak ustawić rozszerzenie ekranu.

Rozszerzony ekran oznacza pracę z większym obszarem pulpitu Windows
obejmującym monitor i VK1200. Aplikacje mogą być przenoszone z jednego
wyświetlacza na drugi, co pozwala na ustawnie różnych rozdzielczości ekranów.
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Windows:
1. Naciśnĳ prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz "Ustawienia
ekranu".

2. W rozwĳanym menu "Wiele ekranów" wybierz opcję [Rozszerz te ekrany].
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Mac:
1. Otwórz "Preferencje systemowe"---"Monitory"---"Rozszerzenie", nie
wybieraj opcji "Klonuj ekran".

2. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden monitor, ekran tabletu
będzie mapowany w oparciu o sposób ich konfiguracji w panelu
WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA.

3. Po prawidłowym skonfigurowaniu komputera dla wielu monitorów można
dostosować mapowanie ekranu piórkowego VK1200, otwierając ikonę
sterownika i zmieniając odpowiednie opcje. Umożliwia to przełączanie
bieżącego mapowania VK1200 i kursora ekranowego pomiędzy pulpitem
systemowym lub głównym wyświetlaczem, a innymi monitorami.
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4. Ustawienia sterowników.

4.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.
W tej sekcji możesz przypisać funkcje do programowalnych przycisków piórka.
Aby tego dokonać użyj opcji „Function Key”.

4.1 Piórko.
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4.1.2 Aktualny nacisk piórka.
"Current Pen Pressure" pokazuje poziom nacisku piórka w danym
momencie, może być użyty do testu piórka.

4.1.3 Czułość nacisku piórka.

W tej sekcji możesz ustawić czułość nacisku piórka.
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Określa odwzorowanie powierzchni tabletu na ekranie monitora.

4.2.1 Ustawienia Monitora.
Tutaj można ustawić temperaturę barwową monitora i parametry wyświetlania.

4.2 Mapowanie (Mapping).
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4.2.2 Obrót ekranu.
Funkcja „Rotate” umożliwia obracanie ekranem tabletu ułatwiając pracę osobą
leworęcznym.
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Uwaga:
a. Po ustawieniu funkcji obrotu, należy również obrócić tablet VK1200.
b. Przed ustawieniem funkcji obrotu, należy ustawić komputer w tryb "Rozszerz
te ekrany".



4.2.3 Mapowanie ekranu.
W trybie rozszerzonych ekranów funkcja „Screen Mapping” umożliwia przypisanie
wyświetlacza tabletu do wybranego monitora. Aby zidentyfikować wyświetlacze,
użyj opcji: „Menu Start > Ustawienia > Wyświetlacz > Identyfikuj".

4.2.4 Kalibracja.
Funkcja „Start Calibration” umożliwi skalibrowanie ekranu tabletu. Aby
dokonać kalibracji, dotykaj pojawiających się na ekranie krzyżyków piórkiem.
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4.2.5 Włącz "Windows Ink Function".

Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka.
Funkcja piórka jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office,
Adobe Photoshop CC, Ai oraz inne.

Uwaga: Przed kalibracją, musisz najpierw ustawić w komputerze
"Rozszerz te ekrany".
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4.3.1 Ustawienia klawiszy skrótów.

Uwaga:
a. Skróty klawiszowe VK1200 zostały zaprojektowane do pracy z językiem
angielskim (US). Klawisze mogą nie działać poprawnie z innymi językami
klawiatury.
b. Domyślnie, w VK1200 klawisze skrótów są mapowane do standardowych
skrótów klawiszowych Photoshop. Klawisze mogą być dostosowane, by
efektywnie działać z innymi klawiszami.

c. Większość programów graficznych nie pozwala na używanie poleceń pod
klawiszami skrótów, gdy piórko jest nadal używane. Aby uniknąć
nieprawidłowych działań związanych z naciśnięciem klawiszy skrótów,
przed jego naciśnięciem należy trzymać piórko poza obszarem ekranu.

1. Ustawianie funkcji klawiszy bezpośrednio w interfejsie sterownika (Click,
Tablet, Navigate, Application, Invalid, Default) Naciśnĳ “＞” by zobaczyć więcej
opcji.

4.3 Funkcje.
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2. By ustawić funkcje klawiszy za pomocą klawiatury komputerowej, wybierz
“keyboard”.

Usuń domyślne funkcje i wprowadź skrót klawiszowy za pomocą klawiatury.
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a. Naciśnĳ przycisk “+” by wybrać zakładkę programu.

Wprowadź znaki specjalne z klawiatury komputera.

Możesz ustawić każdy klawisz skrótu dla innego programu.
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b. Możesz wybrać ze zdefiniowanej listy lub swój program.
c. Powróć do zakładki ustawień klawiszy skrótów, naciśnĳ ikonę tabletu
i zaprogramuj klawisze skrótów.
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Aktualizacja oprogramowania: W celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji
kliknĳ przycisk „Click to get latest version” Jeżeli na liście pojawi się aktualizacja,
należy ją wybrać. W przeciwnym razie zainstalowane oprogramowanie jest
aktualne.

4.4 O nas (About US).
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Narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Tools): Sprawdza czy nie
brakuje kluczowych plików.

UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak
w systemie Windows. Użytkownicy, którzy używają systemu Mac, mogą
się odnosić do systemu Windows.

Mac:
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5. Pytania i odpowiedzi.

1. Gdzie mogę pobrać najnowsze sterowniki Veikk?

Odwiedź stronę internetową www.veikk.eu, aby pobrać najnowszą wersję
sterownika.

