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Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida, exceto para uso exclusivamente 
pessoal. 
A Wacom se reserva o direito de fazer revisões nesta publicação sem a obrigação de comunicar as alterações 
realizadas. 
Fazemos o melhor possível para fornecer informações atuais e precisas neste manual. Entretanto, a Wacom se 
reserva o direito de alterar quaisquer especificações e configurações de produtos de acordo com seus próprios 
critérios, sem comunicação prévia e sem obrigação de incluir tais alterações neste manual.

O ano acima indica quando este manual foi preparado. Observe, no entanto, que a data de lançamento para os 
usuários do manual será quando o produto aplicável da Wacom for introduzido no mercado.

Cintiq e Wacom são marcas registradas da Wacom Co., Ltd.

Adobe e Photoshop são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos 
Estados Unidos da América e/ou em outros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou 
marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países. Apple, o logotipo 
Apple e Mac são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos Estados Unidos da América e em outros países.

Todos os outros nomes de produtos e empresas mencionados nesta documentação podem ser patenteados e/ou 
registrados como marcas comerciais. A referência a produtos de outros fabricantes tem fins unicamente informativos 
e não expressa aprovação nem recomendação. A Wacom não assume qualquer responsabilidade a respeito do 
desempenho ou da utilização desses produtos.
ExpressKey é uma marca comercial registrada da Ginsan Industries, Inc. e é usada sob permissão.

ASTRO File Manager® é uma marca comercial registrada da Metago, Inc.
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SOBRE O MANUAL
Este manual fornece acesso rápido a informações sobre o Cintiq Companion Hybrid (Cintiq). As 
informações se aplicam aos sistemas operacionais Windows e Mac (modo estacionário) e ao sistema 
operacional Android (modo móvel). No modo estacionário, as capturas de tela do Windows são 
mostradas, salvo indicação em contrário.

• Clique nos tópicos Índice analítico ou Índice para acessá-los diretamente.

• Use os controles de navegação para mover-se pelo manual. 

• É possível usar a ferramenta de zoom do visualizador de arquivos .pdf para aumentar o tamanho do 
manual na tela. Consulte a ajuda do aplicativo visualizador para obter informações sobre quaisquer 
ferramentas adicionais que ajudem você a usar e imprimir o manual.

• LETRAS MAIÚSCULAS COM FONTES PEQUENAS são usadas para identificar nomes de teclas, caixas de 
diálogo e opções do painel de controle.

• Leia o documento Informações Importantes sobre o Produto referente ao Cintiq Companion Hybrid, 
que pode ser acessado no Wacom Desktop Center. O guia inclui precauções de segurança do produto, 
especificações e o contrato de licença.

• Este produto não contém informações relacionadas ao sistema operacional, ao hardware ou a 
aplicativos de software específicos do computador do usuário. A melhor fonte para essas informações 
são os manuais e os discos que acompanham o hardware, o sistema operacional ou o aplicativo.

A filosofia da Wacom é aprimorar continuamente todos os seus produtos. Como resultado, alterações 
e aprimoramentos de engenharia são feitos de tempos em tempos. Portanto, algumas alterações, 
modificações e alguns aprimoramentos não são abordados neste manual.

Ir para o sumário. Ir para a página inicial.

Ir para o índice. Voltar página ou Adiantar 
página.

Voltar à tela anterior.

Sumário

Índice
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SOBRE O CINTIQ COMPANION HYBRID
O Cintiq Companion Hybrid é um monitor com caneta e uma mesa gráfica com bloco de desenho em um 
único dispositivo. Ele funciona em dois modos diferentes:

• Modo estacionário. Ao conectar o Cintiq a um computador com sistema operacional Windows ou 
Macintosh, ele funciona como uma tela que oferece suporte a entrada por toque e caneta para 
trabalhos de desenhos e gráficos. Ele também pode ser usado para executar músicas no seu 
computador e para videoconferências. 

• Modo móvel. Quando o Cintiq é desconectado do computador ou conectado apenas com o cabo 
USB, ele funciona como um tablet Android com processador próprio, entrada por toque e caneta, bem 
como conexão com a Internet e dispositivos acessórios. Você pode, em qualquer lugar, revisar e editar 
seu trabalho, bem como acessar a Internet, ler e-mails e aproveitar os recursos e funcionalidades do 
ambiente Android. O Cintiq também vem equipado com Bluetooth, GPS, Wi-Fi, câmera frontal e 
traseira, microfone e alto-falante.

O seu Cintiq pode ser usado na orientação de paisagem ou retrato, ou apoiado sobre a mesa ou no colo. 
Na orientação de paisagem, pode ser colocado em três posições inclinadas diferentes, utilizando o 
suporte fornecido.

Para a transferência de dados entre o sistema Android e o computador, o Cintiq traz pré-instalado o 
ASTRO File Manager, da Metago. O ASTRO File Manager permite mover arquivos entre o Cintiq e o seu 
computador, dispositivos de armazenamento USB conectados ou locais na nuvem, fornecendo outras 
funções de gerenciamento de arquivo.

Veja as ilustrações de Vista dianteira e Vista traseira para conhecer a localização dos recursos do Cintiq. 
Para mais detalhes sobre funções, consulte Modo estacionário e Modo móvel.



7

7
Sumário Índice

Sumário Índice

PEÇAS E ACESSÓRIOS
O Cintiq Companion Hybrid e os acessórios fornecidos são mostrados abaixo.

DESEMBALAGEM
• Desembale o Cintiq e coloque-o sobre uma área de trabalho nivelada e estável. Confira se a superfície 

está lisa, limpa e seca. Confira os itens e verifique se o conteúdo da caixa está completo. 

• Remova da parte traseira do Cintiq todos os materiais de embalagem e os cabos. Guarde os materiais 
de embalagem e a caixa para uso futuro, ao transportar ou armazenar o Cintiq.

Observação: Ao posicionar o Cintiq virado para baixo por algum motivo, use um pano ou tecido limpo 
e macio sob a parte frontal do monitor para não danificar a tela pelo contato com outra superfície.

Caneta e anéis de 
personalização

Guia de inicialização 
rápida (livreto impresso)

Certificado de garantia 
incluído em algumas 
configurações.

Estojo da caneta, pontas para 
substituição e ferramenta de 
extração de ponta

Plugue para o adaptador 
de energia CA 

Cabo 3-em-1

Pano

Suporte do Cintiq

Adaptador de 
energia CA e cabo

Cintiq Companion Hybrid

Pasta protetora
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VISTA DIANTEIRA 
Os recursos do Cintiq estão ilustrados abaixo. Ele pode ser configurado tanto para uso por pessoas 
destras ou canhotas e posicionado em duas orientações de paisagem ou de retrato.

VISTA TRASEIRA
 

ExpressKeys (4)

Botão central

Rocker Ring

Câmera 
frontal

Botão liga/desliga

Porta USB

Encaixes para 
o suporte

LED do status 
da bateria

Microfone
Entrada de fones 
de ouvido

Entrada para 
cartão MicroSD

Conector 3-em-1

Suporte grip

Porta micro HDMI 
(saída de vídeo)

Câmera traseira

Microfone

Alto-falante
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INSTALAÇÃO DO SUPORTE 
Na orientação de paisagem, o suporte do Cintiq pode ser usado em três posições inclinadas diferentes. 
Depois de instalar o suporte, é possível ajustar a inclinação da tela da seguinte maneira:

1. Coloque o Cintiq sobre uma superfície plana e estável. 

2. Coloque o suporte com a superfície de alumínio virada para baixo e as três abas viradas para cima.

3. Decida qual das abas de inclinação deseja usar.

4. Segure o Cintiq na vertical para conseguir ver a parte de trás. 

5. Insira a aba, localizada na extremidade inferior do suporte, no encaixe localizado na extremidade 
inferior do Cintiq.

6. Mantendo a aba no respectivo encaixe, incline o Cintiq em direção ao suporte e insira a aba na 
inclinação desejada para utilizá-la no outro encaixe. Certifique-se de que ambas as abas estejam 
totalmente inseridas nos encaixes.
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 INICIANDO
Depois de desembalar o Cintiq e quando estiver pronto para começar a usá-lo, execute os passos a seguir 
para ligar o Cintiq e iniciar o assistente de configuração.

Observação: É preciso instalar o driver do Windows ou Macintosh para que o Cintiq funcione corretamente 
no modo estacionário.

Antes de começar, leia o Guia de inicialização rápida, incluído na caixa do Cintiq.

Verifique se o seu computador atende aos seguintes requisitos mínimos do sistema:

• Windows 7 ou 8 (configuração de 32 bits ou 64 bits) ou Mac OS X 10.6 ou posterior

• Porta USB disponível

• Porta HDMI disponível

Observação: Se o computador não tiver uma porta HDMI (saída de vídeo), use um adaptador HDMI para 
conectar o computador ao Cintiq.

1º PASSO: CONECTE O CINTIQ AO COMPUTADOR
Conclua as conexões do Cintiq com o seu computador. Use o cabo de força para conectar a uma fonte 
de energia externa. Consulte o diagrama de conexão.

1. Conecte os plugues da interface e do vídeo do cabo 3-em-1 às portas USB e HDMI disponíveis no 
computador. Lembre-se de que a Wacom recomenda conectar o cabo USB diretamente ao computador 
e não a um hub USB conectado ao computador.

2. Conecte o plugue do adaptador do cabo 3-em-1 ao adaptador de energia.

3. Conecte o cabo 3-em-1 restante ao Cintiq.

4. Instale o plugue da tomada ao adaptador de energia. Observe que é possível girar o plugue para 
acomodar diferentes tipos de tomada.

5. Conecte o adaptador de alimentação a uma tomada de CA.
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2º PASSO: CONCLUA O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO MODO MÓVEL
1. Quando o computador estiver conectado, ligue o Cintiq para iniciar o assistente de configuração, ele 

orientará você pelo processo de configuração e instalação do modo móvel.

2. Antes de começar a usar o assistente de configuração, certifique-se de ter Wi-Fi e acesso à Internet.

Selecione o botão AVANÇAR na parte inferior da tela com o dedo ou a caneta para percorrer os passos. 
O lado esquerdo da janela exibe as funções de configuração, enquanto o lado direito lista as opções de 
cada função. 

Adaptador 
de energia

Cabo 3-em-1 
Interface e 
conectores USB

Plugue do 
adaptador

Cuidado
Ao trabalhar com o Cintiq, use apenas o adaptador de energia fornecido ou um adaptador idêntico. O uso 
de um adaptador de energia inadequado pode danificar o Cintiq.
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• IDIOMA. Selecione o idioma de sua preferência.

• Vídeo de BOAS-VINDAS. 

• ALINHAMENTO ENTRE CANETA E CURSOR. Este item abre a tela de configuração da calibração.

1. Com a ponta da caneta, toque no centro de cada ponto de cruz. Ao terminar, será exibida uma tela 
de teste. 

2. Na tela de teste, verifique a calibração. Para isso, desenhe várias vezes na tela. Se estiver satisfeito 
com os resultados, clique em SALVAR para aceitar a calibração. Clique em RECALIBRAR se desejar 
repetir a calibração por algum motivo. É possível recalibrar a qualquer momento a partir do Wacom 
Desktop Center.
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• REGISTRO NO GOOGLE. Este item exibe uma caixa na qual você pode inserir informações da conta do 
Google para registrar o Cintiq e acessar o Google Play, Google +, Google Wallet, Gmail e outros 
serviços do Google. 

Nesta tela, faça login em sua conta do Google. Se não tiver uma conta no Google, configure-a aqui. 
Você precisará possuir uma conta Google para acessar a Play Store.

Feito o login, você poderá:

• Selecionar o idioma de preferência, se este já não estiver sendo exibido.

• Configurar os recursos de backup e restauração para os dados do aplicativo, de armazenamento 
e de dispositivos.

• Fornecer informações do cartão de crédito para efetuar compras no Google Play etc.

• Definir serviços de localização para usar o GPS no Cintiq.

• Definir suas preferências de serviços, atualizações do sistema etc.

Ao concluir as configurações do Google, clique em CONCLUIR CONFIGURAÇÃO para retornar ao 
assistente de configuração da Wacom. 

• TUTORIAIS. A Wacom recomenda que você explore esses vídeos para se familiarizar com o Cintiq. 
Assista a quantos vídeos quiser ou ignore-os durante a configuração e acesse-os mais tarde.

• CONEXÃO AO PC OU MAC. Depois de conectar o Cintiq ao computador como mostrado no diagrama 
acima, siga para o próximo passo.

3º PASSO: CONCLUA A INSTALAÇÃO DO DRIVER PARA O  MODO ESTACIONÁRIO
Após concluir a configuração do modo móvel, é preciso instalar os drivers para utilizar o Cintiq no modo 
estacionário. Conclua os itens restantes do assistente de configuração: 

• INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO PC OU MAC. Siga as instruções e clique em AVANÇAR.

• Depois que você clicar em AVANÇAR, o Cintiq mudará para o modo estacionário e exibirá a área de 
trabalho do seu computador. Procure o CD da unidade virtual INSTALAR CCH, que contém o software 
com o driver para o desktop. 

No Windows: Siga as instruções para prosseguir com a instalação.

No Mac: Uma nova unidade será conectada e você verá o ícone de um CD. Clique no ícone e siga as 
instruções para prosseguir com a instalação.

Observação: Também é possível baixar o driver de www.wacom.com.

A Wacom recomenda reiniciar o computador após a instalação do software.

O seu Cintiq deve agora estar pronto para ser utilizado. Quando conectá-lo ao seu computador, ele funcionará 
como monitor de entrada por caneta e toque com acesso aos recursos do modo estacionário usando o sistema 
operacional Windows ou Mac. Ao ser desconectado, o Cintiq funcionará como um tablet Android independente, 
com entrada por caneta eletrônica e toque, com acesso a outras funções de um tablet Android, para que você 
possa trabalhar em qualquer lugar.

ROCKER RING E BOTÃO CENTRAL
No modo móvel, as configurações dos botões do Rocker Ring e do botão central são:

• Botões superior e inferior do Rocker Ring: aumenta e diminui o volume.

• Botões direito e esquerdo do Rocker Ring: aumenta e diminui o brilho. 

Botão central: inicia um navegador da web. É possível alterar a função do botão central no Wacom Mobile 
Center (consulte Uso do Wacom Mobile Center).

http://www.wacom.com
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RECURSOS DO DESKTOP CENTER E DO MOBILE CENTER
A tabela a seguir oferece uma visão geral dos principais recursos e funções disponíveis em cada modo. 

Item Modo estacionário Modo móvel

Requisitos do sistema Windows 7 ou 8 (configuração de 
32 bits ou 64 bits) ou Mac OS X 10.6 
ou posterior, porta HDMI, porta USB

Não aplicável

Requisitos de conexão 1) Conector 3-em-1
2) Cabo para conectar HDMI, USB 
e energia 

Opcional: energia; Wi-Fi; Bluetooth; 
USB; conector 3-em-1 e cabo para 
conectar apenas USB e energia

Padrões de controle do 
tablet

Botão central Windows 8: Início
Windows 7: Iniciar
Mac OS 10.6: Alternar aplicativos
Mac OS 10.7 ou posterior: 
Launchpad

Executar navegador da web. Alterar 
função do botão central no Wacom 
Mobile Center

Rocker Ring Superior: Desfazer
Esquerdo: Alternar monitor
Direito: Menu Radial
Inferior: controles na tela  
]

Direito/esquerdo: Ajustar brilho
Superior/inferior: Ajustar volume

ExpressKeys
(de cima para baixo)
Configurações de 
ExpressKey mantidas ao 
mudar a orientação

Tecla 1: Shift
Tecla 2: Ctrl
Tecla 3: Alt
Tecla 4: Deslocar/Rolar

Tecla 1: Tela Inicial
Tecla 2: Menu
Tecla 3: Teclado na tela
Tecla 4: Pesquisar

Orientação Defina preferências de orientação 
e de uso para usuários destros ou 
canhotos no Wacom Desktop 
Center. No Mac, a orientação deve 
ser definida no painel Preferências 
do monitor. 

1) Use o aplicativo ASTRO File 
Manager para transferir arquivos 
entre mídias de armazenamento 
USB, locais na nuvem e o seu 
computador.

2) Quando conectar o Cintiq ao seu 
computador, unidades e dispositivos 
aparecerão na tela. É possível mover 
arquivos desses dispositivos 
diretamente para o seu computador.

Caneta e entrada de 
toque
(pode ser específico 
para o aplicativo)

Caneta Pro Pen
Caneta Art Pen
Pincel de ar
Gestos de toque

Pressão, inclinação, borracha
Pressão, inclinação, rotação, 
borracha
Pressão, inclinação, roda, borracha
Gestos personalizáveis (Windows e 
Mac)

Pressão, borracha
Pressão, borracha
Pressão, borracha
Gestos usados no Android
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Item Modo estacionário Modo móvel

Recursos da mesa

Câmera frontal Somente webcam Fotos e vídeo 

Câmera traseira Não suportado Fotos e vídeo 

Microfone Somente webcam Sim

Entrada de fones de 
ouvido

Sim Sim

Alto-falante Sim Sim

Entrada para cartão 
MicroSD

Sim Sim

Porta de saída HDMI Não suportado Sim

Bluetooth Não suportado Sim

GPS Não suportado Sim

Porta USB Mídia de armazenamento, outros 
dispositivos periféricos

Mídia de armazenamento, outros 
dispositivos periféricos

Wi-Fi Não suportado Sim

Suporte acoplável e 
ajustável

Sim (três ângulos, apenas 
orientação paisagem)

Sim (três ângulos, apenas 
orientação paisagem)

LED do status da bateria Sim Sim
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CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO
Para diminuir o cansaço, organize sua área de trabalho para criar um ambiente confortável. Posicione o 
Cintiq, a caneta e o teclado para facilitar o acesso, sem movimentos desnecessários. O monitor interativo 
e todos os outros monitores devem estar posicionados de modo que você possa vê-los confortavelmente, 
sem qualquer cansaço visual.

Item Modo estacionário Modo móvel

Personalizar Abra o Wacom Desktop Center a 
partir da tela inicial (Windows 8), 
do menu iniciar (Windows 7) ou 
das preferências do sistema (Mac) 
para acessar links para 
atualizações do sistema, 
gerenciamento de arquivos, 
painéis de controle, tutoriais, 
manuais e recursos relacionados.

1) Abra o Wacom Mobile Center a 
partir da tela Inicial do Android para 
acessar links para atualizações do 
sistema, configurações, 
gerenciamento de arquivos, tutoriais 
e recursos relacionados do Cintiq.

2) Abra as Configurações na tela 
inicial do Android para acessar as 
configurações padrão do Android.

Alterar a orientação do 
tablet

Defina preferências de orientação 
e de uso para usuários destros ou 
canhotos no Wacom Desktop 
Center. No Mac, a orientação deve 
ser definida no painel Preferências 
do monitor. 

A orientação se ajusta 
automaticamente para a posição do 
tablet. Para desativar essa função, 
desligue a GIRAR AUTOMATICAMENTE 
no Wacom Mobile Center. Para 
bloquear a orientação, abra as 
CONFIGURAÇÕES na tela inicial 
do Android e defina BLOQUEAR 
ROTAÇÃO. 

