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Кратко ръководство на потребителя за Wacom One 

I. Представяне на устройството: 

Вашият таблет One by Wacom ви помага да се изразявате творчески. Използвайте чувствителната на натиск 

писалка, включена в таблета, за да рисувате изображения, да редактирате снимки и да анотирате документи - 

всичко това с предпочитания от Вас софтуер. 

 

II. Настройте устройството си:  
В допълнение към инструкциите по-долу, Ръководството за бърз старт, включено в кутията, съдържа 
изображения, които могат да ви помогнат да настроите вашето устройство.  
1. Следвайте инструкциите в раздела Настройване на вашето устройство (Set up your device) на 

Съдържанието, за да научите как да: o Прикрепете или настройте стойката (ако е включена към 
устройството ви) 

▪ Инсталирайте драйвера  

▪ Настройте работната си зона  

2. След като настроите устройството си, следвайте инструкциите в раздела Първи стъпки (Get Started) на 
Съдържанието, за да научите как да свържете устройството към компютъра.  

 
III. Инсталирайте драйвера : 

Важно: Трябва да инсталирате драйвера, за да работи устройството ви правилно, освен ако устройството ви 
не се доставя с предварително инсталиран драйвер. Вижте Ръководството за бързо стартиране, за да 
разберете дали вашето устройство има предварително инсталиран драйвер или не.  
1. Отидете на страница за драйвери на Wacom. 
2. Щракнете върху Изтегляне (Download) до най-новия драйвер, който съответства на операционната 

система на вашия компютър. 3. Следвайте указанията, за да завършите инсталирането на драйвера. 
 

IV. Актуализирайте драйвера: 

Актуализирани драйвери са налични на Wacom Desktop Center и в Wacom страница за драйвери периодично. 

Регистрирайте се и актуализирайте редовно, така че вашето устройство да има най-новите функции и 

функционалност.  

▪ От работния център на Wacom изберете Актуализации (Updates) и след това щракнете върху 

актуализацията (update), за да я инсталирате. 

▪ Ако Wacom Desktop Center не е достъпен за вашето устройство, отидете на Wacom страницата за 

драйвери за да намерите най-новите актуализации. 

 Забележка: Вашето устройство няма да работи, ако деинсталирате драйвера. Ако деинсталирате драйвера, 

преинсталирайте най-новия драйвер от страница за драйвери така че вашето устройство да работи отново. 

Ако драйверът бъде преинсталиран, вашето устройство ще се върне към настройките по подразбиране 

(default settings). 

 

V. Настройте работната си зона: 

▪ Поставете устройството, писалката и клавиатурата за лесен достъп. 

▪ Позиционирайте устройството така, че курсорът на екрана да следва същата посока като движенията на 

писалката върху устройството. 

▪ Ако използвате устройството като творчески инструмент, коригирайте монитора си, така че да можете 

да го видите удобно, без да си напрягате очите, като го поставите на една ръка разстояние от вас и , ако 

желаете, поставете устройството пред клавиатурата, центрирано под монитора ви. 

 

VI. Свържете с вашия компютър: 

▪ Свържете таблета си с компютъра чрез USB кабела, включен в 

устройството. 

 

▪ Инсталирайте драйвера и започнете да използвате таблета си. 

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че използвате USB кабела, включен в 

таблета. Други кабели не са съвместими и могат да го повредят. 

 

VII. Работете с писалката си: 

Всички Pen - таблети и pen-дисплеи таблети включват безжична писалка без батерии, която използвате за 

взаимодействие с вашето устройство. 

Можете да държите, пишете и рисувате както обикновено с химикалка или молив. 

Използвайте писалката си, за да взаимодействате с вашето устройство. Това включва рисуване, писане или 

преместване на елементи и активиране на настройки, които сте задали на бутоните на писалката. 

 

https://www.wacom.com/en-us/support/product-support/drivers
https://101.wacom.com/UserHelp/en/WDC.htm
https://www.wacom.com/en-us/support/product-support/drivers
https://www.wacom.com/en-us/support/product-support/drivers
https://www.wacom.com/en-us/support/product-support/drivers
https://www.wacom.com/en-us/support/product-support/drivers
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Съвети: 

▪ Дръжте писалката, както обикновено държите писалка или молив. Регулирайте захвата си, така че да 

можете лесно да натискате бутоните на писалката с палеца (препоръчително) или показалеца, без да го 

натискате случайно.  

▪ За да улесните достъпа до инструменти в приложения като Adobe Photoshop, задайте модификатори, 

като Alt и Ctrl, на вашите бутони на писалката, така че да не се налага да използвате клавишите на 

клавиатурата. 

 

Накрайник и гума за писалка: 

▪ Чертайте или подпишете: Чертайте или подпишете с върха на писалката директно върху повърхността 

на устройството.  

Забележка: Писалките са чувствителни на натиск, така че колкото по-силно натискате, толкова по-

дебели са линиите ви и по-плътен e цветът. 

▪ Преместете курсора: Преместете писалката, докато я държите леко над устройството, без да докосвате 

повърхността на екрана.  

▪ Кликнете два пъти: Бързо докоснете екрана два пъти на едно и също място с върха на писалката. 

