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WACOM MULTI-TOUCH:
UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH
W PRODUKTACH WACOM

Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy. Obsługa
dotykowa umożliwia interakcję z komputerem przez dotykanie palcami produktów firmy Wacom, takich jak tablety
(Bamboo, Intuos) oraz ekrany (Cintiq i podobne produkty).
Na poniższej ilustracji:
• Wypełnione na szaro kółko oznacza stuknięcie i przytrzymanie.
• Kółko bez wypełnienia oznacza stuknięcie odpowiadające kliknięciu.
• Wypełnione kółko z czarną obwódką oznacza stuknięcie, a następnie stuknięcie i przytrzymanie.
Uwaga: Nie wszystkie gesty są obsługiwane przez wszystkie systemy operacyjne i sterowniki. Informacje dotyczące
gestów dostępnych w danym tablecie i systemie operacyjnym można znaleźć we właściwościach tabletu Wacom lub w
instrukcji obsługi tabletu Wacom.
FUNKCJE PODSTAWOWE
PORUSZAJ KURSOREM NA EKRANIE

Dotknij powierzchni tabletu i przesuń po niej jednym palcem.

STUKNIJ, ABY KLIKNĄĆ

Stuknij jednym palcem, aby kliknąć. Stuknij dwukrotnie, aby kliknąć dwa razy.

PRZECIĄGNIJ (tylko urządzenia Intuos i Bamboo)

Stuknij jednym palcem, aby wybrać.
Szybko stuknij ponownie, pozostawiając palec na tablecie i przesuń go,
aby przeciągnąć element.
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DODANIE STUKNIĘCIA JAKO KLIKNIĘCIA

Przesuń kursor do wybranego elementu. Stuknij kciukiem lub palcem po
lewej stronie.
Uwaga: Jeśli tablet został skonfigurowany w orientacji dla osób
leworęcznych, dotknij po prawej stronie palca.

DODAJ STUKNIĘCIE W CELU KLIKNIĘCIA PRAWYM

Przesuń kursor do wybranego elementu. Stuknij palcem po prawej stronie.

PRZYCISKIEM (tylko urządzenia Intuos i Bamboo)

Uwaga: Jeśli tablet został skonfigurowany w orientacji dla osób
leworęcznych, dotknij po lewej stronie palca.

PRZECIĄGNIJ OD PRAWEJ KRAWĘDZI, ABY
WYŚWIETLIĆ PANELE („CHARMS”)
(tylko Windows 8)

Przeciągnij jednym palcem od prawej krawędzi tabletu w kierunku środka,
aby wyświetlić panele („charms”).

PRZECIĄGNIJ OD LEWEJ KRAWĘDZI, ABY
PRZEŁĄCZAĆ APLIKACJE (tylko Windows 8)

Przeciągnij jednym palcem od lewej krawędzi tabletu w kierunku środka,
aby przełączać pomiędzy otwartymi aplikacjami.

PRZECIĄGNIJ OD GÓRNEJ LUB DOLNEJ KRAWĘDZI, ABY
WYŚWIETLIĆ PASEK APLIKACJI (tylko Windows 8)

Przeciągnij jednym palcem od górnej lub dolnej krawędzi tabletu w
kierunku środka, aby wyświetlić pasek aplikacji.

PRZECIĄGNIJ OD GÓRNEJ DO DOLNEJ KRAWĘDZI, ABY
(tylko Windows 8)

Przeciągnij jednym palcem od miejsca powyżej górnej krawędzi tabletu do
dolnej krawędzi, aby zamknąć aplikację.

ZAMKNĄĆ APLIKACJĘ
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PRZEWIJAJ

Płynnym ruchem przesuń równolegle dwa palce.
•

Przesuń do góry, aby przewinąć do góry.

•

Przesuń w dół, aby przewinąć w dół.

•

Przesuń w lewo, aby przewinąć w lewo.

•

Przesuń w prawo, aby przewinąć w prawo.

Naturalne przewijanie w systemie Mac OS 10.7 oraz 10.8: Informacje
dotyczące naturalnego przewijania można znaleźć w instrukcji obsługi lub
pomocy komputera Mac.

STUKNIJ W CELU KLIKNIĘCIA PRAWYM

Stuknij dwoma lekko rozsuniętymi palcami.

PRZYCISKIEM

PRZYBLIŻAJ

Rozszerz dwa palce od siebie, aby powiększyć obraz.
Ściśnij dwa palce do siebie, aby zmniejszyć obraz.

OBRÓĆ

Aby obrócić obraz, obróć dwa palce w prawo lub w lewo.

INTELIGENTNY ZOOM

Dwukrotnie stuknij dwoma palcami, aby powiększyć obraz.
Ponownie dwukrotnie stuknij dwoma palcami, aby zmniejszyć obraz.

PRZECIĄGNIJ OD PRAWEJ KRAWĘDZI, ABY
WYŚWIETLIĆ OKNO NOTIFICATION CENTER (tylko

Przeciągnij dwoma palcami od prawej krawędzi tabletu w kierunku środka,
aby wyświetlić okno Notification Center.