Sair do modo de 
hibernação

Pressione qualquer tecla do 
teclado do computador

Pressione rapidamente o botão 
Liga/Desliga

Reiniciar Pressione rapidamente o botão 
Liga/Desliga

Pressione o botão Liga/Desliga até 
que o menu seja exibido. Selecione 
a opção Reiniciar.
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MODO MÓVEL
O modo móvel do Cintiq Mobile utiliza o sistema operacional Android. Esse é o modo usado quando o 
Cintiq não estiver conectado ao computador pelo cabo 3-em-1 ou pelo conector HDMI. No modo móvel, 
o Cintiq funciona como um tablet Android com capacidade de entrada por toque ou por caneta eletrônica. 

Ao usar o Cintiq no modo móvel, conecte o cabo do adaptador de energia diretamente no conector 3-em-1 se 
desejar carregar o Cintiq.

Observação: O uso de alguns adaptadores HDMI pode fazer o Cintiq mudar para o modo estacionário, 
mesmo que não esteja conectado a um computador, e a tela ficará em branco. Se isso acontecer, 
desconecte o adaptador ou o cabo 3-em-1 para alternar o seu Cintiq para o modo móvel.

Se aparecer o ícone de bloqueio na tela, deslize-o em direção à direita para desbloquear do Cintiq.

CANETA E TOQUE
A caneta e o toque no modo móvel funcionam praticamente da mesma forma que no modo estacionário. 
Em alguns casos, os aplicativos no modo móvel podem não suportar todos os recursos da caneta.

O toque é desabilitado quando a caneta entra no limite de proximidade da tela (cerca de 5 mm ou 0,2 
polegadas). 

Para obter uma lista dos gestos de toque no Android, consulte http://developer.android.com/design/
patterns/gestures.html. Este site também fornece descrições de configurações, navegação, notificações 
e funções relacionadas do Android.

GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS
Para copiar ou mover arquivos diretamente para ou a partir do computador, conecte o cabo 3-em-1 ao seu 
Cintiq e conecte apenas o cabo USB ao computador. Cintiq permanecerá no modo móvel.

No modo móvel, é possível gerenciar os arquivos de duas maneiras diferentes:

• O ASTRO File Manager, criado pela Metago, vem pré-instalado no Cintiq. O ASTRO File Manager permite 
transferir arquivos entre o Cintiq, o computador, dispositivos USB e locais na nuvem. É possível transferir, 
copiar, excluir, renomear, classificar, criar novas pastas e diretórios e executar outras funções com seus 
arquivos e fotos.

• Quando conectar o Cintiq ao seu computador, unidades e dispositivos aparecerão na tela. Você pode 
mover arquivos desses dispositivos entre o computador e o Cintiq arrastando e soltando-os.

Para obter instruções detalhadas sobre como usar o ASTRO, acesse www.metago.net e clique em ASTRO 
File Manager Getting Started Guide, na parte inferior da página. O ASTRO FILE MANAGER pode ser iniciado 
selecionando GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS no Wacom Mobile Center. Também é possível iniciá-lo a partir 
da tela inicial.

USO DO WACOM MOBILE CENTER
O Wacom Mobile Center é um aplicativo do modo móvel que permite alterar configurações, usar 
aplicativos Android, registrar e atualizar o sistema e selecionar opções para gerenciamento de arquivos. 
Também é possível acessar o suporte do produto e sites relacionados ao produto. 

Os itens do lado esquerdo da tela do Wacom Mobile Center permitem fazer seleções ou definir opções 
a partir das listas associadas, no lado direito da tela.

Se o Cintiq for conectado ao computador e, em seguida, desconectado, ele mudará para o modo móvel. 
É possível abrir o Wacom Mobile Center pelo ícone Wacom Center na tela inicial.

Para fazer outras personalizações e alterações na configuração do seu sistema Android, selecione o 
aplicativo Configurações na tela inicial ou na janela de notificação, no canto superior direito da tela. 

http://developer.android.com/design/patterns/gestures.html
http://developer.android.com/design/patterns/gestures.html
http://www.metago.net
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As seguintes opções estão disponíveis no Wacom Mobile Center:

• APLICATIVOS ÚTEIS.

• GERENCIAMENTO DE ARQUIVO. Inicia o ASTRO File Manager, que ajuda a gerenciar conteúdos e 
arquivos, incluindo fotografias, músicas, vídeos ou documentos, no Cintiq e no computador via 
rede. Você também pode usar o ASTRO File Manager com serviços populares de nuvem, como 
Facebook Photo Albums, Dropbox, Google Driver, SkyDrive e Box.
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• APLICATIVOS CRIATIVOS. Inicia o Wacom Creative Canvas, Wacom Manga Canvas ou outros 
aplicativos que irão realçar a sua criatividade. Esses aplicativos também podem ser iniciados 
a partir da tela inicial do Android. 

Em APPS CRIATIVOS você pode selecionar WACOM RECOMMENDS para acessar uma lista de apps 
úteis do Android.

• ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA. O sistema informa quando uma atualização de software está disponível 
e fornece opções para baixar e instalar a atualização. Também é possível selecionar uma caixa de 
seleção que irá monitorar automaticamente o sistema se houver novas atualizações e mostrar uma 
notificação quando uma nova atualização estiver disponível.

• DISPOSITIVO. 

• GIRAR TELA AUTOMATICAMENTE. Definir esse controle deslizante como LIGADO faz tela girar para 
a orientação correta quando a posição do Cintiq for mudada. Você também pode definir essa 
preferência a partir da tela inicial.

• BOTÃO CENTRAL. Selecione sua função preferida para o botão central. O padrão para o botão central 
é iniciar o navegador da web. É possível definir essa função para iniciar um navegador da web, 
o Wacom Mobile Center, o ASTRO File Manager, um aplicativo de câmera ou aplicativo 
personalizado disponível no sistema, fazer uma captura de tela ou realizar outras funções.

• ALINHAMENTO DE CANETA ECURSOR. Esta opção abre o utilitário de calibração da caneta usado no 
Assistente de configuração. Consulte 2º passo: Conclua o assistente de configuração do modo 
móvel.

• CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS. 

• EXIBIR CD VIRTUAL DO DRIVER PARA ÁREA DE TRABALHO. Use esta opção para instalar os drivers 
do modo estacionário caso você não tenha concluído a instalação no assistente de 
configuração ou caso deseje reinstalar os drivers mais tarde. 

• ATIVAR CONECTIVIDADE COM PC VIA ADB. Este item é marcado para assegurar notificações entre 
o Cintiq e o computador. 

•  AJUDA E SUPORTE.

• REGISTRO. Clique no link de registro para acessar o site de registro de produtos da Wacom.

• MANUAIS DO USUÁRIO. Permite acessar este manual e o documento Informações Importantes sobre 
o Produto, que oferece especificações, garantia e informações relacionadas.

• TUTORIAIS. Permite acessar vídeos instrutivos que o ajudarão a começar a usar o Cintiq e a aprender 
mais sobre como trabalhar com ele.

• SUPORTE. Esta opção permite acessar o site de suporte da Wacom para obter ajuda sobre o Cintiq.

• REDES SOCIAIS E FÓRUNS. Esta opção permite que você acesse sites adicionais que o ajudarão a 
aprender mais sobre como trabalhar com o Cintiq. 
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STATUS DA BATERIA E FUNCIONAMENTO
O LED de status da bateria no Cintiq indica as condições da bateria da seguinte forma:

O status da bateria é exibido no Wacom Desktop Center, no Mobile Center e na barra de tarefas da 
tela no modo móvel. Você receberá notificações quando a carga da bateria cair para um nível baixo. 
O descarregamento completo da bateria fará o Cintiq desligar.

Se a temperatura de funcionamento da bateria ficar quente ou fria demais, será exibida uma notificação. 
Se a bateria ficar quente demais e o Cintiq estiver conectado a uma fonte de energia externa, desconecte 
o Cintiq. Caso pareça haver algum problema com o funcionamento da bateria e você não conseguir 
resolvê-lo, entre em contato com o Suporte da Wacom.

Para proteger e maximizar a vida útil da bateria:

• Utilize e armazene o Cintiq em temperatura ambiente. 

• Não permita que a bateria fique completamente descarregada.

• Não ignore as notificações de bateria fraca. 

• A Wacom recomenda que se mantenha o cabo de energia conectado ao trabalhar no modo 
estacionário, para que a carga da bateria não fique muito baixa.

• Se não for utilizar o Cintiq por um longo período, carregue a bateria ante do uso final. Reinicie o Cintiq 
uma vez por mês aproximadamente e verifique o ícone de status da bateria. Carregue a bateria 
novamente se estiver muito baixa.

• Não tente remover, reparar, substituir ou alterar a bateria do Cintiq. Se houver algum problema com 
a bateria, entre em contato com o suporte da Wacom para a sua região. 

Certifique-se de conectar o cabo de energia ao trabalhar no modo estacionário.

Consulte também Especificações da bateria.

Status LED 

Desligado Desligado

Carregando Âmbar

Totalmente carregado Com energia CA: Verde Sem energia CA: Desligado
Bateria fraca Com energia CA: Âmbar Sem energia CA: Vermelho 

(bateria abaixo de 10%)

Hibernação Desligado
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MODO ESTACIONÁRIO
O modo estacionário é ativado quando o Cintiq é conectado ao computador com o cabo 3-em-1 e o 
software para operação do PC ou Mac tiver sido instalado (consulte Iniciando). 

O Wacom Desktop Center iniciará automaticamente após a instalação do driver do Mac ou PC. Consulte 
O Wacom Desktop Center.

Observação: O uso de alguns adaptadores HDMI pode fazer o Cintiq mudar para o modo estacionário, 
mesmo que não esteja conectado a um computador, e a tela ficará em branco. Se isso acontecer, 
desconecte o adaptador ou o cabo 3-em-1 para alternar o seu Cintiq para o modo móvel.

CONFIGURAÇÃO DO AJUSTE DE MÃO
Durante o processo de instalação no final do assistente de configuração, você será solicitado a escolher 
uma configuração padrão, baseada no fato de você ser destro ou canhoto. A configuração escolhida foi 
usada para determinar as definições padrão para as ExpressKeys. Em geral, é preferível que as 
ExpressKeys fiquem do mesmo lado que a sua mão não dominante. Se você for destro, posicione as 
ExpressKeys à esquerda. Coloque-as à direita se você for canhoto.

Você pode usar o Wacom Desktop Center para reconfigurar o Cintiq para um usuário canhoto ou destro 
a qualquer momento. As ExpressKeys mudarão automaticamente para ajustar-se às novas configurações.

O WACOM DESKTOP CENTER
O Wacom Desktop Center é um utilitário que permite selecionar as configurações do Cintiq, aprender mais 
sobre como usá-lo e conectar-se a sites relacionados. Após instalar o driver para o modo estacionário, 
será possível acessar o Desktop Center a qualquer momento a partir da tela inicial no Windows 8, pelo 
menu Iniciar no Windows 7 ou através das preferências do sistema no Mac. Selecione as atividades no 
lado esquerdo da tela para ver as opções de cada uma.
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As seguintes opções estão disponíveis no Wacom Desktop Center:

• ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE. Se houver atualizações de software disponíveis, você verá uma mensagem 
de notificação. Clique em ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE WACOM para visualizar as atualizações do driver 
do Cintiq para o modo estacionário. Clique na atualização desejada para começar a fazer o download 
e instalar a atualização.
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• DISPOSITIVO. 

• ORIENTAÇÃO. Durante a instalação do driver, você foi solicitado a definir uma configuração de uso 
para usuário destro ou canhoto. Este item permite redefinir esse valor e selecionar uma orientação 
separada para o Cintiq se desejado.

Observação: No Mac, a orientação deve ser definida no painel Preferências do monitor. Existe um 
link para a localização do painel abaixo dessa opção.

• EXIBIÇÃO. Este item permite definir as características de exibição, como brilho, contraste, 
temperatura da cor etc. 

• CANETA, TOQUE E BOTÕES. 

• HABILITAR/DESABILITAR TOQUE. Selecione o botão de opção para habilitar ou desabilitar as entradas 
de toque no Cintiq.

• CONFIGURAÇÕES DA CANETA, TOQUE E BOTÕES. Esta opção acessa as configurações do painel de 
controle da Mesa Gráfica Wacom para os seguintes recursos: 

• Caneta. Consulte Personalização da caneta. Para obter uma descrição geral do uso da caneta, 
consulte Recursos da caneta e Uso da caneta.

• Toque. Consulte Configuração das opções de multitoques e Personalização com entrada do 
multitoque. Para obter uma descrição geral do uso da função multitoque, consulte O recurso 
multitoque.

• ExpressKeys. Consulte ExpressKeys, Rocker Ring e botão central.

• Rocker Ring e botão central. Consulte ExpressKeys, Rocker Ring e botão central.

• ALINHAMENTO DOS CURSORES DE TELA E CANETA. Consulte Calibragem do Cintiq.

• AJUDA E ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

• REGISTRO. Clique no link de registro para acessar o site de registro de produtos da Wacom.

• MANUAIS DO USUÁRIO. Este item permite acessar informações do produto e manuais do Cintiq. 
O documento de informações importantes sobre o produto fornece especificações, garantia e 
informações relacionadas.

• TUTORIAIS. Esta opção permite que você selecione vídeos instrutivos que o ajudarão a começar a 
usar o Cintiq e a aprender mais sobre como trabalhar com ele. Caso possua uma conexão Wi-Fi, 
você poderá acessar informações do produto e vídeo de instrução no site a qualquer momento.

• ATENDIMENTO AO CLIENTE. Esta opção permite acessar o site de suporte da Wacom para obter ajuda 
sobre o Cintiq.

• REDES SOCIAIS E FÓRUNS. Esta opção oferece links para sites de mídia social com páginas da 
Wacom que podem ser úteis. 

A tela do Wacom Desktop Center também mostra o status da bateria no canto superior direito. Ela mostra 
se a bateria está sendo carregada, o percentual da carga e qualquer outro aviso sobre a bateria. Se uma 
notificação de bateria mostrar carga fraca, conecte-a a uma fonte de energia.

Caso seja exibido um indicador de dispositivo não conectado, vá até o Wacom Mobile Center e ative 
CONECTIVIDADE COM PC nas OPÇÕES AVANÇADAS.
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RECURSOS DA CANETA

Importante: 

• Use apenas a caneta fornecida com o produto ou uma caneta acessório da Wacom específica para 
uso com o Cintiq. Outras canetas podem não funcionar corretamente ou danificar a tela. 

• Não use pontas de feltro no Cintiq, pois elas podem arranhar a tela.

• Quando não estiver em uso, coloque a caneta no estojo ou horizontalmente sobre a mesa. Para 
manter a sensibilidade da caneta, guarde-a em um local onde ela não se apoie sobre a ponta ou 
a borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da 
caneta.

Botão lateral: A caneta vem equipada com um botão lateral 
programável, que tem duas funções que podem ser selecionadas 
movimentando-se o botão em qualquer uma das direções. Você pode 
usar o botão sempre que a ponta da caneta estiver na proximidade 
(5 mm (0,2 polegada)) da superfície da tela.

Não é preciso encostar a ponta da caneta na superfície do monitor 
para usar o botão. 

No modo estacionário, por padrão, o botão superior é definido como 
CLIQUE DUPLO, e o botão inferior é definido como CLIQUE DIREITO. 
Você pode personalizar ou desativar as funções de botões usando o 
painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.

Ponta da caneta (ponta substituível): A caneta é ativada quando fica 
próxima da tela do Cintiq. Isso permite posicionar o cursor da tela 
sem encostar a ponta da caneta na tela.
Quando a ponta da caneta é pressionada, a caneta simula um 
clique com o botão primário do mouse. A pressão do clique na 
ponta pode ser ajustada no painel de controle da Mesa Wacom.

Borracha: Quando aproximada da tela do Cintiq, a parte de mesa 
gráfica do monitor informa a localização da caneta. As informações 
sobre pressão são fornecidas quando você pressiona a borracha. 
Por padrão, a função está configurada como APAGAR.
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USO DA CANETA
A caneta sem fio e sem bateria é sensível à intensidade da pressão aplicada à ponta. Há quatro técnicas 
básicas para se usar a caneta: apontar, clicar, dar clique duplo e arrastar. Se você não estiver familiarizado 
com o uso da caneta, consulte as páginas a seguir.

Como segurar a caneta
O recurso multitoque
Clicar
Arrastar
Uso da sensibilidade à pressão
Desenho com inclinação

COMO SEGURAR A CANETA
Segure a caneta como se fosse uma caneta ou um lápis comum. Ajuste a posição de modo que o botão 
lateral fique em um local conveniente, em que é possível alterná-lo com seu polegar ou indicador. Tome 
cuidado para não pressionar acidentalmente o botão enquanto desenha ou posiciona a caneta.

Coloque a caneta ao seu alcance enquanto você trabalha. Quando não estiver em uso, coloque a caneta 
no estojo ou horizontalmente sobre a mesa. 

Importante: Para manter a sensibilidade de suas ferramentas de entrada, não as guarde em um recipiente 
no qual elas repousem sobre a ponta ou borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) 
sensor(es) de pressão da ponta da caneta.

Se você estiver trabalhando em um 
ambiente de vários usuários ou caso 
queira personalizar sua caneta, 
desparafuse o cone da ponta e substitua 
o anel colorido por um de outra cor 
(incluído).

Você pode personalizar as configurações 
da caneta a qualquer momento.
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POSICIONAR 
Para posicionar o cursor na tela, mova a caneta ligeiramente acima da tela do Cintiq sem encostar na 
superfície da tela. Pressione a ponta da caneta sobre a tela para fazer uma seleção.

Nota: Calibragem do Cintiq assegura o correto alinhamento do cursor da tela com a ponta da caneta.

No modo estacionário, se o cursor da tela não saltar para perto da ponta da caneta quando você colocar a 
caneta sobre a tela, isso significa que o driver do software do Cintiq pode não estar instalado ou não 
está carregando. Instale o software do driver se necessário.

Para calibração no modo móvel, consulte Modo móvel. 

CLICAR
Toque a tela uma vez com a ponta da caneta ou toque a caneta na tela com pressão suficiente para 
registrar um clique.

Para clicar duas vezes, pressione o botão lateral superior (quando configurado como CLIQUE DUPLO) ou 
toque rapidamente a tela duas vezes no mesmo local com a ponta da caneta. 

APAGAR
Nos aplicativos suportados, a borracha da caneta funciona como uma borracha para lápis. Em aplicativos 
de texto, use a borracha para selecionar o texto e eleve a borracha afastando-a da tela do Cintiq para 
apagar o texto.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a borracha. Consulte 
informações sobre o produto. Se a borracha não for suportada por determinado aplicativo, você ainda 
poderá usá-la para posicionar, desenhar ou tomar notas.

ARRASTAR
Selecione um objeto e arraste a ponta da caneta sobre a tela para mover o objeto.

USO DA SENSIBILIDADE À PRESSÃO
A caneta reage às suaves variações dos movimentos da sua mão, permitindo criar traços de caneta e 
pinceladas com aparência natural em aplicativos que suportem esse recurso. 