▪ Изтрива: Обърнете писалката наобратно, обратната от пишещата страна на писалката и преместете 

гумичката на областта, която искате да изтриете, точно както бихте използвали гумичката на молив. 

Забележка:Някои писалки нямат гумичка. • Изберете предмет: Докоснете екрана веднъж с върха на 

писалката. 

▪ Преместване на елемент: Изберете елемента с върха на писалката, след това плъзнете върха на 

писалката през екрана, за да го преместите. 

 

Бутони на писалката: 

Използвайте бутоните на писалката като програмирани клавиши за настройки (Shortcut settings). Можете да 

видите и промените зададените настройки в раздела Pen в Wacom Tablet Properties.  

Забележка: Някои писалки нямат бутони. Активирате настройките по различен начин в 

зависимост от вашия Режим на бутона на писалката (Pen Button mode). 

▪ Ако вашият Режим на бутона Pen е Hover Click, тогава, задръжте върха на писалката 

малко над повърхността на вашето устройство и натиснете бутона. 

▪ Ако вашият Режим на бутона Pen е Click & Tap, след това докоснете повърхността на 

устройството и натиснете бутона на писалката. 

Ако писалката ви има дълъг, тънък бутон, натиснете горната част на бутона за една 

настройка и долната част за друга. 

 

Съхранявайте писалката си: 

Съхранявайте писалката си правилно, за да я поддържате в 

добро състояние и да запазите върха на писалката за по-дълго.  

Важно: Съхранявайте писалката си, така че да няма натиск 

върху върха на писалката или гумата. 

▪ Ако вашето устройство има стойка за писалка, 

съхранявайте писалката с върха надолу в стойката. 

▪ Ако вашето устройство включва калъф за писалка, 

съхранявайте писалката в калъфа. 

▪ Ако вашето устройство има калъфче, държач или тава за 

писалка, писалката може да се съхранява там. 

Съвет: Не оставяйте писалката върху устройството, когато не 

я използвате. Това може да причини проблеми, когато 

използвате мишка, и може да попречи на компютъра да заспи.  

 

Персонализирайте функциите на писалката: 

Персонализирайте функциите на писалката, като настроите 

бутоните на писалката, регулирате усещането и натиска на 

върха на писалката и изберете как да изпълнявате десен 

бутон.  

Забележка: Някои писалки нямат бутони или гума. 

 

Задайте настройки на бутона на писалката и върха на 

писалката: 

1. Отворете Wacom Tablet Properties. 

https://101.wacom.com/UserHelp/en/ControlPanel.htm
https://101.wacom.com/UserHelp/en/AdvancedOptions.htm
https://101.wacom.com/UserHelp/en/AdvancedOptions.htm
https://101.wacom.com/UserHelp/en/AdvancedOptions.htm
https://101.wacom.com/UserHelp/en/OpeningWTP.htm
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Забележка: Опциите, налични в Wacom Tablet Properties, ще варират в зависимост от вашето устройство. 

2. Ако има ред с инструменти, изберете писалката си.  

3. Изберете раздела Pen.  

4. За всеки от бутоните на писалката изберете желаната настройка от падащото меню до писалката.  

5. За върха на писалката щракнете два пъти върху върха на писалката в изображението, за да се покаже 

падащо меню. След това изберете настройка за писалката, която да се изпълнява, когато докоснете 

повърхността на таблета с нея. 

Предупреждение: Върхът трябва да бъде настроен на Щракване (Click), за да рисувате за повечето 

графични приложения. 

 

Сменете перото на писалката: 

Съвет: Сменете перото на писалката, когато е приблизително 1 mm (1/25 инча) или има остър ръб. 

1. Хванете старото перо и го извадете от писалката. Можете също да използвате инструмента за 

отстраняване на перото, за да премахнете перото си. В стойката, кутията, края на писалката или държача 

на писалката има малък отвор в зависимост от това, какво е включено в устройството. 

2. Вземете резервно перо и плъзнете края на новото перо направо в цевта на писалката. 

3. Натиснете перото бавно и здраво, докато спре. 

 

 

 

 

 

Къде да намерим резервни пера за писалка: 

Допълнителните пера се съхраняват на различни места за различните устройства. Първо погледнете в 

кутията, в която е опаковано вашето устройство. Ако не виждате перото там, опитайте следните места:  

▪ Ако вашето устройство включва калъф за писалка, проверете там. 

▪ Ако вашето устройство има отварящо се отделение на гърба, плъзнете го и го отворете. 

▪ Ако вашето устройство включва стойка за писалка, развийте стойката за писалка.  

Съвет за стойката Pro Pen 2: За да завиете стойката обратно, подредете точките в долната част на 

стойката и вдлъбнатината. След това внимателно насочете долната част на стойката вдясно, докато 

почувствате, че щраква на мястото си. 

▪ Ако вашето устройство включва приставка за държач за писалка, проверете там. 

▪ Ако вашето устройство има вградени крачета на стойката, резервните пера за писалката могат да бъдат 

разположени под един от краката. 

 

Инструмент за 
отстраняване на перото 

Дупка в стойка 
или калъф 

Точка 2. 