2. Jak zainstalować sterownik dla tabletu Veikk?

1. Należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
2. Wyłącz antywirus i firewall, nie włączaj programów graficznych.
3. Podłącz kabel HDMI oraz USB do komputera i tabletu VEIKK. Jeśli Twój
komputer nie posiada złącza HDMI, możesz użyć przejściówki np: VGA do HDMI
lub DVI do HDMI. Podłącz również kabel źródła zasilania do tabletu.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej: www.veikk.eu.
5. Uruchom “VK Tablet Driver.exe” i postępuj zgodnie z instrukcjami. W przypadku
systemu MAC, uruchom program za pomocą standardowego instalatora.
6. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona w zasobniku systemowym
(prawy-dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych
(Mac).
7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji piórko powinno kontrolować kursor oraz
powinna być dostępna sekcja konfiguracji nacisku.

3. Jak zainstalować sterowniki w Mac OS Mojave (10.14)?
1. Podłącz tablet VEIKK do komputera za pomocą kabla HDMI oraz USB.
2. Pobierz sterownik VEIKK i zainstaluj go.
3. Po instalacji, okno dialogowe preferencji systemowych pojawi się
automatycznie.
4. Naciśnĳ ”Otwórz Preferencje systemowe” -”Naciśnĳ kłódkę by dokonać zmian”-
zaznacz “Tablet Driver Center”-Zamknĳ kłódkę by zapisać.
5. Otwórz sterownik VEIKK w Preferencjach systemowych, naciśnĳ piórkiem
tablet, jeśli widać zmiany nacisku piórka, oznacza to, że sterownik został
poprawnie zainstalowany.
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4. Jak zainstalować sterowniki w Mac OS Catalina (10.15)?
1. Podłącz tablet VEIKK do komputera za pomocą kabla HDMI oraz USB.
2. Pobierz sterownik VEIKK i zainstaluj go.
3. Po instalacji, okno dialogowe preferencji systemowych pojawi się
automatycznie.
4. Naciśnĳ ”Otwórz Preferencje systemowe” -”Naciśnĳ kłódkę by dokonać
zmian”-zaznacz “Tablet Driver Center”.
5. Naciśnĳ tablet piórem, ponownie się pojawi okno dialogowe preferencji
systemowych.
6. Naciśnĳ ”Otwórz Preferencje systemowe” -”Naciśnĳ kłódkę by dokonać
zmian”-zaznacz “Tablet Driver Center”-Zamknĳ kłódkę by zapisać.
7. Otwórz sterownik VEIKK w Preferencjach systemowych, naciśnĳ piórkiem
tablet, jeśli widać zmiany nacisku piórka, oznacza to, że sterownik został
poprawnie zainstalowany.

5. Ekran tabletu wyświetla "no signal".

1. Upewnĳ się, że kabel HDMI, został poprawnie podłączony do tabletu
i komputera.
2. Spróbuj przetestować tablet na innym komputerze.
3. Używaj wysokiej jakości przejściówki USB do HDMI.

6. Mój tablet nie wykrywa siły nacisku.

1. Upewnĳ się, że ikona tabletu znajduje się na pasku zadań. Jeśli nie,
oznacza to, że nie zainstalowano sterownika, należy zainstalować sterownik,
a następnie ponownie uruchomić system w celu przeprowadzenia testu.
2. Jeśli widzisz ikonę sterownika na pasku zadań, otwórz ją i przejdź do interfejsu
"Aktualny nacisk piórka" Jeśli poziom nacisku piórka zmienia się po kliknięciu
piórkiem, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
3. Upewnĳ się, że używana aplikacja obsługuje funkcję nacisku piórka.
4. Upewnĳ się, że na komputerze nie są zainstalowane inne sterowniki tabletów.
Jeśli tak, proszę odinstaluj wszystkie sterowniki i zrestartuj komputer. Po
ponownym uruchomieniu komputera ponownie zainstaluj sterownik VEIKK.
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8. Jak ustawić tryb rozszerzenia/powielenia ekranu?

Dla Windows：
1. Przejdź do ustawień ekranu w panelu sterowania Twojego komputera.
2. Jeśli chcesz ustawić tryb powielenia ekranu, oba ekrany muszą mieć
ustawioną identyczną wartość DPI.
3. Jeśli chcesz ustawić tryb rozszerzenia ekranu, wybierz "Rozszerz te
ekrany" w "Wiele ekranów".

Dla Mac：
Otwórz "Preferencje systemowe", następnie "Monitory"-"Rozmieszczenie".
Nie zaznaczaj opcji "Klonuj ekran".

9. Jak odinstalować sterownik?

Windows:
Otwórz "Panel sterowania"- Otwórz ‘Programy’- wybierz ‘VKTabletDriver’-
postępuj zgodnie z poleceniami do momentu odinstalowania.
Mac:
1. Otwórz "Finder"-"Aplikacje"-"Pen tablet Setting"-"Uninstall Pen Tablet
Driver".
Jeśli pierwsza metoda nie odinstaluje sterownika całkowicie, proszę
2. Otwórz "Finder"-"Aplikacje"-‘Pen tablet Setting’ usuń bezpośrednio pliki.

7. Piórko nie kontroluje kursora.

1. Upewnĳ się, że kabel USB i HDMI jest poprawnie podłączony.
2. Upewnĳ się, że VK1200 został włączony.
3. Zmień port USB lub komputer by sprawdzić.
4. Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone sprawdź, czy pióro potrafi
obsługiwać kursor nawet bez sterownika tabletu. Jeśli tak, wyłącz program
antywirusowy i zamknĳ wszystkie programy do rysowania, a następnie przejdź
do naszej strony internetowej, aby pobrać najnowszy sterownik i zainstaluj go.

25



Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Email : service@veikk.com
Facebook : www.facebook.com/VeikkEurope
Strona WWW : www.veikk.eu