Para desenhar, pintar ou escrever com sensibilidade à pressão, mova a caneta na superfície da tela 
enquanto aplica diferentes intensidades de pressão na ponta da caneta. Pressione com mais força para 
traçar linhas mais grossas ou de cores mais densas. Pressione com menos força para traçar linhas mais 
finas ou de cores mais suaves. Alguns aplicativos requerem que você selecione primeiro uma ferramenta 
sensível à pressão na paleta de ferramentas do aplicativo. Para ajustar a sensibilidade da ponta, consulte 
ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a pressão. Consulte 
informações sobre o produto.

DESENHO COM INCLINAÇÃO
O Cintiq reconhece quando você inclina a caneta da posição vertical. A inclinação pode ser utilizada para 
controlar a espessura e a forma da linha em aplicativos suportados.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a inclinação. Consulte 
informações sobre o produto.
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EXPRESSKEYS, ROCKER RING E BOTÃO CENTRAL
É possível usar as ExpressKeys, o Rocker Ring e o botão central para executar as funções ou os 
pressionamentos de tecla utilizados com frequência, ou para modificar as propriedades da sua caneta 
ou de outra ferramenta de entrada enquanto você trabalha.

As quatro posições do Rocker Ring (esquerda, direita, superior e inferior) podem ser definidas e usadas 
como ExpressKeys. O botão central pode ser programado para executar uma função específica. 
Por exemplo, você pode:

• Configurar uma tecla para um atalho de teclado, arquivo ou um aplicativo usado frequentemente.

• Se não puder ou não quiser usar os botões laterais da caneta, você poderá definir uma tecla para clicar 
com o botão direito do mouse ou dar dois cliques.

• Escolher qualquer uma das outras funções disponíveis. Consulte Personalização das ExpressKeys 
para obter detalhes.

As configurações padrão das ExpressKeys, do Rocker Ring e do botão central são mostradas abaixo. 
A configuração para uso com a mão direita é mostrada. Para configuração para uso com a mão esquerda, 
as configurações de ExpressKey são alteradas (ou inclinadas) entre a esquerda e a direita.

Importante: Alguns aplicativos podem substituir e controlar as funções das ExpressKeys ou do 
Rocker Ring. Para obter detalhes, consulte uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.
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O RECURSO MULTITOQUE 
O Cintiq Companion Hybrid oferece funções interativas multitoques, que permitem interagir com um 
computador usando apenas os dedos na superfície da tela do monitor interativo.

É possível usar o toque no monitor interativo da mesma forma que em qualquer outro dispositivo Mac, 
Windows ou Android. 

Para verificar os gestos usados no Windows e Mac, consulte o Guia de Gestos da Wacom no site 
www.wacom.com/en/support/manuals.

Para verificar os gestos usados no Android, consulte http://developer.android.com/design/patterns/
gestures.html. Este site também fornece descrições de configurações, navegação, notificações e funções 
relacionadas do Android.

Algumas configurações para personalizar o toque só estão disponíveis quando se trabalha no modo 
estacionário. Essas exceções são destacadas nas descrições.

• Ao usar o toque, você pode posicionar seus dedos genericamente, como achar confortável. No 
entanto, tocar com os dedos muito próximos uns dos outros pode ser interpretado pelo monitor 
interativo como um único dedo, ou ele pode interpretar incorretamente qual dedo iniciou ou executou 
uma ação ou um gesto. Seus dedos devem permanecer na área ativa da superfície da tela.

• Experimente usar o toque para ver o que funciona melhor. Tome cuidado para evitar toques acidentais 
na tela do monitor ao fazer gestos. Por exemplo, se o seu dedo mínimo tocar na superfície da tela do 
monitor ao aplicar zoom ou rolar, você poderá acionar um clique com o botão direito acidentalmente.

Observação: Nos modelos de produtos compatíveis com caneta e multitoque, você pode simultaneamente 
trabalhar com a caneta e o toque nos aplicativos de suporte. A caneta tem prioridade sobre o 
toque sempre que sua ponta está na faixa de proximidade da tela do monitor interativo. Levante 
a caneta e a mão da superfície da tela do monitor para ativar o toque.

Seleção do multitoque
Personalização com entrada do multitoque
Teste da entrada de vários toques

SELEÇÃO DO MULTITOQUE
É possível habilitar ou desabilitar o toque no modo estacionário ou atribuí-lo a uma ExpressKey. É possível 
também habilitar o toque na guia OPÇÕES DE TOQUE ou GESTOS PADRÃO no painel de controle da Mesa 
Gráfica Wacom.

O toque sempre está habilitado no modo móvel. Contudo, se a ponta de uma caneta estiver dentro da área 
de proximidade da tela (cerca de 5 milímetros ou 0,20 polegadas), o toque será desabilitado enquanto a 
ponta da caneta permanecer próxima.

http://www.wacom.com/en/support/manuals
http://www.wacom.com/en/support/manuals
http://developer.android.com/design/patterns/gestures.html
http://developer.android.com/design/patterns/gestures.html
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É possível também personalizar as funções de toque com as ExpressKeys, o Rocker Ring e o botão 
central. Consulte Recursos da caneta.

Observações:

• Ações e gestos com dois dedos se aplicam sobretudo ao Mac.

• Embora alguns gestos possam ser similares, os sistemas Windows usam os gestos com dois dedos 
padrão Windows por padrão. Para uma experiência consistente entre os aplicativos, selecione a opção 
USAR OS GESTOS DO WACOM na guia OPÇÕES DE TOQUE no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.
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PERSONALIZAÇÃO COM ENTRADA DO MULTITOQUE
No modo estacionário, é possível usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para personalizar o 
produto do jeito que você prefere usar o multitoque. Selecione o ícone TOQUE na lista FERRAMENTA. 
Em seguida, selecione uma guia apropriada para personalizar e altere as configurações usando as opções 
disponíveis. Consulte também seleção do multitoque.

Visão geral do painel de controle
Configuração das opções de multitoques
Configurações específicas de aplicativos
Uso de mais de um monitor

CONFIGURAÇÃO DAS OPÇÕES DE MULTITOQUES
No modo estacionário, é possível configurar o Cintiq para toque selecionando a guia GESTOS PADRÃO em 
um Mac ou a guia OPÇÕES DE TOQUE ou MEUS GESTOS no Windows 8 ou Windows 7.

Nas duas guias abaixo, posicione o cursor da tela sobre uma opção de toque para ver uma imagem 
estática dessa função.

Se não escolher uma opção específica para visualizar, o painel de controle exibirá cada opção 
sequencialmente, de cima para baixo. As opções disponíveis podem variar, dependendo do seu sistema 
operacional e versão.

Consulte também seleção do multitoque e personalização com entrada do multitoque.

No Windows 8 ou Windows 7:

Para habilitar entrada de toque, clique na caixa.

Escolha uma opção para usar os gestos padrão 
do Windows ou os gestos do Wacom. O padrão 
é usar gestos do Windows.
Esta é uma opção global e se aplicará a todos 
os seus aplicativos.

Dica: Escolha USAR OS GESTOS DO WACOM para 
uma experiência consistente de toques 
entre aplicativos.
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Para criar gestos de toques personalizados, selecione a guia MEUS GESTOS. 

 

No Mac: Para habilitar entrada de toque, clique 
na caixa.
Para trabalhar de diferentes maneiras, algumas 
funções (como clicar com o botão direito) 
podem ser executadas com ações ou gestos 
diferentes.

No Windows: A guia MEUS GESTOS fica visível 
se você selecionar a opção USAR OS GESTOS DO 
WACOM na guia OPÇÕES DE TOQUE.

Os gestos de entrada de vários toques 
são modificados com base na sua seleção de 
menus suspensos e estão disponíveis quando 
selecionados.
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TESTE DA ENTRADA DE VÁRIOS TOQUES
Se encontrar problemas com o multitoque:

1. Verifique se o Cintiq está ligado.

2. Verifique as funções de toque atribuídas ou redefina-as de acordo com as condições padrão.

3. Tente mover o cursor da tela tocando com o seu dedo em lugares diferentes na superfície da tela do 
monitor. Toque para selecionar um item. 

4. Se estiver no modo estacionário, abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e clique no botão 
SOBRE. Na caixa de diálogo exibida, clique em DIAGNOSTICAR... A caixa de diálogo DIAGNÓSTICO mostra 
informações dinâmicas sobre o monitor interativo e as ferramentas, além de informações adequadas 
para modelos de produtos sensíveis ao toque. 

Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

USO DE MAIS DE UM MONITOR
Ao trabalhar com o Cintiq e monitores adicionais no mesmo sistema, o movimento do cursor da tela nos 
monitores padrão será afetado pela configuração do sistema e pelas especificações de hardware do 
monitor que estiver sendo usado.

Se um segundo monitor for conectado no modo espelhado, o Cintiq e o outro monitor mostrarão imagens 
idênticas e o mesmo movimento do cursor.

Se estiver usando o Cintiq com outros monitores no modo de monitor estendido, haverá diversas opções 
de navegação nos outros monitores:

• Configure uma ExpressKey, o Rocker Ring ou um botão lateral da caneta com a função ALTERNAR 
MONITOR. Você pode, então, pressionar o botão para alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outros 
monitores.

Por exemplo, o Cintiq pode ser usado como um monitor interativo onde o cursor da tela é posicionado 
no local da ponta da caneta sobre a tela. Alternar monitor permite que você use o Cintiq como uma 
Mesa Gráfica Wacom padrão de modo que o cursor da tela possa se mover por toda a área de trabalho 
ou em monitores adicionais.

• Configure um botão lateral da caneta ou uma ExpressKey como ALTERNAR MODO. Fazendo isso, você 
poderá alternar rapidamente entre o modo caneta para trabalhar no Cintiq e o modo mouse para 
trabalhar em outro monitor.

Você também poderá adquirir uma mesa gráfica Intuos e usá-la para trabalhar com os outros monitores 
no modo caneta. A caneta funcionará no Cintiq e na mesa gráfica.

CONFIGURAÇÕES DO MONITOR WACOM
No modo estacionário, o utilitário de Configurações do Monitor Wacom permite otimizar várias 
configuração de vídeo do Cintiq para Windows 8, Windows 7 ou Mac. Você pode personalizar essas 
configurações na TELA do Wacom Desktop Center.

Também pode acessar as configurações no painel de controle do Wacom:

Windows 8: Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco PROPRIEDADES DA MESA GRÁFICA WACOM. Se você 
estiver usando o modo estacionário clássico do Windows 8, pressione a tecla Windows do teclado ou 
selecione o ícone do Windows na barra Charms para acessar a tela Iniciar.

Windows 7: Clique no menu INICIAR, escolha TODOS OS PROGRAMAS, clique em MESA GRÁFICA WACOM e, 
em seguida, clique na opção CONFIGURAÇÕES DE TELA WACOM.

Mac: Abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA no menu Apple ou na pasta APLICATIVOS e, em seguida, clique no 
ícone da MESA GRÁFICA WACOM.
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Permite escolher 
uma tela se você 
estiver trabalhando 
com mais de um 
Cintiq.

Exibe a caixa de 
diálogo Avançadas. 

Ajusta de forma 
independente os 
valores de cor 
vermelha, azul e verde. 
Todas as alterações que 
você fizer manualmente 
nas configurações de 
cor substituirão as 
configurações do perfil 
de cor.

Ajusta o contraste 
e o brilho do 
monitor com 
caneta.

Redefine as 
escolhas das 
Configurações do 
Monitor Wacom às 
configurações 
anteriores.

Permite ajustar a 
temperatura da cor 
do Cintiq, em graus 
Kelvin. O padrão é 
6.500 K.

Redimensiona 
a imagem para 
preencher toda 
a tela.

Redimensiona a 
imagem para ocupar 
o máximo espaço 
possível a tela 
mantendo a relação 
de aspecto correta.

Restaura os 
parâmetros do 
monitor do modo 
atual às 
configurações 
padrão de fábrica.
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PERSONALIZAÇÃO DO CINTIQ
No modo estacionário, você pode personalizar o Cintiq e ajustar as configurações da ferramenta de 
entrada.

Os usuários avançados podem aprender como otimizar melhor o Cintiq criando configurações específicas 
de aplicativos.

Visão geral do painel de controle
Calibragem do Cintiq
Personalização da caneta
Personalização das ExpressKeys
Personalização do Rocker Ring e do botão central
Funções do botão
Uso e personalização do Menu radial
Uso do recurso Alternar monitor
Configurações específicas de aplicativos
Uso de várias ferramentas
Renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas

GERENCIAMENTO DAS CONFIGURAÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE
Você pode começar a personalizar o Cintiq após abrir o painel de controle. Consulte visão geral do painel 
de controle.

As preferências específicas do usuário são suportadas. Depois de conectar-se, cada usuário poderá 
personalizar suas configurações pessoais no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. Alternar para 
outro usuário carregará as configurações daquele usuário.

EXPRESS VIEW E CONFIGURAÇÕES
A Express View exibe a configuração de qualquer ExpressKey, botão do Rocker Ring ou do botão central. 
Quando a Express View estiver ativada, ao clicar em qualquer tecla será exibida a configuração da 
respectiva tecla no canto superior esquerdo da tela. A exibição Express View é fechada por 
aproximadamente 1 segundo depois que você libera a ExpressKey.
A tela Configurações, que mostra todas as configurações de ExpressKeys, Rocker Ring, botão central 
e caneta, será exibida quando você clicar em uma tecla atribuída à opção CONFIGURAÇÕES. Essa tela 
também exibirá um ícone indicando se o toque está habilitado ou desabilitado. Você pode também alterar 
as configurações a partir dessa tela tocando no item que deseja mudar com a caneta ou o dedo. Isso 
abrirá o painel apropriado no Painel de Controle e você poderá alterar a configuração ali.
Para ativar a Express View:
1. Marque a caixa de seleção MOSTRAR EXPRESS VIEW na guia ExpressKeys ou Rocker Ring no painel de 

controle. 

2. Pressione qualquer ExpressKey ou botão do Rocker Ring para ver sua configuração no canto superior 
esquerdo da tela. 

Para usar as Configurações:

1. Atribua a função CONFIGURAÇÕES a uma das ExpressKeys ou botões do Rocker Ring.

2. Para ver as configurações de todas as ExpressKeys, botões do Rocker Ring, caneta e toque, clique na 
tecla atribuída para CONFIGURAÇÕES.

3. Para alterar uma configuração, toque no item desejado para abrir o Painel de Controle, depois 
selecione a nova configuração para esse item.

4. Para desativar as CONFIGURAÇÕES, verifique se a função CONFIGURAÇÕES não está atribuída a nenhuma 
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ExpressKeys ou botão do Rocker Ring.

VISÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLE
Ao trabalhar no modo estacionário, você pode usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para 
personalizar o Cintiq e a caneta. Ao abrir o painel de controle, um ícone para a caneta ou outra ferramenta 
de entrada é exibido na lista FERRAMENTA. As guias apropriadas serão exibidas.

Abra o Painel de Controle.

Windows 8: Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco PROPRIEDADES DA MESA GRÁFICA WACOM. Se você 
estiver usando o modo estacionário clássico do Windows 8, pressione a tecla Windows do teclado ou 
selecione o ícone do Windows na barra Charms para acessar a tela Iniciar.

Windows 7: Clique no botão INICIAR do Windows e escolha TODOS OS PROGRAMAS e, em seguida, selecione 
a MESA GRÁFICA WACOM e escolha a opção PROPRIEDADES DA MESA GRÁFICA WACOM.

Macintosh: Abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA no menu Apple ou na pasta APLICATIVOS e, em seguida, clique 
no ícone da MESA GRÁFICA WACOM.

Observação: Depois de se conectar, cada usuário poderá personalizar suas configurações pessoais no 
painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. Alternar para outro usuário automaticamente carregará as 
configurações daquele usuário.
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As guias exibem 
as configurações 
personalizadas 
da FERRAMENTA 
selecionada.

Exibe a caixa 
de diálogo de 
informações e 
opção para 
DIAGNOSTICAR... seu 
produto.

Reconfigura a guia 
selecionada com seus 
valores padrão.

Os ícones representam as configurações do 
monitor interativo (MESA GRÁFICA), 
FERRAMENTA e APLICATIVO.

Escolha FUNÇÕES 
para personalizar 
a ExpressKey e as 
configurações do 
Menu radial. As 
opções para Alternar 
monitor estão 
disponíveis em 
sistemas com vários 
monitores.

Selecione PRO PEN 
PRO para personalizar 
as configurações da 
caneta. O ícone está 
disponível depois que 
você usa a caneta no 
monitor interativo.

Exibe opções avançadas. Faz o download ou 
exibe este manual.
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Dicas sobre a ferramenta estão disponíveis para a maioria dos itens do painel de controle. Posicione o 
cursor de tela sobre um item por algum tempo. A Dica de ferramenta apropriada aparecerá em alguns 
minutos.

A guia do teclado e as teclas de seta também podem ser usadas para navegação pelo painel de controle.

Listas e guias do painel de controle: As listas MESA GRÁFICA, FERRAMENTA e APLICATIVO permitem selecionar 
o monitor, a ferramenta ou o aplicativo cujas configurações você deseja alterar. 

Observação: A lista APLICATIVO é opcional. Não é necessário selecionar ou adicionar aplicativos para 
personalizar a(s) ferramenta(s).

PERSONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO CINTIQ
Para personalizar o Cintiq interativo, abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e selecione o ícone 
FUNÇÕES na lista FERRAMENTA. Selecione uma guia para personalizar e altere as configurações usando as 
opções disponíveis.

Para personalizar, faça as alterações nos controles da guia. Experimente diferentes configurações, para 
encontrar a que melhor se adapte a você. As alterações feitas surtirão efeito imediatamente. Clique em 
PADRÃO para retomar as configurações padrão.

A lista MESA exibe um ícone para qualquer 
monitor interativo ou mesa suportada que tenha 
sido instalada no sistema e esteja conectada no 
momento. Todas as configurações mostradas 
abaixo da lista aplicam-se ao monitor interativo 
ou à mesa gráfica selecionada.

• O painel de controle só será iniciado se um 
monitor interativo ou uma mesa suportada 
for conectada ao computador.

• Só é possível exibir ou alterar as 
configurações do monitor interativo ou mesa 
conectada.

• Só será possível excluir o monitor interativo 
ou a mesa da lista do painel de controle se a 
unidade estiver conectada ao computador.

Consulte também instalação de várias mesas 
gráficas e renomear a mesa gráfica na lista de 
mesas gráficas.

As seleções atuais estão destacadas.

A lista FERRAMENTA exibe ícones para as FUNÇÕES do Cintiq e para as diferentes ferramentas usadas. 

Para personalizar as configurações de uma ferramenta, clique em seu ícone na lista FERRAMENTA. As guias 
apropriadas serão exibidas. Consulte personalização das expresskeys e personalização da caneta.

Observação:A caneta será adicionada automaticamente à lista FERRAMENTA quando for usada pela primeira vez 
no Cintiq e funciona usando as configurações padrão.
Consulte também uso de várias ferramentas.