Mac OS 10.8)
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PRZECIĄGNIJ W LEWO/W PRAWO, BY NAWIGOWAĆ

STUKNIJ DWUKROTNIE W CELU WYSZUKIWANIA
(tylko Mac OS 10.8)

PRZECIĄGNIJ (tylko urządzenia Intuos)

Przeciągnij lekko rozsuniętymi dwoma lub trzema palcami.
•

Przeciągnij w prawo powoduje wysłanie do większości przeglądarek
obrazów i internetowych polecenia „Do przodu”.

•

Przeciągnij w lewo powoduje wysłanie polecenia „Do tyłu”.

Stuknij dwukrotnie trzema lekko rozsuniętymi palcami w celu
wyszukiwania.

Tylko w systemie Mac OS 10.7: Stuknij, aby wybrać. Podnieś palec z
powierzchni tabletu.
Przeciągnij trzema lekko rozsuniętymi palcami.

PRZECIĄGNIJ W LE./W PR., ABY PRZEŁĄCZYĆ
APLIKACJĘ

Przeciągnij w lewo lub w prawo czterema lekko rozsuniętymi palcami, aby
otworzyć przełącznik aplikacji.
Mac OS 10.7: Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przełączać pomiędzy
aplikacjami w trybie pełnoekranowym.

PRZECIĄGNIJ W GÓRĘ, ABY WYŚWIETLIĆ PULPIT

PRZECIĄGNIJ W DÓŁ, ABY URUCHOMIĆ FLIP 3D/
EXPOSÉ/APP EXPOSÉ/

Przeciągnij w górę czterema palcami, aby wyświetlić pulpit. Przeciągnij
ponownie w górę, aby przywrócić otwarte okno na pulpit.
•

Mac OS 10.7: Przeciągnij w górę, aby wyświetlić okno Mission
Control. Przeciągnij ponownie w górę, aby zamknąć okno Mission
Control.

•

W przypadku urządzeń Bamboo: użyj trzech palców do przeciągania.

Przeciągnij w dół czterema palcami.
•

Flip 3D (Windows): Przeciągnij raz, aby uruchomić program Flip 3D.
Przeciągnij ponownie w dół, aby wyłączyć tryb Flip 3D.

•

Exposé (Mac): Przeciągnij raz, aby otworzyć tryb Exposé. Przeciągnij
ponownie w dół, aby wyłączyć tryb Exposé.

•

App Exposé (Mac OS 10.7 i 10.8): Przeciągnij w dół, aby wyświetlić
podgląd otwartych okien używanej aplikacji. Przeciągnij ponownie w
dół, aby zamknąć tryb App Exposé.

•

W przypadku urządzeń Bamboo: użyj trzech palców do przeciągania.
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ŚCIŚNIJ W CELU WYŚWIETLENIA OKNA LAUNCHPAD

Mac OS 10.7 i 10.8: Umieść kciuk i trzy palce na powierzchni tabletu, a
następnie ściśnij je, aby ukryć otwarte okna i wyświetlić wszystkie
aplikacje.

ROZSZERZ W CELU WYŚWIETLENIA PULPITU

Mac OS 10.7 i 10.8: Rozszerz kciuk i trzy palce, aby wyświetlić pulpit.

STUKNIJ, ABY ZAPISAĆ (Intuos) LUB WYŚWIETLIĆ

•

Intuos: Stuknij palcami powierzchnię tabletu, aby zapisać pracę w
otwartym oknie aplikacji.

•

Ekran piórkowy: Stuknij palcami powierzchnię tabletu, aby wyświetlić
klawiaturę.

KLAWIATURĘ (tylko ekrany piórkowe)

FUNKCJE TYPOWE DLA TABLETU WACOM
STUKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ MENU OKRĄGŁE (tylko

Stuknij trzema palcami na powierzchni tabletu, aby wyświetlić menu okrągłe.

urządzenia Intuos i ekrany piórkowe)

PRZECIĄGNIJ W DÓŁ, ABY WYŚWIETLIĆ
USTAWIENIA (tylko urządzenia Intuos i ekrany

Przeciągnij w dół, aby uaktywnić interaktywny schemat bieżących
ustawień przycisków ExpressKeys, pierścienia Touch Ring i pióra.

piórkowe)

Przeciągnij ponownie w dół, aby wyłączyć ten schemat.
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Wacom Multi-Touch: używanie funkcji dotykowych w produktach Wacom
Wersja 3.1, uaktualnienie A0313
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części niniejszego dokumentu w celu innym niż użytek prywatny jest zabronione.
Firma Wacom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej publikacji bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o
takich zmianach.
Firma Wacom dołożyła wszelkich starań, by niniejszy dokument zawierał aktualne oraz dokładne informacje. Firma Wacom zastrzega
sobie prawo do zmiany wszelkich danych technicznych oraz konfiguracji produktu według własnego uznania bez wcześniejszego
powiadomienia oraz bez konieczności uwzględnienia takich zmian w tym dokumencie.

Bamboo, Intuos, Cintiq i Wacom są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Wacom Co., Ltd.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation zarejestrowanymi w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Wszelkie inne nazwy firm bądź produktów wymienionych w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi bądź
zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wymienione produkty stron trzecich służą jedynie celom informacyjnym i nie są wyrazem
aprobaty bądź rekomendacji. Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność bądź użytkowanie tych produktów.
ExpressKey jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ginsan Industries, Inc. użytym za zgodą właściciela.
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