Use a lista APLICATIVO para definir as configurações de FERRAMENTA que só valerão para um aplicativo 
específico. Consulte configurações específicas de aplicativos.
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CALIBRAGEM DO CINTIQ
Para obter o desempenho ideal, é necessário calibrar o Cintiq a fim de alinhar o cursor da tela com a 
posição da caneta na tela. Isso é necessário para compensar o ângulo de visualização e para ajustar 
o desvio. Coloque o Cintiq na posição de trabalho e siga este procedimento.

Dica: Para ver o cursor da tela ligeiramente deslocado da posição real da ponta da caneta, calibre 
clicando em um ponto equivalente ao deslocamento dos pontos de cruz. Por exemplo, para fazer 
com que o cursor da tela apareça a uma distância de 2,5 mm (1/10 de polegada) acima e à 
esquerda da ponta da caneta, calibre-o clicando em um ponto a uma distância de 2,5 mm 
(1/10 de polegada) abaixo e à direita dos pontos de cruz.

1. Abra o painel de controle da Mesa 
Wacom.

Se mais de uma mesa gráfica ou monitor 
com caneta estiver instalado no sistema, 
selecione o monitor interativo com o 
qual você está trabalhando na lista MESA 
GRÁFICA.

2. Selecione PRO PEN na lista FERRAMENTA. 
Em seguida, selecione a guia CALIBRAR.

3. Se você estiver trabalhando com vários 
monitores, selecione o MONITOR que 
corresponde ao Cintiq. Somente 
monitores configurados com uma 
das resoluções suportadas pelo Cintiq 
aparecerão na lista.

4. Clique em CALIBRAR... para ativar a tela 
de calibração.

5. Segure a caneta e se posicione como 
você faz naturalmente quando está 
trabalhando com o Cintiq. Use a ponta 
da caneta para clicar no centro dos 
pontos de cruz no canto superior 
esquerdo.

6. Em seguida, clique no centro dos pontos 
de cruz exibidos no canto superior 
direito, inferior esquerdo e inferior 
direito.

7. Teste o alinhamento posicionando a 
caneta em alguns pontos diferentes do 
monitor. Clique em OK para aceitar a 
calibração. 
Clique em TENTAR NOVAMENTE para 
recalibrar.

Para garantir que os recursos de tinta do Windows 
estejam disponíveis e funcionando corretamente quando 
você for trabalhar com a caneta em aplicativos do 
Windows, como o MS Office, clique na caixa de seleção 
USAR TINTA DO WINDOWS. 
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PERSONALIZAÇÃO DA CANETA
Use a caneta ao abrir o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. A caneta será selecionada 
automaticamente na lista FERRAMENTA e as guias apropriadas serão exibidas. Se não for selecionada, 
escolha a caneta na lista FERRAMENTA. Selecione uma guia e escolha entre as opções disponíveis.

A Wacom oferece várias canetas opcionais, como a Art Pen e a Airbrush, compatíveis com o Cintiq.

• A Art Pen apresenta uma ponta e borracha sensíveis à pressão, além de sensibilidade à inclinação 
e rotação. Girar o cilindro em aplicativos de suporte cria um efeito exclusivo.

• A Airbrush é um verdadeiro airbrush digital. Apresenta uma ponta e borracha sensíveis à pressão, 
sensibilidade à inclinação e uma roda para controlar o aplicativo de pintura digital.

Essas ferramentas são totalmente suportadas no software do driver Wacom. Elas aparecerão na lista 
FERRAMENTA do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom depois de você tocar a tela do Cintiq com 
a ponta da ferramenta. O painel de controle será atualizado para exibir a nova ferramenta e as opções 
disponíveis para personalização.

Em aplicativos que oferecem suporte, você pode ajustar a funcionalidade da rotação Art Pen ou a roda 
da Airbrush no aplicativo. Consulte a documentação que acompanha o aplicativo para obter detalhes.

Para saber mais sobre estas e outras ferramentas opcionais que podem ser usadas com o Cintiq, visite o 
site da Wacom de sua região. Você também pode aprender sobre os aplicativos que suportam os recursos 
avançados dessas ferramentas no momento e descobrir como solicitar canetas adicionais.

Ajuste da sensibilidade da borracha

Ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo
Configurações avançadas da pressão da ponta e da borracha
Configurações específicas de aplicativos

Personalização da sensibilidade à inclinação

Personalização de botões da caneta
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AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA PONTA E DO CLIQUE DUPLO
Para ajustar a sensibilidade da ponta da caneta, selecione a guia CANETA.

Personaliza a intensidade da pressão 
necessária para clicar, desenhar ou pintar.
Para criar pinceladas mais espessas ou 
clicar com um toque mais leve, use uma 
configuração de ponta mais SUAVE. Para 
obter o máximo de controle ao traçar linhas 
menos espessas, use uma configuração de 
ponta mais FIRME.

Com o cursor posicionado em uma área 
vazia da área do painel de controle, 
pressione para baixo a ponta da caneta 
na tela. Use a barra de pressão para 
determinar a intensidade que deve dar à 
pressão na caneta para atingir a pressão 
máxima.

Clique para personalizar mais a sensibilidade 
da ponta.

Dicas:
• Use uma SENSIBILIDADE DA PONTA suave para abranger uma faixa mais ampla de valores de pressão com a 

maioria dos aplicativos com sensibilidade à pressão.
• Em alguns aplicativos, a configuração de pressão suave pode fazer a caneta reagir exageradamente, para 

que uma leve pressão na caneta seja aumentada na tela. Se tiver esse problema, tente diminuir a 
sensibilidade na configuração de SENSIBILIDADE DA PONTA.

• Para facilitar o clique duplo, expanda a área de toque que aceita o clique duplo (a distância do clique 
duplo).

• Nota: Uma distância de clique duplo grande pode provocar atraso no início das pinceladas em alguns 
aplicativos de desenho. Isso pode atrasar o início de uma ação de arrastar ou de pintar. Se você notar 
esses efeitos, tente configurar uma distância menor de clique duplo e use o botão lateral para os cliques 
duplos. Você também pode configurar uma ExpressKey para clique duplo.

Ajusta o tamanho da área de clique 
duplo. Arraste o controle deslizante até 
a posição DESATIVADO se não desejar a 
assistência de clique duplo.
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 AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA BORRACHA
Para ajustar a sensibilidade à borracha da caneta, selecione a guia BORRACHA.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DA PRESSÃO DA PONTA E DA BORRACHA
Para personalizar ainda mais as configurações de pressão da ponta ou borracha, selecione a guia CANETA 
ou BORRACHA e clique no botão ADAPTAR... As opções contidas na caixa de diálogo DETALHES DE 
SENSIBILIDADE DA CANETA permitem mudar independentemente a sensibilidade à pressão da ponta ou 
da borracha e clicar nas configurações do limiar.

Importante: Nas guias CANETA e BORRACHA, essas configurações são ajustadas simultaneamente 
com o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA ou SENSIBILIDADE DA BORRACHA, o que anula as 
configurações de pressão avançadas.

Personaliza a intensidade da 
pressão necessária para apagar.

Clique para personalizar mais 
a sensibilidade da borracha.

Com o cursor da tela posicionado em uma 
área vazia do painel de controle, pressione 
a borracha da caneta sobre a tela do Cintiq. 
Use a barra de pressão para determinar 
a intensidade que deve dar à pressão na 
borracha para atingir a pressão máxima.

Selecione a função que será executada 
quando a borracha for usada.

Usando a ponta 
da caneta ou 
borracha, faça 
diversos traços 
dentro da caixa 
para testar os 
resultados de 
suas alterações.

Exibe graficamente a curva da sensibilidade à 
pressão selecionada e as configurações de 
Limiar do clique.

Mova os controles de pressão para alterar
a curva de sensibilidade.
• LIMIAR DO CLIQUE determina a força 

necessária para registrar a pressão ou 
gerar um clique da ponta.

• Use o controle de SENSIBILIDADE para 
alterar a inclinação da curva de resposta 
da pressão.

• PRESSÃO MÁXIMA determina quanta força 
você deve aplicar na ponta da caneta 
para atingir a pressão máxima.

Uma curva que se acentua rapidamente torna 
a ponta da caneta mais sensível.
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PERSONALIZAÇÃO DE BOTÕES DA CANETA
Selecione a guia CANETA para alterar as funções atribuídas aos botões laterais e à ponta da caneta.

Clique duas vezes aqui para alterar a função atribuída 
à ponta da caneta. A ponta deve ser configurada como 
CLIQUE a fim de desenhar no maior número de aplicativos 
gráficos.

É possível alterar o MODO DO BOTÃO LATERAL de acordo 
com suas preferências de funcionamento da caneta ao 
usar as funções de clique.

Para acessar as configurações do MODO DO BOTÃO 
LATERAL, clique no botão OPÇÕES... na parte inferior do 
painel de controle. Na caixa de diálogo OPÇÕES:

• Selecione CLIQUE VARIÁVEL para executar funções de 
clique sem tocar a ponta da caneta na superfície da 
tela do Cintiq.

• Selecione CLICAR E TOCAR e pressione o botão lateral 
ao tocar com a ponta da caneta a superfície da tela 
para executar uma função de clique. A opção 
CLICAR E TOCAR permite o posicionamento preciso 
das funções de clique e é a configuração padrão de 
Tablet PCs.

• Escolha DIREITA ou ESQUERDA para orientação 
destra ou canhota. Consulte também Configuração 
do ajuste de mão.

• Marque a caixa Compatibilidade de pressão conforme 
necessário para usar com aplicativos mais antigos que 
suportem apenas níveis de pressão 1024.

Quando você coloca a ponta da caneta 
a 5 mm (0,2 pol.) da superfície da tela 
sem tocar na tela e pressiona o botão 
lateral superior ou inferior, a função 
selecionada é executada.
Dica: Para facilitar o clique duplo, 

defina o botão lateral para 
cliques duplos automáticos 
selecionando CLIQUE DUPLO.

Arraste para aumentar ou para diminuir 
a SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO. Teste a nova 
configuração em um aplicativo que 
suporte inclinação. 

A configuração de inclinação aplica-se 
tanto à ponta quanto à borracha. 
A inclinação é sensível à direção e pode 
ser utilizada em alguns aplicativos para 
controlar a orientação do pincel ou outras 
características.
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PERSONALIZAÇÃO DA SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO
Para ajustar a sensibilidade à inclinação da caneta, selecione a guia CANETA. A sensibilidade à inclinação 
determina o quanto você precisa deve inclinar a ferramenta para produzir o efeito máximo de inclinação. 
Você deve inclinar menos a caneta em sensibilidade alta do que em sensibilidade baixa.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a inclinação atualmente.

Arraste para aumentar ou para diminuir a 
SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO. Teste a nova 
configuração em um aplicativo que suporte 
inclinação. 

A configuração de inclinação aplica-se 
tanto à ponta quanto à borracha da 
ferramenta.

A inclinação é sensível à direção e pode ser 
utilizada em alguns aplicativos para 
controlar a orientação do pincel ou outras 
características.
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PERSONALIZAÇÃO DAS EXPRESSKEYS 
Para personalizar as ExpressKeys, selecione a guia EXPRESSKEYS. Cada tecla pode ser personalizada para 
alternar monitor, executar um modificador, realizar uma ação de tecla ou outra função. As configurações 
padrão de ExpressKey são as mostradas abaixo. 

Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções das ExpressKeys. Para obter 
detalhes, consulte uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

Escolha uma função a ser executada 
quando a tecla for pressionada.

As funções das ExpressKeys podem 
ser definidas para uso com 
aplicativos específicos.
Consulte ExpressKeys, Rocker Ring 
e botão central para obter mais 
informações.

Clique em Mostrar Express View 
para ativar ou desativar a Express 
View.
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PERSONALIZAÇÃO DO ROCKER RING E DO BOTÃO CENTRAL
Para personalizar o Rocker Ring ou o botão central, selecione a guia ROCKER RING. Todas as posições 
do Rocker Ring e do botão central podem ser definidas para alternar monitor, executar um modificador, 
realizar uma ação de tecla ou outra função.

No modo estacionário, as configurações padrão dos botões do Rocker Ring e do botão central são 
mostradas abaixo.

CONTROLES NA TELA
No modo estacionário, esses botões na tela e controles deslizantes permitem acessar funções usadas 
com frequência em seus aplicativos, diretamente da tela. As configurações disponíveis com os controles 
na tela são semelhantes às configurações de ExpressKey e Touch Ring.

Os dois tipos de controle na tela são:

• Tecla de tela: Uma tecla de função única que pode ser personalizada com configurações individuais. 
As teclas de tela são exibidas em um grupo de oito teclas chamado painel Tecla de tela. 

• Faixa de toque na tela: Uma faixa única que realiza uma ação de toque com um valor relativo, como Zoom. 
Faixas de toque são criadas em um grupo de duas faixas chamado painel Faixa de toque na tela.

Teclas de tela e Faixas de toque na tela podem ser exibidas em posição horizontal ou vertical na tela. 
É possível personalizar os painéis Tecla de tela ou Faixa de toque na tela com suas funções preferidas 
para utilização em uma tarefa ou aplicativo particular. 

O ícone de alfinete manterá a tecla ou a faixa de toque aberta na tela. O ícone do Painel de Controle do 
Wacom abrirá a guia Controles na tela no Painel de Controle.

Escolha uma função a ser executada 
quando um botão do Rocker Ring ou 
o botão central for pressionado.

Essas funções podem ser definidas 
para uso com aplicativos específicos.
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CRIAÇÃO DE TECLAS DE TELA E FAIXAS DE TOQUE NA TELA
Para criar um novo painel Tecla de tela ou Faixa de toque na tela:

1. Selecione o ícone Funções na lista de ferramentas no Painel de Controle do Wacom e, em seguida, 
a guia Controles na tela.

2. Na guia Controles na tela, selecione NOVO. A caixa de diálogo NOVO PAINEL será exibida.

3. Insira um nome para o painel.

4. Clique no ícone TECLA DE TELA ou FAIXA DE TOQUE em TIPO DE PAINEL, depois clique em OK. O nome 
do novo painel aparecerá na lista PAINÉIS, com um ícone mostrando de qual tipo de painel se trata.

O layout padrão para um painel Tecla de tela é uma faixa vertical de 1 x 8, com uma tecla atribuída 
a CONFIGURAÇÕES (consulte Express View e configurações). O restante das teclas ficará inicialmente 

Panel icons 

New

Rename

Duplicate

Delete
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DESABILITADO. O tamanho do painel Tecla de tela se ajustará para o número de teclas atribuídas no 
painel. 

O layout padrão para um painel Faixa de toque na tela é uma faixa de 4 x 2 com uma função padrão 
de ROLAGEM AUTOMÁTICA/ZOOM.

5. Para alterar o layout do painel Tecla de tela ou Faixa de toque na tela, selecione o ícone para o layout 
de painel preferido na área Layout da guia.

O ícone do Painel de 
Controle do Wacom abre 
o Painel de Controle para 
a guia Controles na Tela

O ícone de alfinete mantém 
o painel de tecla ou o 
painel de faixa de toque 
aberto na tela
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PERSONALIZAÇÃO DE TECLAS DE TELA E FAIXAS DE TOQUE NA TELA
Para personalizar um painel Tecla de tela:

1. Selecione o nome do painel na lista PAINÉIS.

2. Selecione as funções para cada tecla nos menus suspensos de ATRIBUIÇÕES DE TECLA DE TELA. Cada 
tecla irá exibir a função que você atribuir a ela. 

3. Se você selecionar Pressionamento de tecla como a função atribuída, a caixa de diálogo 
Pressionamento de tecla será aberta para você inserir as ações de tecla. (Consulte PRESSIONAMENTO DE 
TECLA...)

Observação: Você pode atribuir uma função para quantas das oito teclas que você desejar. Contudo, pelo 
menos uma tecla deve receber a atribuição de uma função em cada painel Tecla de tela. Não é possível 
desativar todas as oito teclas. Um painel deve ter pelo menos um controle ativado para ser exibido na tela.

Para personalizar um painel Faixa de toque na tela:

1. Selecione o nome do painel na lista PAINÉIS.

2. Selecione as funções para cada duas faixas nos menus suspensos de ATRIBUIÇÕES DE FAIXA DE TOQUE 
NA TELA. As faixas de toque na tela exibirão a função que você atribuiu a elas, junto com os indicadores 
- e + para os valores relativos da função.

ATRIBUIÇÃO DE PAINÉIS A EXPRESSKEYS OU BOTÕES DO ROCKER RING
Para usar um controle na tela, é preciso antes atribuir uma ExpressKey ou um botão do Rocker Ring. 
Ao pressionar essa tecla ou botão do Rocker Ring, o controle atribuído será aberto na tela. (Consulte 
ExpressKeys, Rocker Ring e botão central).
Para atribuir um controle na tela:
1. Escolha qual ExpressKey ou botão do Rocker Ring você deseja usar para o controle na tela.

2. Na guia apropriada, selecione a ExpressKey ou o botão do Rocker Ring.

3. Selecione CONTROLES NA TELA no menu suspenso para o item que você selecionou, depois escolha 
o painel ao qual o item será atribuído.
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USO DE TECLAS DE TELA E FAIXAS DE TOQUE NA TELA
Todas as ações de Tecla de tela e Faixa de toque na tela podem ser executadas usando a caneta, o dedo 
ou o mouse. Para acessar um controle na tela, pressione a ExpressKey ou o botão do Rocker Ring 
associado.

Para usar a Tecla de tela: 

Pressione a tecla da função desejada. O painel será fechado depois que você pressionar a tecla, a menos 
que o ícone de alfinete seja selecionado para manter o painel aberto.

Para usar a Faixa de toque na tela:

• Para aumentar ou diminuir o valor, deslize a caneta, o dedo ou o mouse ao longo da faixa de toque. 

• Para aumentar ou diminuir incrementalmente, toque na extremidade da faixa de toque.

• Para aumentar ou diminuir continuamente, pressione e mantenha pressionada a extremidade da faixa 
de toque.

Para renomear um controle na tela:

1. Selecione o painel a ser renomeado na lista Painéis e pressione o ícone REN.

2. Insira o novo nome a ser usado e clique em OK. O novo nome será exibido na lista PAINÉIS.

Para duplicar um controle na tela:

1. Selecione o painel a ser duplicado na lista PAINÉIS e pressione o ícone DUP.

2. Insira o novo nome a ser usado. Se o nome já estiver em uso, você verá uma mensagem solicitando 
para selecionar um nome diferente.

3. Escolha um novo nome, se necessário, e clique em OK. O novo nome será exibido na lista Painéis.

Para excluir um controle na tela:

1. Selecione o painel a ser excluído na lista Painéis e pressione o ícone EXC. A caixa de diálogo EXCLUIR 
exibirá o nome do painel selecionado.

2. Clique em OK ou em CANCELAR. 

Observação: Não é possível excluir um painel que seja o único item da lista PAINÉIS.

ALTERAÇÃO DA APARÊNCIA DOS CONTROLES NA TELA
É possível alterar a localização e o layout dos controles na tela diretamente na tela.

• Mova um painel para qualquer lugar da tela pressionando e mantendo pressionada a barra de arraste 
na parte superior do painel com a caneta, o dedo ou o mouse. Arraste-o até a nova posição e solte a 
barra de arraste.

• Mude o painel para uma posição horizontal ou vertical clicando no ícone de layout.

• Altere a ordem dos menus suspensos na lista ATRIBUIÇÕES DE TECLA DE TELA usando o ícone de arraste 
à esquerda do menu para arrastar o menu até uma nova posição na lista.

GERENCIAMENTO DOS CONTROLES NA TELA
É possível fazer o seguinte para alterar os painéis Tecla de tela e Faixa de toque na tela na sua tela:

• Salve os painéis que você criou usando a função Backup do Utilitário do Arquivo de Preferências da 
Mesa Gráfica (consulte Gerenciamento de preferências).

• Remova todos os painéis com uma preferência do usuário e retorne os painéis para a configuração 
padrão clicando no botão PADRÃO na guia Controles na tela.
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FUNÇÕES DO BOTÃO
Personalize o Cintiq de acordo com a sua maneira preferida de trabalhar. Ao trabalhar no modo 
estacionário, você pode simplesmente usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para alterar a 
função do botão que é atribuído ao botão da ferramenta caneta, ExpressKey ou configuração do menu 
radial. As opções de funções do botão podem variar de acordo com o modelo do Cintiq. Nem todas as 
opções estão disponíveis para todos os controles ou modelos do Cintiq. 

NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

CLIQUES

• CLIQUE Simula um clique no botão primário do mouse. Verifique se pelo menos um botão 
executa essa função para você sempre poder navegar e clicar.

• CLIQUE DIREITO Simula um clique com o botão direito do mouse, que exibe um menu de contexto.

• CLIQUE NO BOTÃO DO MEIO Simula um clique com o botão do meio do mouse.

• CLIQUE DUPLO Simula um clique duplo. Para facilitar o clique duplo, use essa função em vez de 
pressionar duas vezes a ponta da caneta.

• TRAVA DO CLIQUE Simula a ação de manter pressionado o botão primário do mouse. Pressione uma 
vez o botão da caneta para iniciar a trava do clique. Pressione o botão novamente 
para soltar a trava do clique. A trava do clique é útil para arrastar objetos ou 
selecionar blocos de texto.

• 4° CLIQUE Simula um 4° clique com o botão do mouse.

• 5° CLIQUE Simula um 5° clique com o botão do mouse.
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NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

PRESSIONAMENTO DE TECLA... Permite simular pressionamentos de tecla. Selecione esta opção para exibir 
a caixa de diálogo DEFINIR PRESSIONAMENTO DE TECLA.

Insira um pressionamento de tecla ou uma combinação de pressionamentos 
de tecla na caixa de entrada TECLAS. 
As combinações de pressionamentos de tecla podem conter letras, números, 
teclas de função (como F3) e teclas de modificação (como SHIFT, ALT ou CTRL 
no Windows, ou SHIFT, OPTION, COMMAND e CONTROL no Mac). Também é possível 
escolher pressionamentos de tecla especiais ou combinações de 
pressionamentos de tecla no menu suspenso ADICIONAR ESPECIAL.

Após definir um pressionamento de tecla ou uma sequência de pressionamentos 
de tecla, clique em OK.

Importante: Como as teclas ENTER (Windows) e RETURN (Macintosh) 
podem ser selecionadas como um pressionamento de tecla definido, não 
podem usadas para selecionar OK. Você deve usar a caneta para clicar no 
botão OK.

Insira um nome para a sequência de teclas. O nome será exibido com 
o respectivo controle ou no Menu radial, conforme aplicável.
Também é possível criar diferentes funções de pressionamento de tecla para 
diferentes aplicativos. 
Consulte configurações específicas de aplicativos.

Para saber que atalhos de pressionamento de tecla são suportados por um 
determinado aplicativo, consulte a documentação do aplicativo.

MODIFICADOR... Permite simular teclas de modificação (como SHIFT, ALT ou CTRL para Windows, 
ou SHIFT, OPTION, COMMAND e CONTROL para Mac). Vários aplicativos utilizam teclas 
de modificação para ocultar o tamanho ou a localização de objetos. 

Exclui a última entrada da caixa 
de entrada de pressionamento 
de tecla.

Limpa a caixa de entrada.

Escolha uma ou mais opções de 
modificação. 

Escolha uma opção CLIQUES para simular 
o pressionamento de um botão do tipo 
selecionado em um mouse.
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NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

MENU RADIAL Exibe o Menu radial na tela. Cada nível do menu hierárquico consiste em oito 
partes do menu que podem conter vários recursos e opções para escolher.

VOLTAR Simula o comando VOLTAR em aplicativos de navegação.

AVANÇAR Simula o comando AVANÇAR em aplicativos de navegação.

DESLOCAR/ROLAR... Permite posicionar um documento ou uma imagem em qualquer direção no painel 
ativo. Faça isso pressionando um botão de caneta configurado para DESLOCAR/
ROLAR e, em seguida, arrastando a ponta da caneta pela tela do Cintiq. 

MOSTRAR ÁREA DE TRABALHO Minimiza todas as janelas abertas para exibir uma área de trabalho limpa.

ALTERNAR APLICATIVO Abre a caixa de diálogo de alternância de aplicativos com foco no próximo 
aplicativo que será aberto. Em sistemas Windows 8, Windows 7 ou Vista 
executando o Aero, o Flip 3D será ativado com foco no próximo aplicativo aberto.

Quando você seleciona DESLOCAR/ROLAR, 
é solicitado que defina uma velocidade 
de rolagem para uso em aplicativos que 
não suportam deslocamento com o 
cursor mão (nível de pixel).

• Uma definição mais lenta reduz a 
velocidade de rolagem e é útil para 
trabalhos em close e detalhados nos 
quais é necessário um controle 
preciso da imagem.

• À medida que você move a ponta da 
caneta, o documento ou a imagem 
é reposicionada de acordo com a 
direção do movimento da caneta 
na superfície da tela do Cintiq. 

• Solte o botão ou levante a ponta da 
caneta da superfície da tela quando 
terminar.

• Em algumas janelas de aplicativos, 
o documento seguirá com precisão 
o cursor da tela à medida que você 
mover a ponta da caneta, enquanto, 
em outras, o documento se moverá 
apenas na mesma direção do cursor 
da tela, de forma não precisa.
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NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

ABRIR/EXECUTAR... Abre uma caixa de diálogo na qual é possível selecionar um aplicativo, arquivo ou 
script a ser iniciado.

MUDAR TINTA (Somente Mac) Ativa ou desativa a função do Ink “ink in any application” (Ink em 
qualquer aplicativo). 
O Ink reconhece e converte seu manuscrito em texto e o insere em um 
documento. O reconhecimento de letra manuscrita deve estar ativado para que 
essa função de botão funcione. Consulte a ajuda do Mac para obter informações 
sobre o funcionamento do Ink.

TECLADO NA TELA Ativa o teclado na tela quando você pressiona o botão para o qual esta função 
foi atribuída. Pressione o botão para fechar o teclado ao abrir.

EXPOSÉ (EXPOR) (Somente Mac.) Organiza todas as janelas lado a lado. Para acessar essa opção, 
primeiro escolha PRESSIONAMENTO DE TECLA... e clique no menu ADICIONAR ESPECIAL 
na caixa de diálogo.

CONTINUIDADE DA PRESSÃO Trava a pressão no nível de pressão atual até o botão ser solto. 
Por exemplo, você pode pintar com sensibilidade à pressão até atingir o tamanho 
de pincel desejado. Em seguida, pode pressionar o botão e continuar pintando 
com o pincel do mesmo tamanho até o botão ser solto.

Clique em PROCURAR... para 
localizar um aplicativo, arquivo 
ou script a ser iniciado. A seleção 
feita aparece na caixa NOME.
Clique em OK para aceitar 
a seleção.

A caixa de diálogo será fechada e a opção ABRIR/EXECUTAR... selecionada será 
atribuída como a opção de botão da caneta. Basta pressionar o botão da caneta 
para iniciar a opção atribuída.
Se sua seleção for para o Menu radial, ela será exibida no Menu radial.
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NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

MODO DE PRECISÃO Altera o mapeamento em torno da posição atual da ponta da caneta, de modo 
que você precisará movê-la para longe do cursor da tela para percorrer a mesma 
distância na tela. Este recurso pode ser muito útil para o controle preciso da 
caneta e pinceladas. 

ALTERNAR MONITOR Disponível quando o Cintiq está conectado como parte de um sistema com vários 
monitores. 
Permite alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outros monitores. Por exemplo: 
o Cintiq pode ser usado como um monitor interativo onde o cursor da tela é 
posicionado no local da ponta da caneta sobre a tela. Alternar monitor permite 
que você alterne entre o controle da caneta do Cintiq e outros monitores. É como 
usar o Cintiq como uma Mesa Gráfica Wacom padrão, em que o cursor da tela 
pode se mover pela área de trabalho inteira ou por telas adicionais. 

Você pode ajustar a configuração de 
precisão ao atribuir esta função a um botão 
de ferramenta.

Para ativar:
• Para uso extensivo, alterne para o 

MODO DE PRECISÃO pressionando um 
botão de ferramenta ao qual a função 
foi atribuída. Retorne ao mapeamento 
normal pressionando novamente o 
botão da ferramenta.

• Para edições rápidas, pressione e 
segure um botão de ferramenta ao qual 
a função foi atribuída. O mapeamento 
normal retorna quando você solta o 
botão.

Quando você usa uma ferramenta no modo 
mouse, o movimento do cursor da tela é 
ajustado para agir como se a aceleração 
estivesse desligada e a velocidade 
estivesse definida como baixa.
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NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

ALTERNAR MODO... Alterna entre o modo caneta e o modo mouse. Ao usar o Cintiq em um sistema 
com vários monitores, isso permite usar a caneta para controlar os outros 
monitores no modo mouse. 

Quando você define um botão da caneta para ALTERNAR MODO..., a caixa de 
diálogo MODO MOUSE aparece, permitindo o ajuste da aceleração e velocidade 
do mouse. 

APAGAR Somente caneta. Configura um botão para que, quando pressionado, faça com 
que a ponta da caneta simule uma borracha em aplicativos que ofereçam suporte 
à função APAGAR. Configuração padrão para a borracha. Consulte modo 
estacionário.

Define a velocidade de rastreio do 
cursor da tela no modo mouse.

Define a aceleração do cursor 
quando no modo mouse.

As configurações do modo mouse podem ser acessadas por vários locais dentro 
do painel de controle. No entanto, apenas uma configuração de ACELERAÇÃO DO 
MOUSE e VELOCIDADE DO MOUSE pode ser feita para cada caneta e aplicativo que 
você está personalizando.

As configurações do modo mouse são independentes das configurações do 
sistema. As alterações feitas nessas configurações do painel de controle da Mesa 
Gráfica Wacom não afetarão as configurações similares do sistema. No entanto, 
alterações feitas em configurações similares no sistema podem afetar as 
configurações do monitor interativo.
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NOME DA FUNÇÃO DESCRIÇÃO

CONFIGURAÇÕES Ativa (na sua tela) um diagrama interativo das configurações atuais das 
ExpressKeys, do Rocker Ring, do botão central e da caneta. As funções atuais 
para cada controle são mostradas.

Clique em qualquer seção do diagrama para alterar as configurações ou abrir a 
guia do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para ajustar as configurações.
Ignore o diagrama novamente pressionando a ExpressKey ou outro botão de 
ferramenta à qual esta função está atribuída ou clicando em qualquer lugar fora 
do diagrama. 

As configurações podem variar, dependendo do modelo do produto.

TABLET PC

• PAINEL DE ENTRADA DO 
TABLET PC

(Sistemas Tablet PCs e Windows que suportam o Painel de Entrada do Tablet PC) 
Abre o painel de entrada do Tablet PC quando você pressiona um botão de 
ferramenta configurado com essa função.

• JOURNAL (Sistemas Windows 8, Windows 7 e Tablet PC que têm o Microsoft Journal) Abre o 
Microsoft Journal.

• DEFINIDO POR TABLET PC (Sistemas Tablet PCs e Windows que suportam o Painel de Entrada do Tablet PC) 
Define a função do botão de acordo com as configurações encontradas nas 
CONFIGURAÇÕES DE TABLET PC DO WINDOWS e nos painéis de controle da CANETA E 
DOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA.

DESABILITADO Desativa a função do botão.

APLICATIVO DEFINIDO Informa somente o número do botão ao aplicativo. Destina-se a aplicativos, como 
os programas CAD, que oferecem suporte incorporado à mesa gráfica.

PADRÃO Faz com que um botão reassuma suas configurações padrão.
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USO E PERSONALIZAÇÃO DO MENU RADIAL
O Menu radial é um menu pop-up que fornece rápido acesso à edição, navegação, funções de controle de 
mídia etc., quando se está trabalhando no modo estacionário.

• Configure um botão de ferramenta ou ExpressKey para 
a função MENU RADIAL. Pressione o botão para exibir o 
Menu radial centralizado na posição do cursor na tela.

• O Menu radial hierárquico aparece em formato circular. 
Cada nível do menu consiste em oito partes do controle 
que podem conter vários recursos e opções para 
escolher.

• Clique para selecionar uma opção. Algumas seleções 
podem exibir um submenu para opções adicionais.

• O menu fecha após sua seleção.

Para fechar sem fazer uma seleção, clique no ‘X’ 
localizado no centro do Menu radial ou em uma parte do 
controle que não possua nenhuma função atribuída a ela. 
Você pode também pressionar novamente o botão usado 
para exibir o menu.

• Para fazer uma seleção sem fechar o Menu radial, 
mantenha pressionado o botão que abre o Menu radial.

No painel de controle da Mesa Gráfica Wacom, use a guia MENU RADIAL para personalizar as funções 
disponíveis do menu.

1. Selecione uma parte de controle.

2. Atribua uma FUNÇÃO de controle à 
parte. Se desejar, altere o nome do 
RÓTULO.

3. Selecione um menu ou submenu para 
personalizar mais.

Dicas: 

• No menu FUNÇÃO, escolha 
SUBMENU para criar submenus 
para uma parte de controle.

• Pressione a tecla ENTER (RETURN) 
para adicionar várias linhas de 
texto RÓTULO.

Menu 
superior

Submenu
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USO DO RECURSO ALTERNAR MONITOR
O recurso Alternar monitor só está disponível em sistemas com vários monitores, no modo estacionário. 

Configure uma ExpressKey ou um botão lateral da caneta com a função ALTERNAR MONITOR. Em seguida, 
pressione esse botão para alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outras telas. Por exemplo, o Cintiq 
pode ser usado como um monitor interativo, em que o cursor é posicionado na ponta da caneta, ou 
alternado para ser usado como uma Mesa Gráfica Wacom padrão, em que o cursor pode se mover pela 
área de trabalho inteira ou por toda a área de trabalho de qualquer tela do sistema.

Abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e certifique-se de que o Cintiq seja a MESA GRÁFICA 
selecionada. A guia ALTERNAR MONITOR estará disponível se o sistema tiver dois ou mais monitores. As 
opções desta guia definem como o mapeamento de mesa gráfica é aplicado a cada monitor alternado.

As opções de ÁREA ATIVA permitem determinar o tamanho da área 
onde a caneta funciona no monitor interativo.
• FORÇAR PROPORÇÕES ajusta o tamanho da área ativa para manter 

as proporções verticais e horizontais corretas entre o Cintiq 
e toda a área de trabalho ou monitor recém-mapeados. 
Dependendo das configurações, algumas partes da área ativa 
talvez não sejam mais utilizáveis quando esta opção for 
selecionada. Quando esta caixa está desmarcada, as 
proporções ou a escala corretas não são mantidas. Por 
exemplo, o desenho de um círculo no monitor interativo 
pode criar uma elipse em uma tela mapeada.

• USAR ÁREA COMPLEMENTAR limita a área ativa a uma dimensão 
de 6 x 8 polegadas. Se FORÇAR PROPORÇÕES também estiver 
selecionado, a dimensão pode ser menor. Se não estiver 
selecionado, o máximo possível da área ativa da mesa será 
usado para o mapeamento entre a mesa gráfica e o monitor.

Sua seleção é mostrada pela caixa vermelha no diagrama ÁREA 
ATIVA.

• PEN DISPLAY PARA ÁREA DE TRABALHO 
alterna o cursor na tela do Cintiq para a 
área de trabalho do sistema inteira. 
Pressione o botão uma segunda vez 
para retornar o cursor para o Cintiq.

• PEN DISPLAY PARA OUTROS MONITORES 
alterna entre o cursor na tela do Cintiq 
para outro monitor ou outro monitor 
interativo ativo. O cursor alterna para 
cada monitor conectado por vez, até 
retornar ao Cintiq, de onde a 
alternância começou.

Importante: Ao usar configurações 
específicas do aplicativo com Alternar 
monitor, certifique-se de que cada 
aplicativo personalizado (incluindo TODAS 
AS OUTRAS) tenha um botão de ferramenta 
ao qual ALTERNAR MONITOR tenha sido 
atribuída. O modo mais fácil de fazer 
isso é atribuir ALTERNAR MONITOR a uma 
ExpressKey antes de criar configurações 
específicas de aplicativos.
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CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS
É possível personalizar as ferramentas para uso com um determinado aplicativo. Você pode, por exemplo, 
preferir uma configuração de pressão firme para a ponta da caneta em um aplicativo e uma configuração 
de pressão suave em outro. A lista APLICATIVO permite adicionar um aplicativo individual à lista e, 
em seguida, personalizar as configurações da ferramenta para esse aplicativo.

• Quando não tiverem sido criadas configurações específicas de aplicativos e uma ferramenta da lista 
FERRAMENTA for selecionada, a lista APLICATIVO exibirá o ícone TODAS, que contém as configurações das 
ferramentas aplicáveis a todos os aplicativos. No exemplo a seguir, as configurações específicas de 
aplicativos foram adicionadas à PRO PEN. O ícone TODOS é exibido e a PRO PEN terá as mesmas 
configurações em todos os aplicativos.

• Quando tiverem sido adicionadas configurações específicas de aplicativos, o ícone TODOS mudará para 
TODAS AS OUTRAS e um ícone de aplicativo será exibido para o(s) aplicativo(s) recém-adicionado(s).

No exemplo acima, as configurações específicas de aplicativos foram adicionadas para a PRO PEN. Se 
você selecionar o ícone TODAS AS OUTRAS e alterar as configurações na PRO PEN, as alterações serão 
aplicáveis à PRO PEN em todos os aplicativos, exceto nos que foram adicionados à lista APLICATIVO. Se 
você selecionar um ícone do aplicativo e alterar as configurações da PRO PEN, as alterações serão 
aplicáveis à PRO PEN apenas durante o uso do aplicativo.

Ao criar configurações específicas de aplicativos, você também cria um grupo separado de configurações 
para a ferramenta e o aplicativo selecionados. Consulte as seguintes seções para obter detalhes 
adicionais:

Criação de uma configuração específica de aplicativo
Alteração de configurações específicas de aplicativos
Remoção de configurações específicas de aplicativos
Dica: Para consultar as configurações de função da ExpressKey, do Rocker Ring ou da caneta do 

aplicativo em primeiro plano, configure a ExpressKey ou o Rocker Ring como CONFIGURAÇÕES 
e pressione a tecla a qualquer momento.
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CRIAÇÃO DE UMA CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA DE APLICATIVO
Primeiro, escolha o produto e a ferramenta de entrada para os quais você deseja criar uma configuração 
específica de aplicativo. 

Após a adição de um aplicativo, o seu ícone aparecerá na lista APLICATIVO sempre que a respectiva 
ferramenta for selecionada na lista FERRAMENTA. Selecione o aplicativo e, em seguida, personalize 
as configurações da guia do painel de controle para a ferramenta e o aplicativo selecionado.

Após a criação de configurações específicas de aplicativos, os aplicativos que não foram personalizados 
dessa maneira usarão as configurações de ferramentas de TODAS AS OUTRAS.

Dica: Primeiro personalize as configurações para um aplicativo. Quando se sentir seguro com o processo, 
você poderá criar mais configurações específicas de aplicativos.

Clique no botão [ + ] da lista APLICATIVO.

Escolha um método para selecionar um aplicativo:

• Abra o aplicativo para o qual deseja criar configurações 
personalizadas e, em seguida, selecione o aplicativo na caixa 
APLICATIVOS ATUALMENTE ABERTOS.

• Use o comando PROCURAR para selecionar o arquivo executável 
de qualquer aplicativo instalado em seu computador.

O nome do aplicativo selecionado é exibido.

Clique em OK para concluir o processo.
Nota: Se dois programas tiverem o mesmo nome de arquivo 

executável, eles compartilharão as mesmas configurações 
personalizadas.
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ALTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS
Para alterar as configurações da ferramenta para um aplicativo específico, selecione a ferramenta 
e o aplicativo e personalize as configurações da guia.

REMOÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS
Para remover uma configuração específica de aplicativo:

1. Na lista FERRAMENTA, selecione a ferramenta da qual deseja remover a configuração específica 
de aplicativo. Depois, na lista APLICATIVO, selecione o aplicativo que deseja remover da lista.

2. Clique no botão [ - ] da lista APLICATIVO. Na caixa de diálogo que aparecer, clique em EXCLUIR para 
confirmar sua seleção. O aplicativo selecionado será removido da lista com todas as configurações 
personalizadas de ferramenta.

Dica: Para remover rapidamente todas as configurações específicas de aplicativos de uma única 
ferramenta, remova-a da lista FERRAMENTA. Depois, coloque a ferramenta novamente na lista. 
A ferramenta será adicionada novamente à lista FERRAMENTA com as configurações padrão. 
Esse método não pode ser usado para remover as configurações das FUNÇÕES.

USO DE VÁRIAS FERRAMENTAS
O painel de controle da Mesa Wacom foi projetado para ajudá-lo a personalizar e controlar as 
configurações das ferramentas Cintiq. A ferramenta que você usar para abrir o painel de controle 
é selecionada automaticamente e as guias adequadas à ferramenta são exibidas.

Para adicionar uma ferramenta diferente à lista FERRAMENTA, basta usar a ferramenta no Cintiq. Quando 
você seleciona uma nova ferramenta adicionada à lista FERRAMENTA, as configurações apropriadas da guia 
para essa ferramenta são exibidas. As mudanças feitas nas configurações da guia serão aplicadas à 
ferramenta.

Caso uma ferramenta semelhante já tenha sido adicionada, a nova ferramenta herdará as configurações 
da ferramenta anterior. As configurações da ferramenta recém-adicionada podem ser personalizadas. 
Ferramentas idênticas usarão as mesmas configurações.

PARA REMOVER UMA FERRAMENTA SELECIONADA DA LISTA FERRAMENTA, clique no botão [ – ] da lista Ferramenta. 
Na caixa de diálogo que aparecer, clique em EXCLUIR para confirmar sua seleção. A ferramenta selecionada 
será removida da lista com todas as configurações personalizadas criadas para ela. Você poderá adicionar 
novamente uma ferramenta removida à lista FERRAMENTA colocando-a de volta na tela da caneta.

RENOMEAR A MESA GRÁFICA NA LISTA DE MESAS GRÁFICAS
Na lista MESA GRÁFICA do painel de controle, clique duas vezes no ícone do monitor interativo e insira um 
novo nome para o ícone na caixa de diálogo Mesa Gráfica.

A lista FERRAMENTA 
exibe um ícone para as 
FUNÇÕES e ferramentas 
utilizadas.

Selecione uma ferramenta para 
alterar suas configurações.

Remove a ferramenta 
selecionada. 
O botão fica inativo 
quando só existe um 
item na lista.

O ícone FUNÇÕES não 
pode ser excluído. 

Se não tiverem sido 
adicionadas 
configurações 
específicas de 
aplicativos, APLICATIVOS 
exibirá o ícone TODOS. 
As configurações de 
ferramentas se aplicam 
a todos os aplicativos. 

As configurações de guia se aplicam apenas 
à ferramenta e ao aplicativo selecionados.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Os problemas e as soluções descritos nesta seção aplicam-se ao Cintiq funcionando no modo 
estacionário. Há várias opções disponíveis para a resolução de problemas: 

1. Se o Cintiq não funcionar adequadamente, consulte resolução de problemas da tela (modo 
estacionário) ou resolução de problemas da mesa gráfica. O problema e as soluções podem estar 
descritos aqui.

2. Verifique o arquivo OBSERVAÇÕES fornecido com o download driver para atualizações.

3. Acesse www.wacom.com, escolha o site da Wacom de sua região e verifique as perguntas frequentes 
sobre produtos (Perguntas frequentes).

4. Se estiver com problemas de compatibilidade entre o Cintiq e um novo produto de hardware ou 
software, consulte manutenção e reparos para obter informações sobre como fazer download de um 
driver de software atualizado. Periodicamente, a Wacom atualiza o driver de software para manter 
compatibilidade com novos produtos.

5. Experimente Teste do Cintiq no Modo estacionário.

6. Caso tenha tentado as sugestões deste manual e não consiga resolver o problema, entre em contato 
com a Wacom para obter suporte. Consulte Opções de suporte para obter informações sobre onde 
obter suporte para a sua região.

ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE
Periodicamente, a Wacom atualiza o driver de software da mesa gráfica para manter compatibilidade com 
novos produtos. Se tiver problemas de compatibilidade entre o Cintiq e um novo produto de hardware ou 
de software, talvez seja útil fazer download de um novo driver de software (se disponível) na Internet.

Acesse o site da Wacom em www.wacom.com para encontrar drivers de produtos ou outras atualizações 
de software.

Teste do Cintiq no Modo estacionário
Teste dos controles e ferramentas de entrada
Resolução de problemas da mesa gráfica
Opções de suporte
Manutenção e reparos
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TESTE DO CINTIQ NO MODO ESTACIONÁRIO
1. Se não houver exibição:

• Verifique se o computador está ligado. 

• Verifique se o Cintiq está conectado a uma porta de vídeo digital ativa.

• Verifique se a placa de vídeo está instalada corretamente e se está funcionando. Se você tiver outro 
monitor compatível com sua placa de vídeo, poderá conectá-lo à placa para verificar se ela está 
funcionando corretamente.

2. Verifique se a parte da caneta e da mesa gráfica do seu Cintiq estão funcionando:

• Verifique se o cabo USB está conectado a uma porta USB ativa. Se o Cintiq estiver conectado 
a um hub USB, tente conectá-lo diretamente à porta USB do computador.

• Verifique se a porta USB à qual você fazendo a conexão não está desativada. Talvez seja 
necessário verificar a configuração do BIOS do sistema para certificar-se de que o Cintiq 
está conectado a uma porta USB ativa.

3. Verifique as ExpressKeys e o Rocker Ring. Consulte teste dos controles e ferramentas de entrada 
e Teste das ExpressKeys, do Rocker Ring e do botão central.

4. Verifique as demais ferramentas, como a Airbrush opcional. Consulte teste dos controles e ferramentas 
de entrada.

Se os problemas persistirem, talvez a caneta ou o Cintiq esteja com defeito.

Após o teste, use o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para recuperar as configurações 
personalizadas usadas anteriormente.
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TESTE DOS CONTROLES E FERRAMENTAS DE ENTRADA
Se os controles da caneta ou do Cintiq não funcionarem conforme esperado, verifique as funções 
atribuídas ou redefina-as de acordo com suas condições padrão.

Quando estiver no modo estacionário, uma maneira rápida de retornar uma caneta para sua condição 
padrão é removê-la da lista FERRAMENTA do painel de controle. Faça isso selecionando a caneta e clicando 
no botão [ – ] da lista FERRAMENTA. Após a remoção da caneta, coloque-a novamente na superfície da tela. 
A caneta será adicionada novamente à lista FERRAMENTA com as configurações padrão.

• Abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e clique no botão SOBRE. Na caixa de diálogo que 
for exibida, clique em DIAGNOSTICAR.... A caixa de diálogo DIAGNÓSTICO mostra informações dinâmicas 
sobre o Cintiq e sobre as ferramentas de entrada.

• Se mais de um Cintiq ou mesa gráfica estiver conectado ao sistema, selecione o produto que você 
está testando na coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.

• Use a informação exibida na caixa de diálogo DIAGNÓSTICO quando estiver testando o Cintiq e a caneta.

Observação: Se um botão de ferramenta estiver configurado como MENU RADIAL ou ABRIR/EXECUTAR..., 
essa função ocorrerá quando o botão for pressionado. Nesse caso, talvez seja preciso alterar a 
função do botão antes de testar.

Teste das ExpressKeys, do Rocker Ring e do botão central
Teste da caneta
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TESTE DAS EXPRESSKEYS, DO ROCKER RING E DO BOTÃO CENTRAL
Se estiver no modo estacionário, use os procedimentos a seguir para testar estes recursos.

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta, observe a coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA 
enquanto testa cada ExpressKey ou botão do Rocker Ring. Não se esqueça de selecionar o monitor 
interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.

2. Teste as ExpressKeys, os botões do Rocker Ring ou o botão central pressionando-os um de cada vez. 
Cada vez que pressionar uma tecla, seu número será mostrado ao lado da categoria BOTÕES À 
ESQUERDA ou BOTÕES À DIREITA, dependendo de qual tecla ou posição você estiver testando.

3. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

Importante: Alguns aplicativos podem substituir e controlar as funções das ExpressKeys ou do 
Rocker Ring. Recomenda-se fechar quaisquer aplicativos abertos, com exceção do painel de 
controle da Mesa Wacom, durante testes das ExpressKeys ou do Rocker Ring. Para obter detalhes, 
consulte uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

TESTE DA CANETA
1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta e enquanto observa a coluna INFORMAÇÕES SOBRE DISPOSITIVO 

INDICADOR, posicione a caneta a 5 mm (0,2 polegadas) na tela. Deverá ser exibido um valor para PROXIMIDADE, 
NOME DO DISPOSITIVO, TIPO DO DISPOSITIVO e N/S DO DISPOSITIVO. Não se esqueça de selecionar o monitor 
interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.

2. Mova a ferramenta pela superfície da tela do monitor. Os valores de DADOS X e Y deverão ser alterados 
para refletir a posição da ferramenta.

• Pressione a superfície da tela com a ponta da ferramenta. O estado em BOTÕES e o valor em 
PRESSÃO deverão mudar. A PRESSÃO deverá mudar de cerca de 0%, sem emprego de pressão, 
para aproximadamente 100%, quando se aplicar a pressão máxima.

• Em seguida, pressione o botão lateral sem pressionar a ponta contra a mesa gráfica. O estado em 
BOTÕES deverá mudar. Para a Pro Pen, siga esse procedimento para ambas as posições do botão. 

• Pressione a borracha contra a tela. O estado em BOTÕES e o valor em PRESSÃO deverão mudar. 
A PRESSÃO deverá mudar de cerca de 0%, sem emprego de pressão, para aproximadamente 100%, 
quando se aplicar a pressão máxima.

• Para a Airbrush opcional, mova a roda para frente. O valor em RODA deverá diminuir até atingir um 
valor de aproximadamente 0, quando a roda está totalmente girada para frente. Mova a roda para 
trás. O valor em RODA deverá aumentar atingindo aproximadamente 1000, quando a roda está 
totalmente girada para trás.

Caneta

Estados em BOTÕES

Dica = 1

Botão lateral (posição inferior) = 2
Botão lateral (posição superior) = 3

Borracha = 1

Aerógrafo

Estados em BOTÕES

Dica = 1

Botão lateral = 2
Borracha = 1
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3. Teste a inclinação no eixo x movendo a caneta de uma posição vertical para a direita; o valor de 
INCLINAÇÃO X deverá mudar de aproximadamente 0 para +60. Agora, mova a ferramenta da vertical 
para a esquerda; o valor de INCLINAÇÃO X deverá mudar de aproximadamente 0 para - 60.

4. Teste a inclinação no eixo y movendo a caneta de uma posição vertical para a parte inferior da mesa; o valor 
da INCLINAÇÃO Y deverá mudar de aproximadamente 0 para +60. Agora, mova a ferramenta na direção do 
topo da mesa gráfica; o valor de INCLINAÇÃO Y deverá mudar de aproximadamente 0 para - 60.

5. Para a Art Pen opcional, teste o recurso de rotação colocando a ponta da caneta na superfície da tela 
e girando lentamente a caneta em seu eixo. O valor de ROTAÇÃO deve girar à medida que você gira a 
caneta.

6. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA TELA (MODO ESTACIONÁRIO)
Se você encontrar problemas com a parte de exibição do Cintiq, consulte as tabelas a seguir. O problema 
pode estar descrito aqui e você pode tentar a solução sugerida. Para obter mais informações sobre 
problemas relativos à cor, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional ou com os 
aplicativos.

PROBLEMAS GERAIS 
Nada é exibido. • Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se 

o Cintiq está ligado.

• Na caixa de diálogo Configurações do Monitor Wacom, ajuste 
os controles de contraste e brilho ou selecione AVANÇADAS e 
REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA para retornar o Cintiq às suas 
configurações originais.

Uma mensagem é exibida 
rapidamente na tela 
informando ‘cabo 
desconectado; vá para o 
modo de economia de 
energia’.

• Verifique se o computador está ligado.

• Verifique se você está usando o cabo de vídeo fornecido com 
o Cintiq.

• Verifique se o cabo de vídeo está totalmente conectado.

• Desligue o computador e o Cintiq. Verifique se os pinos do 
conector do cabo de vídeo ou do adaptador de vídeo (se houver) 
estão tortos ou quebrados. Em seguida, conecte corretamente 
o cabo de vídeo e os adaptadores necessários.

Uma mensagem é exibida 
rapidamente na tela com a 
informação ‘fora do alcance 
operacional’.

• A frequência do sinal de entrada está definida incorretamente ou 
não é compatível com o Cintiq. Defina a taxa de atualização com 
uma frequência vertical compatível com o Cintiq. Se o driver da 
placa de vídeo suportar ajuste da frequência horizontal, certifique-
se de essa opção esteja definida com um valor compatível. 
Consulte o documento de Informações Importantes sobre o 
Produto para obter detalhes do intervalo de frequência. 

• A taxa de resolução ou de atualização está com uma definição 
muito alta. Consulte o documento de Informações Importantes 
sobre o Produto para obter detalhes sobre a resolução máxima 
(nativa), a taxa de atualização e outros tamanhos de resolução 
que podem ser usados com o Cintiq.

• Defina as propriedades do monitor para detectar monitores Plug 
and Play.
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A mensagem ‘definir intervalo 
de atualização' é exibida 
rapidamente na tela.

Defina a taxa de atualização com uma frequência vertical compatível 
com o Cintiq. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o 
Produto para obter detalhes do intervalo de frequência.

A imagem aparece várias 
vezes no monitor.

Não estenda o cabo de vídeo nem use um conversor de entrada.

Quando uma imagem estática 
é exibida por muito tempo, 
uma imagem residual poderá 
ser exibida por alguns 
instantes.

Use um protetor de tela ou outro recurso de gerenciamento de energia.

A qualidade das cores 
é imprecisa.

• Na caixa de diálogo Configurações do Monitor Wacom, selecione 
AVANÇADOS e REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA para retornar o monitor às 
configurações originais.

• Verifique as configurações do perfil de cor que você está usando 
com o Cintiq.

• Faça alterações na definição de contraste em pequenos 
incrementos, pois as alterações de contraste podem afetar a 
precisão das cores.

A cor branca não é exibida 
como branco.

• Verifique as configurações do perfil de cor que você está usando 
com o Cintiq.

• Verifique se o monitor está operando com as configurações padrão 
de fábrica. 
Se isso não for suficiente, ajuste as cores conforme necessário. 
Para obter detalhes sobre gerenciamento de cores, consulte a 
documentação do sistema operacional e dos aplicativos.

• Verifique se o cabo de vídeo e a porta estão totalmente 
conectados.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA MESA GRÁFICA
Se tiver problemas com a parte da mesa gráfica do Cintiq, consulte as tabelas a seguir. O problema pode 
estar descrito aqui e você pode tentar a solução sugerida. Além disso, verifique as Notas associadas à tela 
de download do driver para obter as últimas atualizações.

Para mais informações, acesse o site da Wacom.

Problemas específicos do Windows
Problemas específicos do Mac

Não há nenhuma porta USB 
disponível no computador.

Verifique se existe uma porta USB disponível em um hub USB. Caso 
não exista, será preciso adicionar um hub USB ou cartão USB.

Um dispositivo USB conectado 
na porta de acessório USB do 
Cintiq não está funcionando.

• Verifique se o Cintiq está conectado corretamente a uma porta USB 
em funcionamento no computador.

• Verifique se o Cintiq está ligado. O Cintiq contém um hub USB 
alimentado, e a porta de acessório não funcionará se não houver 
energia.

• Se o dispositivo USB não funcionar, tente conectá-lo a uma porta 
USB diretamente no computador.

• Se o dispositivo USB continuar não funcionando corretamente, 
entre em contato com o fabricante desse dispositivo específico.

A caneta funciona somente no 
modo mouse e não desenha 
nem escreve com sensibilidade 
à pressão.

O software do driver para a parte da mesa do Cintiq não foi instalado ou 
carregado corretamente.
• Verifique se o software do driver está instalado e funcionando.
• Reinstale o software do driver, se necessário.

A caneta não desenha nem 
escreve com sensibilidade à 
pressão.

Alguns aplicativos requerem que os recursos de pressão estejam ativos 
para que a caneta responda como uma ferramenta sensível à pressão.
Verifique se o seu aplicativo suporta sensibilidade à pressão.

Dificuldade para clicar. Abra o painel de controle da mesa gráfica Wacom, vá até a guia CANETA 
e defina uma menor SENSIBILIDADE DA PONTA.

A caneta seleciona tudo ou não 
para de desenhar.

Abra o painel de controle da mesa gráfica Wacom e vá até a guia 
CANETA. Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA em direção 
de FIRME ou selecione ADAPTAR... e aumente a configuração LIMIAR DO 
CLIQUE. Se isso não ajudar, consulte teste dos controles e ferramentas 
de entrada.

Dificuldade para efetuar dois 
cliques.

• É preciso tocar a tela rapidamente duas vezes no mesmo local. 
A Wacom recomenda a utilização do botão lateral para o clique 
duplo.

• Abra a guia CANETA do painel de controle da mesa gráfica Wacom. 
Experimente aumentar a DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA ou 
usar uma menor SENSIBILIDADE DA PONTA.

• Defina uma ExpressKey como CLIQUE DUPLO.
• Windows: Experimente configurar o sistema para iniciar programas 

com um único clique. Consulte clicar.

A borracha seleciona tudo ou 
não para de apagar.

• Abra o painel de controle da mesa gráfica Wacom, vá até a guia 
BORRACHA e mova o controle deslizante SENSIBILIDADE DA BORRACHA 
em direção a FIRME.

• Selecione ADAPTAR... e aumente a configuração LIMIAR DO CLIQUE.
Se isso não ajudar, consulte teste dos controles e ferramentas de entrada.
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Você nota um atraso na tela no 
início dos traços com caneta 
ou de pintura.

Abra o painel de controle da mesa gráfica Wacom, vá até a guia CANETA 
e diminua a DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA ou mova o controle 
deslizante DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA até a posição 
DESLIGADO para desligar a assistência de clique duplo.

É necessário pressionar a 
caneta com firmeza para clicar, 
desenhar ou escrever.

Abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e clique na guia 
CANETA. 
Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA em direção a SUAVE 
ou selecione o botão ADAPTAR... e diminua o valor configurado em 
SENSIBILIDADE e LIMIAR DO CLIQUE.

A ponta da caneta não 
funciona.

• Use apenas a caneta que veio com o produto ou uma caneta de 
acessório da Wacom especificada para uso com o Cintiq. Outras 
canetas podem não funcionar apropriadamente no Cintiq.

• Verifique a guia CANETA no painel de controle da Mesa Gráfica 
Wacom e certifique-se de que a função CLICAR esteja atribuída 
à ponta da caneta.

• Verifique se o cabo USB está conectado a uma porta ativa do 
computador ou a um hub USB.

A ponta da caneta e o cursor 
da tela não estão devidamente 
alinhados.

Abra o painel de controle da Mesa Wacom e selecione a guia CALIBRAR.
No modo móvel, use a função Calibrar localizada no Mobile Center.
Continue com a calibragem do cintiq.

Mudar as configurações da 
função de uma ferramenta de 
entrada não tem nenhum 
efeito.

Altere as configurações da ferramenta e do aplicativo que você está 
utilizando. Consulte configurações específicas de aplicativos e uso de 
várias ferramentas.

O botão lateral da caneta não 
funciona.

• Use apenas a caneta que veio com o produto ou uma caneta de 
acessório da Wacom especificada para uso com o Cintiq. Outras 
canetas podem não funcionar apropriadamente no Cintiq.

• Não se esqueça de pressionar o botão lateral quando a ponta da 
caneta estiver a 5 mm (0,2 pol.) da área ativa do Cintiq. Faça isso 
sem pressionar a ponta da caneta.

• No painel de controle da Mesa Wacom, verifique se o botão lateral 
está definido com a função apropriada para o aplicativo e a 
ferramenta que estiver utilizando.

• Verifique o MODO DO BOTÃO LATERAL. Se CLICAR E TOCAR estiver 
selecionado, pressione primeiro o botão lateral e, em seguida, 
encoste a ponta da caneta na superfície da tela para executar uma 
função de clique.

O cursor da tela se move, mas 
não salta para o local da ponta 
da caneta quando ela é 
posicionada sobre a tela, e não 
segue a ponta da caneta 
quando ela se move pelo 
monitor.

• Verifique se o driver Wacom foi carregado corretamente abrindo o 
painel de controle da Mesa Wacom. Se o driver não for carregado, 
você verá uma mensagem de erro. Se uma mensagem de erro for 
exibia, reinicie o computador. Se o problema persistir, consulte 
2º passo: Conclua o assistente de configuração do modo móvel 
e reinstale o software do driver Wacom. No Mac, é preciso reiniciar 
o computador depois de instalar o driver Wacom para que ele 
funcione corretamente. 

• Se você tiver personalizado o botão lateral da caneta para alternar 
entre os modos caneta e mouse, certifique-se de que o Cintiq esteja 
operando no modo caneta.
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Ao usar o Cintiq em um 
sistema com vários monitores, 
você não consegue usar a 
caneta para controlar os outros 
monitores.

• Percorra entre o controle da caneta do Cintiq e outros monitores 
pressionando uma ExpressKey ou um botão da caneta definido 
como Alternar monitor.

• Você pode usar a caneta para controlar os outros monitores no 
modo mouse. Para usar o modo mouse, primeiro configure um 
botão da caneta como ALTERNAR MODO.... Em seguida, use o botão 
para alternar entre os modos caneta e mouse.

A linha que você está 
desenhando não corresponde 
ao local do cursor da tela.

• Para o funcionamento adequado, alguns aplicativos exigem que a 
caneta esteja configurada como modo caneta. Certifique-se de que 
caneta não tenha alternado para o modo mouse.

• Se a caneta estiver configurada como modo caneta e o problema 
persistir, talvez um arquivo de preferências esteja danificado. Siga 
as instruções em Problemas específicos do Windows ou Problemas 
específicos do Mac para criar um novo arquivo de preferências.

O computador não entra no 
modo de hibernação.

Enquanto você não estiver usando a caneta, remova-a da superfície 
do Cintiq. Caso contrário, ele continuará a enviar dados, mantendo o 
computador em funcionamento normal.

O cursor da tela volta para 
a posição anterior quando o 
mouse comum ou trackball 
é utilizado.

Quando não estiver usando a caneta, coloque-a no estojo ou em outro 
local próximo ao Cintiq. Não deixe a caneta no monitor. Se a caneta for 
deixada sobre o monitor, poderá interferir no posicionamento do cursor 
da tela quando outros dispositivos de entrada forem usados.

O cursor da tela move-se de 
forma irregular ou salta de 
um lado para o outro na tela 
quando outra mesa está 
conectada ao computador.

A parte da mesa gráfica do Cintiq emite ondas eletromagnéticas em 
uma determinada frequência. Se outra mesa estiver muito próxima do 
Cintiq, poderá interferir no posicionamento do cursor da tela. Se isso 
ocorrer, afaste a mesa gráfica do Cintiq.

Quando usados com 
determinados aplicativos, as 
ExpressKeys, o Rocker Ring ou 
o botão central executam uma 
função diferente daquela 
configurada no painel de 
controle da Mesa Gráfica 
Wacom.

• Alguns aplicativos podem substituir e controlar as funções das 
ExpressKeys, do Rocker Ring ou do botão central. Consulte uso de 
aplicativos integrados para o controle da mesa.

• Se você estiver usando configurações específicas de aplicativos, 
atualize as configurações para o aplicativo com o qual está 
trabalhando.

As ExpressKeys, o Rocker Ring 
ou o botão central não 
executam as funções para 
as quais foram configurados.

Verifique se o Cintiq está corretamente configurado para seu ajuste 
da mão preferencial. Consulte Uso da caneta.

Alguns padrões do painel de 
controle, das ExpressKeys, 
do Rocker Ring ou do botão 
central podem ser diferentes 
daqueles mostrados no 
manual.

Em algumas regiões, os padrões podem variar dependendo das 
diferenças nos aplicativos e sistemas operacionais.

Quando no modo móvel, o 
Cintiq muda para o modo 
estacionário mesmo que não 
esteja conectado a um 
computador, e a tela fica em 
branco.

O uso de alguns adaptadores HDMI pode fazer o Cintiq mudar para o 
modo estacionário, mesmo que não esteja conectado a um 
computador. Se isso acontecer, desconecte o adaptador ou o cabo 3-
em-1 para alternar o seu Cintiq para o modo móvel.
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO WINDOWS 
Você suspeita de que as 
preferências do Cintiq possam 
estar corrompidas ou deseja 
ter certeza de que todas as 
configurações são aquelas 
padrão de fábrica.

Use o Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica Wacom 
para trabalhar com as suas preferências:

• Feche todos os aplicativos abertos.

• Clique no ícone INICIAR e selecione TODOS OS PROGRAMAS.

• Em seguida, selecione MESA GRÁFICA WACOM e UTILITÁRIO DO 
ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA GRÁFICA WACOM.

Windows 8: Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco UTILITÁRIO DO 
ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS da MESA GRÁFICA WACOM. Se você estiver 
usando o modo estacionário clássico do Windows 8, pressione a tecla 
Windows do teclado ou selecione o ícone do Windows na barra 
Charms para acessar a tela Iniciar.

Windows 7, Vista e XP: Abra o utilitário clicando no ícone INICIAR 
e selecionando TODOS OS PROGRAMAS. Selecione MESA WACOM e 
UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA WACOM.

• É aconselhável fazer primeiro um backup de suas preferências 
da mesa gráfica. Na caixa de diálogo UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE 
PREFERÊNCIAS DA MESA, clique em FAZER BACKUP... e siga as 
instruções na tela.

• Use o Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica para 
excluir as preferências da mesa gráfica como segue:

Único usuário. Em MINHAS PREFERÊNCIAS, clique em REMOVER para 
excluir as preferências para o usuário atual.

Diversos usuários. Em TODAS AS PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS, clique 
em REMOVER para excluir preferências de diversos usuários. São 
necessários direitos de administrador para excluir as preferências 
de todos os usuários. Reinicie todos os aplicativos abertos na 
mesa gráfica que possam estar em execução.

Você poderá restaurar as preferências da mesa caso tenha feito 
um backup, clicando em RESTAURAR... em MINHAS PREFERÊNCIAS.
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO MAC 
Na inicialização, é exibida uma 
caixa de diálogo que informa 
que o driver não foi carregado 
ou as preferências do Cintiq 
ainda não foram criadas.

A parte da mesa gráfica do Cintiq não foi detectada na inicialização. 
Verifique se o cabo USB foi conectado corretamente a uma porta USB 
ativa no computador ou a um hub USB.

No menu IR, selecione UTILITÁRIOS e inicie PERFIL DO SISTEMA. Selecione 
USB na seção HARDWARE da lista CONTEÚDO. Um modelo de Cintiq 
USB Wacom deve aparecer na lista. Caso não apareça, verifique a 
conexão do cabo USB ou tente conectar o Cintiq a outra porta USB.

Se isso não ajudar, entre em contato com a Wacom para obter suporte. 
Consulte Opções de suporte.

Você suspeita de que as 
preferências do Cintiq possam 
estar corrompidas ou deseja 
ter certeza de que todas as 
configurações são aquelas 
padrão de fábrica.

Use o Utilitário da Mesa Gráfica Wacom para trabalhar com 
preferências. Feche todos os aplicativos abertos. Abra a pasta 
APLICATIVOS principal. Em seguida, abra a pasta MESA GRÁFICA WACOM 
e execute o UTILITÁRIO DA MESA GRÁFICA WACOM.

• É aconselhável fazer primeiro um backup de suas preferências 
da mesa gráfica. No Utilitário da Mesa Gráfica Wacom, selecione 
USUÁRIO ATUAL ou TODOS OS USUÁRIOS. Clique em FAZER BACKUP... 
e siga as instruções.

• Exclua as preferências da mesa gráfica da seguinte maneira:

Único usuário. Quando o utilitário iniciar, selecione USUÁRIO ATUAL 
e clique em REMOVER. Faça logout e depois volte a fazer login. 
Quando for carregado, o driver do Cintiq criará um novo arquivo 
de preferências com as configurações padrão de fábrica.

Diversos usuários. Quando o utilitário iniciar, selecione TODOS OS 
USUÁRIOS e clique em REMOVER. Faça logout e depois volte a fazer 
login. Quando for carregado, o driver do Cintiq gerará novos 
arquivos de preferências com as configurações padrão de fábrica.

Você poderá restaurar rapidamente as preferências da mesa gráfica 
caso tenha feito um backup para o USUÁRIO ATUAL ou para TODOS OS 
USUÁRIOS, clicando em RESTAURAR… no utilitário.

Observação: Não remova manualmente o arquivo WACOM 
TABLET.PREFPANE da pasta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. 
Esse arquivo só deve ser removido quando se desinstala o 
driver do software Wacom e somente quando o Utilitário da 
Mesa Gráfica Wacom é usado.

Recalibre o Cintiq. Consulte calibragem do cintiq.
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O Ink não funciona 
corretamente com o Cintiq.

Pode existir um problema nas preferências do Ink. Remova os arquivos 
de preferências danificados da seguinte maneira: Eles serão recriados 
quando você ativar o reconhecimento de letra manuscrita.

1. Abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA, escolha MOSTRAR TUDO e selecione 
TINTA. 
Em seguida, desative o reconhecimento de letra manuscrita.

2. No menu IR, escolha INÍCIO. Abra as pastas BIBLIOTECA e 
PREFERÊNCIAS. Remova as seguintes preferências:

• COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST

• COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST

• COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH

3. Volte a PREFERÊNCIAS DO SISTEMA e INK e ative o reconhecimento 
de letra manuscrita.

4. Teste a função do Ink usando o Cintiq e a caneta Wacom.

Se esse procedimento não resolver o problema com o Ink, contate o 
suporte da Apple para obter assistência. A Wacom não é a fabricante 
do software Ink e temos limites em nossa capacidade de dar suporte a 
aplicativos de terceiros.
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OPÇÕES DE SUPORTE
Se você tiver algum problema com o seu Cintiq, reveja a seção Iniciando para verificar que o Cintiq está 
configurado e instalado corretamente. 

• Caso não encontre a resposta de que precisa neste manual, você poderá encontrar informações 
atualizadas sobre seu problema no arquivo Observações associado à tela de download do driver 
no site da Wacom. Você também pode verificar as perguntas frequentes do produto (Perguntas 
frequentes).

• Caso você tenha conexão com a Internet, faça o download no site da Wacom de sua região e instale 
os drivers de software mais recentes. Consulte manutenção e reparos.

• Verifique as opções de Suporte no site da Wacom de sua região. Algumas respostas poder ser 
encontradas sem a necessidade de fazer uma ligação.

• Se achar que o produto Wacom não está funcionando corretamente, entre em contato com a equipe 
de suporte da Wacom que atende à região onde você adquiriu o produto. É possível localizar 
informações de contato verificando o site da Wacom de sua região.

Quando ligar, você deverá estar em frente ao computador com as seguintes informações à mão:

• Este manual.

• Número de série. (Consulte o rótulo na parte traseira do Cintiq).

• Número de versão do driver. (Clique no botão SOBRE do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.)

• A marca e o modelo do computador e a versão do sistema operacional.

• A marca, o modelo e o tipo de conexão da placa de vídeo.

• A lista de dispositivos periféricos conectados ao computador.

• O aplicativo de software e a versão que você estava usando quando o problema ocorreu.

• A redação exata das mensagens de erro exibidas na tela.

•  O que aconteceu e o que você estava fazendo no momento.

• Como você tentou resolver o problema.

Você também poderá entrar em contato com o Centro de Suporte visitando o site da Wacom de sua região 
e preenchendo o formulário de solicitação por e-mail.

MANUTENÇÃO E REPAROS 
Caso haja algum problema com o Cintiq e você não consiga resolvê-lo, entre em contato com o Suporte 
da Wacom. Consulte Opções de suporte.

Importante: Se a solução para o problema exigir o envio do Cintiq para um local de serviço 
autorizado, por qualquer razão, faça backup de todos os seus dados e materiais digitais antes de 
devolver o Cintiq. Para proteger sua privacidade e informações pessoais, a Wacom ou o respectivo 
prestador de serviços deverá apagar todos os dados e reinstalar a imagem do sistema operacional 
no Cintiq antes de substituir a bateria ou realizar qualquer outro reparo ou serviço, coberto ou não 
pela garantia do produto.
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PERGUNTAS FREQUENTES
Esta seção fornece respostas para algumas das perguntas mais frequentes sobre o Cintiq. Para procurar 
mais FAQs, visite o site da Wacom para sua região.

O Cintiq funciona em todos os aplicativos?
Quais aplicativos de software suportam os recursos do Cintiq?
Posso ter o Cintiq e um mouse conectados ao meu computador ao mesmo tempo?
Posso usar ferramentas de entrada Wacom mais antigas com o Cintiq?
O instalador está solicitando uma senha. Qual é a senha?
A caneta e o cursor da tela não estão alinhados. Por quê?
Como redefinir minhas preferências de acordo com as configurações padrão?
Posso excluir todas as preferências do Cintiq de uma só vez?
Qual a melhor forma de limpar o Cintiq?
Como trocar a ponta da minha caneta?
Onde posso solicitar peças de reposição e acessórios?
Como encontrar o modelo do produto e o número de série?

O Cintiq funciona em todos os aplicativos?
O Cintiq suporta as funções gerais de entrada de mouse em todos os aplicativos. Considerando que 
o driver do produto esteja instalado e funcionando adequadamente, as funções de sensibilidade à 
pressão e borracha também são suportadas em muitos aplicativos gráficos.

Quais aplicativos de software suportam os recursos do Cintiq?
Muitos aplicativos suportam sensibilidade à pressão e entrada de borracha do produto Wacom.

Visite www.wacom.com e pesquise aplicativos de software. Caso não encontre seu aplicativo na lista, 
tente usá-lo com o Cintiq para determinar se você sente alguma variação da pressão ao pintar ou 
desenhar com a caneta. O fabricante do seu software poderá fornecer as melhores informações sobre 
quais recursos de entrada da caneta o aplicativo suporta.

Posso ter o Cintiq e um mouse conectados ao meu computador ao mesmo tempo?
Sim. Você pode usar o mouse do sistema em conjunto com o produto Wacom. Apenas um dispositivo 
por vez pode controlar o cursor na tela. Você pode avançar e retroceder entre suas ferramentas de 
entrada do Cintiq e um mouse do sistema como você quiser.
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Posso usar ferramentas de entrada Wacom mais antigas com o Cintiq?
Canetas e acessórios geralmente são específicos ao modelo do produto que acompanham, portanto 
podem não ser intercambiáveis. Acesse o site da Wacom de sua região e verifique os detalhes nas 
páginas de Suporte e do produto Cintiq.

O instalador está solicitando uma senha. Qual é a senha?
O computador está procurando uma senha que seja sua senha pessoal ou a senha administrativa 
para efetuar login no computador. Se sua senha pessoal não funcionar e você estiver em um ambiente 
de negócios, precisará solicitar que o administrador do sistema instale a mesa gráfica para você. 
O sistema operacional requer que o usuário tenha acesso administrativo para instalar um dispositivo 
de hardware.

A caneta e o cursor da tela não estão alinhados. Por quê?
O Cintiq deve ser calibrado. Isso deve ser feito toda vez que você reinstalar o driver da mesa gráfica 
ou excluir o arquivo de preferências do Cintiq. Consulte calibragem do cintiq.

Como redefinir minhas preferências de acordo com as configurações padrão?
Consulte gerenciamento de preferências.

Posso excluir todas as preferências do Cintiq de uma só vez?
Sim. Consulte gerenciamento de preferências.

Qual a melhor forma de limpar o Cintiq?
Consulte Cuidados com o Cintiq.

Como trocar a ponta da minha caneta?
Consulte substituição da ponta da caneta.

Onde posso solicitar peças de reposição e acessórios?
Consulte encomenda de peças e acessórios.

Como encontrar o modelo do produto e o número de série?
Eles estão identificados na parte traseira do Cintiq. O número do modelo geralmente está localizado 
acima do código de barras, e o número de série está localizado logo abaixo do código de barras. 
O número do modelo e o número de série são necessários para todas as solicitações de suporte.
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CUIDADO E MANUTENÇÃO
Esta seção apresenta dicas para cuidados e manutenção do Cintiq.

Cuidados com o Cintiq
Substituição da ponta da caneta

CUIDADOS COM O CINTIQ
Mantenha limpas as canetas e a superfície da tela LCD do Cintiq. Poeira e partículas de sujeira podem se 
prender à caneta e causar danos à superfície da tela. A limpeza frequente ajudará a prolongar a vida útil da 
superfície da tela LCD e da caneta.

Mantenha o Cintiq e as canetas em local limpo e seco e evite temperaturas extremas. Recomenda-se 
a temperatura ambiente. Para proteger a caneta enquanto você não a usa, guarde-a no estojo.

O Cintiq e as canetas não foram projetados para serem separados, exceto para personalizar sua caneta 
com um anel colorido. Do contrário, a desmontagem do produto cancelará a garantia.

Importante: tome cuidado para não derramar líquidos sobre o Cintiq ou a caneta. Tenha cuidado 
especial para não molhar o monitor, o Rocker Ring, a ExpressKey ou os botões e a ponta da caneta, 
pois eles contêm peças eletrônicas delicadas que apresentarão problemas se expostas a líquidos.

Evite arranhões substituindo as pontas da caneta com frequência. Quando as pontas estiverem gastas ou 
pontiagudas elas poderão danificar o Cintiq. Consulte substituição da ponta da caneta.

Para limpar a carcaça do Cintiq ou as canetas, use um pano úmido e macio; se desejar, umedeça o pano 
com sabão neutro diluído em água. Não use solvente de tinta, benzina, álcool ou outros solventes para 
limpar a carcaça do produto ou a caneta.

Para limpar a tela, use um pano antiestático ou um pano ligeiramente úmido. Durante a limpeza, pressione 
levemente a tela e não molhe a superfície. Não use detergente para limpar a tela, para não danificá-la. Esse 
tipo de dano não é coberto pela garantia do fabricante.
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SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DA CANETA
Para proteger o Cintiq contra arranhões e obter melhor desempenho, substitua periodicamente a ponta da 
caneta.

Importante: substitua a ponta da caneta quando ela ficar da seguinte forma ou até mesmo antes:. 

1. Para substituir a ponta da caneta, use a ferramenta de remoção de ponta, um par de pinças, um alicate 
de ponta fina ou outro instrumento semelhante e retire a ponta da caneta.

2. Use a mesma ferramenta para pegar a nova ponta e colocá-la na extremidade da caneta.

3. Coloque a extremidade da ponta nova dentro do cilindro da caneta. Empurre a ponta com firmeza até o fim. 

Para peças de reposição, consulte encomenda de peças e acessórios.

Importante: 

• Quando não estiver em uso, coloque a caneta no estojo ou horizontalmente sobre a mesa. 

• Quando a Airbrush opcional não estiver em uso, coloque-a deitada sobre a escrivaninha. 

• Para manter a sensibilidade de suas ferramentas de entrada, não as guarde em um recipiente no 
qual elas repousem sobre a ponta ou borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) 
sensor(es) de pressão da ponta da caneta.

A ponta da caneta se desgastará 
normalmente com o uso. 

Pressão excessiva causará desgaste mais 
cedo. 

Substitua a ponta da caneta se ficar muito 
pequena ou se ficar chata.

Risco de choque. Tome cuidado para não deixar que crianças engulam a ponta da caneta ou o botão 
lateral. A ponta da caneta ou o botão lateral podem ser removidos acidentalmente se forem mordidos.

Aviso

Ponta Substitua quando for 1 mm 
(0,04 pol.) ou menos.
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OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS
Esta seção inclui informações e instruções sobre os tópicos listados abaixo.

Desinstalação do Cintiq
Gerenciamento de preferências
Instalação de várias mesas gráficas
Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa
Importação de configurações de especialista
Recursos da caneta e da tinta digital no Windows
Informações sobre o produto
Encomenda de peças e acessórios

DESINSTALAÇÃO DO CINTIQ
Siga o procedimento apropriado abaixo para remover o software do driver Wacom e o Cintiq do sistema.

Importante: Quando você remover o software do driver Wacom, o Cintiq com caneta não terá mais 
todas as funções de mesa operantes, mas continuará funcionando como um dispositivo de mouse.

Windows 8: 

1. Na tela Iniciar do Windows 8, clique com o botão direito no canto inferior esquerdo da tela e selecione 
PAINEL DE CONTROLE no menu suspenso. Se você estiver usando o modo estacionário clássico do 
Windows 8, pressione a tecla Windows do teclado ou selecione o ícone do Windows na barra Charms 
para acessar a tela Iniciar.

2. Escolha DESINSTALAR PROGRAMA ou ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS.

3. Selecione MESA GRÁFICA WACOM e clique no botão REMOVER.

Windows 7:

1. Clique em INICIAR e escolha PAINEL DE CONTROLE.

2. Clique em DESINSTALAR PROGRAMA ou ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS.

3. Selecione MESA GRÁFICA WACOM e clique no botão REMOVER.

Nota: Pode ser necessário reiniciar o computador para que a desinstalação tenha efeito.

Mac: 

1. No menu IR, escolha APLICATIVOS e abra a pasta MESA GRÁFICA WACOM.

2. Clique duas vezes no ícone MESA GRÁFICA WACOM. Clique no botão SOFTWARE DA MESA GRÁFICA: 
REMOVER. 
Digite o nome de logon de administrador e a senha.

3. Depois de a remoção estar concluída, clique em OK.

4. Desligue o computador e o Cintiq. Quando o computador e o Cintiq estiverem desligados, desconecte 
o Cintiq do computador.

Consulte manutenção e reparos para obter informações sobre como fazer o download de um novo driver 
de software (se disponível) da Internet.
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GERENCIAMENTO DE PREFERÊNCIAS
Windows 8: Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS da MESA 
GRÁFICA WACOM. Se você estiver usando o modo estacionário clássico do Windows 8, pressione a tecla 
Windows do teclado ou selecione o ícone do Windows na barra Charms para acessar a tela Iniciar. 

Windows 7: 

1. Clique no ícone INICIAR e selecione TODOS OS PROGRAMAS.

2. Selecione WACOM e UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA GRÁFICA WACOM.

Para todos os sistemas Windows, defina suas preferências da seguinte forma:

1. Feche todos os aplicativos abertos.

2. Defina suas preferências da seguinte forma:

• Caso sejam exibidas instruções, siga-as atentamente

• Para fazer backup das suas preferências, clique em FAZER BACKUP... em MINHAS PREFERÊNCIAS.

• Para restaurar as preferências armazenadas no backup, clique em RESTAURAR... em MINHAS 
PREFERÊNCIAS.

• Para remover as preferências do usuário atual, clique em REMOVER em MINHAS PREFERÊNCIAS.

• Para excluir as preferências de diversos usuários, clique em REMOVER em TODAS AS PREFERÊNCIAS DOS 
USUÁRIOS. 
Observação: são necessários direitos de administrador para excluir as preferências de todos os 
usuários.

Reinicie todos os aplicativos abertos na mesa gráfica que possam estar em execução.

No Mac: abra a pasta principal APLICATIVOS. Em seguida, abra a pasta MESA GRÁFICA WACOM e execute 
o UTILITÁRIO DA MESA GRÁFICA WACOM.

• Caso sejam exibidas instruções, siga-as atentamente

• Para fazer backup de suas preferências, selecione USUÁRIO ATUAL e clique em FAZER BACKUP.... 

• Para restaurar as preferências armazenadas no backup, selecione USUÁRIO ATUAL e clique em 
RESTAURAR.

• Para remover as preferências, selecione Usuário Atual ou Todos os Usuários e clique em REMOVER.
Observação: são necessários direitos de administrador para excluir as preferências de todos os 
usuários.
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INSTALAÇÃO DE VÁRIAS MESAS GRÁFICAS
No modo estacionário, qualquer Cintiq ou mesa gráfica que tenha sido detectado em seu sistema 
aparecerá como um ícone na lista MESA GRÁFICA do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.

Para adicionar um novo monitor interativo ou uma mesa, conecte-a ao computador. O sistema encontrará 
o monitor interativo ou a mesa automaticamente, inicializando-os em seguida. Um ícone do monitor 
interativo ou da mesa será exibido no painel de controle.

Importante: Ao instalar unidades de monitores interativos ou mesas gráficas adicionais em 
sistemas Windows, a função borracha talvez não funcione em alguns aplicativos. A função 
borracha continuará a funcionar corretamente se você usar o primeiro monitor interativo ou 
a primeira mesa adicionados ao painel de controle.

PARA REMOVER UM DOS DIVERSOS MONITORES COM CANETA OU UMA DAS MESAS GRÁFICAS DO DRIVER, selecione 
o monitor interativo ou a mesa que deseja excluir e clique no botão [ – ] ao lado da lista Mesa Gráfica.

• Um monitor interativo ou mesa gráfica deve ser anexado ao computador para poder ser excluído 
da lista do painel de controle.

• Observe que será preciso reinicializar o computador para adicionar novamente a mesa gráfica ao driver.

Selecione o ícone do monitor interativo ou 
da mesa para os quais você deseja criar 
configurações personalizadas da 
ferramenta e dos aplicativos.
• O painel de controle só será iniciado 

se um monitor interativo ou uma mesa 
suportada for conectada ao 
computador.

• Só é possível exibir ou alterar as 
configurações do monitor interativo 
ou mesa conectada.
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USO DE APLICATIVOS INTEGRADOS PARA O CONTROLE DA MESA
Alguns aplicativos de software podem ser desenvolvidos para controlar diretamente as funções da 
ExpressKey ou do Rocker Ring. Ao trabalhar em um aplicativo que tenha sido integrado dessa maneira, 
as ExpressKeys ou o Rocker Ring poderão executar diferentemente a função que está definida no painel 
de controle da Mesa Gráfica Wacom.

• Quando uma ExpressKey for anulada por um aplicativo, a configuração da ExpressKey será 
automaticamente atualizada utilizando o nome da nova função ou “Aplicativo Definido”. Algumas 
ou todas as ExpressKeys, o Rocker Ring ou o botão central podem ser substituídos, dependendo 
do aplicativo.

• Um aplicativo integrado controlará as ExpressKeys, o Rocker Ring ou o botão central apenas quando 
esse aplicativo estiver ativo e no primeiro plano. Quando você fechar o aplicativo ou selecionar um 
novo painel de aplicativo para trabalhar, as configurações do painel de controle da Mesa Gráfica 
Wacom retornarão ao estado anterior.

• Para consultar as configurações de função das ExpressKeys, do Rocker Ring, do botão central ou 
da caneta do aplicativo atual ou selecionado, configure uma ExpressKey em CONFIGURAÇÕES e 
pressione a tecla a qualquer momento.

Aplicativos integrados dessa maneira normalmente lhe permitirão cancelar ou desabilitar essa 
funcionalidade quando você usar pela primeira vez o produto Wacom com o aplicativo. Consulte a 
documentação fornecida com seu aplicativo para obter detalhes específicos sobre a funcionalidade 
e sobre como personalizar ou desabilitar esse recurso.

Se uma instrução automática ou a documentação do aplicativo não descrever como desabilitar esse 
comportamento, você pode usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para criar configurações 
específicas de aplicativos que anularão o comportamento do aplicativo integrado. Consulte também 
gerenciamento de preferências.

Importante: se uma configuração específica de aplicativo foi criada para um aplicativo integrado, 
a configuração de uma função da ExpressKey para APLICATIVO DEFINIDO permitirá que o aplicativo 
integrado controle a função.
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IMPORTAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE ESPECIALISTA
O recurso de importação de configurações de especialista permite que você importe configurações 
personalizadas do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom que foram especificadas em um arquivo 
XML (Extensible Markup Language).

• Alguns desenvolvedores de software podem criar arquivos de configurações personalizadas que são 
especialmente desenvolvidos para proporcionar o máximo desempenho quando você utilizar o produto 
Wacom com seus aplicativos.

• Visite o site da Wacom em sua região para escolher uma opção entre os vários arquivos de 
configurações personalizadas disponíveis para seu produto.

• Cada arquivo XML pode incluir configurações personalizadas para um ou mais aplicativos. Essas 
configurações podem se aplicar às funções das ExpressKeys, do Rocker Ring, do botão central, 
do Menu radial ou do botão da caneta e da borracha.

Para importar configurações de especialista:

1. Escolha um arquivo XML com as configurações que serão usadas com um determinado aplicativo. 
Clique duas vezes na seleção do arquivo.

2. Leia e siga as instruções na caixa de diálogo de confirmação.

• O utilitário importará configurações para um ou mais aplicativos. Todas as configurações anteriores 
desses aplicativos poderão ser anuladas.

• É recomendado fazer backup de todas as configurações de painel de controle existentes antes 
de importar as configurações de especialista.

• Você pode cancelar ou continuar a importar as configurações.

3. Ao optar por importar configurações, somente as configurações especificadas no arquivo XML serão 
importadas. 
Todas as configurações correspondentes serão substituídas pelos novos valores. Todas as outras 
configurações existentes permanecerão inalteradas.

4. Depois de concluir o processo de importação, você terá a oportunidade de visualizar as novas 
configurações no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.
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RECURSOS DA CANETA E DA TINTA DIGITAL NO WINDOWS
O Microsoft Windows 8 e Windows 7 fornecem amplo suporte à entrada de caneta. Os recursos da caneta são 
suportados em todas as versões do Windows 8 e Windows 7, exceto Windows 7 Starter e Home Basic.

Observação: Para obter uma funcionalidade total dos recursos de caneta e tinta do Windows, certifique-se 
de que a caixa de seleção USAR TINTA DO WINDOWS esteja marcada na guia Calibração do Painel de 
Controle do Wacom. 

• Fazer anotações. Faça anotações e capture esquemas rápidos no Windows Journal. Use o mecanismo 
de pesquisa do Journal para localizar seu conteúdo escrito à mão.

• Reconhecimento de letra manuscrita. Insira rapidamente informações escritas à mão em todos os 
locais em que o computador aceite entrada por meio de digitação. Converta conteúdo escrito à mão 
em texto digitado a qualquer momento.

• Tinta digital no Microsoft Office. Utilize as ferramentas de marcação e pintura digitais aprimoradas 
encontradas na guia REVISÃO nos aplicativos aplicáveis.

O Painel de Entrada do Tablet PC permite usar a escrita à mão ou um teclado na tela para inserir texto 
diretamente com a caneta Wacom. Para alterar suas configurações de vídeo para o Painel de Entrada 
do Tablet PC:

1. Abra o Painel de Entrada do Tablet PC.

2. Selecione FERRAMENTAS e, em seguida, OPÇÕES.

3. Selecione as opções para sua configuração de vídeo preferida.

Use um dos seguintes métodos para iniciar o Painel de Entrada do Tablet PC no Windows 7:

• Clique no ícone do Painel de Entrada que aparece quando você move o cursor da tela em uma área 
de entrada de texto.

• Clique na guia Painel de Entrada, localizada por padrão na borda esquerda da tela.

• Clique no ícone do Painel de Entrada do Tablet PC localizado na Barra de Tarefas do Windows. Se o 
ícone não estiver visível, clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas, selecione BARRAS DE 
FERRAMENTAS e PAINEL DE ENTRADA DO TABLET PC.

Para desativar o Painel de Entrada:

1. Abra o Painel de Entrada do Tablet PC.

2. Selecione FERRAMENTAS e, em seguida, OPÇÕES.

3. Escolha a guia ABERTURA e desmarque as seguintes caixas: 

• PARA ENTRADA DA CANETA DA MESA GRÁFICA, MOSTRE O ÍCONE AO LADO DA CAIXA DE TEXTO

• MOSTRE A GUIA PAINEL DE ENTRADA.

4. Clique em OK.
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Pesquise o site da Microsoft para obter informações avançadas sobre tinta digital no Windows. Você 
também pode acessar o site www.wacom.com da Wacom e pesquisar a tinta digital do Windows.

Observação: A solução a seguir para o driver do software Wacom aprimora o desempenho no Windows 7:

• Para melhorar o desempenho, os recursos Movimentos da Caneta e ‘manter pressionado para 
clicar com o botão direito’ são desabilitados em alguns aplicativos gráficos, como o Photoshop.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Para obter mais informações sobre o Cintiq, visite o site da Wacom de sua região: Você também pode 
descobrir quais aplicativos de software são atualmente aprimorados pela mesa gráfica para serem 
compatíveis com a sensibilidade à pressão e outra funcionalidade especial do Cintiq, pesquisando 
aplicativos de software.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

O documento Informações Importantes sobre o Produto, que pode ser acessado no Wacom Desktop 
Center, traz as especificações do Cintiq. Este documento também inclui informações sobre a garantia 
do Cintiq e as políticas de reparos.

ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA
As baterias de íons de lítio dos produtos Cintiq da Wacom não podem ser reparadas nem substituídas pelo 
usuário. Não tente remover, substituir ou de alguma forma alterar a bateria do Cintiq. Encaminhe o Cintiq 
para um centro de serviço autorizado para a devida substituição ou reparo da bateria, independentemente 
de o serviço ser ou não coberto pela garantia. Informações sobre como encaminhar o Cintiq serão 
fornecidas pelo Suporte da Wacom. 

Em caso de problemas com a bateria do Cintiq, entre em contato com o Suporte da Wacom para obter 
assistência.

Outras informações sobre a bateria do Cintiq são fornecidas no documento Informações Importantes 
sobre o Produto.

EUA, Canadá, América do Sul e Central https://store.wacom.com/us

Europa, Oriente Médio e África http://www.wacom.eu

Japão http://tablet.wacom.co.jp

Ásia e Região do Pacífico (inglês) http://www.wacom.asia

China (chinês simplificado) http://www.wacom.com.cn

Hong Kong (chinês tradicional) http://www.wacom.com.hk

Coreia http://www.wacom.asia/kr

Taiwan http://www.wacom.asia/tw

Tailândia http://www.wacom.asia/th
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SERVIÇO DE GARANTIA NOS EUA E CANADÁ
A garantia completa e o contrato de licença do produto são fornecidos no guia Informações Importantes sobre o 
Produto, que pode ser acessado no Wacom Desktop Center.

Para obter o serviço de garantia nos EUA ou no Canadá, entre em contato:
Centro de Suporte da Wacom

Telefone: 1.360.896.9833

Formulário de consulta por email: http://www.wacom.com/support/email.cfm

SERVIÇO DE GARANTIA FORA DOS EUA E DO CANADÁ
Para produtos adquiridos ou usados fora dos Estados Unidos e do Canadá, o período de garantia pode ser 
determinado pelos requisitos regionais. O período de garantia do monitor interativo está descrito na página de 
Suporte do site da Wacom de sua região, ou contate o Suporte da Wacom.

Suporte da Wacom na região Ásia-Pacífico (exceto Japão e China)
Informações detalhadas sobre a diretiva da garantia limitada e o registro do produto na Costa Pacífica da Ásia podem 
ser encontrados online no site http://www.wacom.asia.

Para obter suporte técnico ou serviço de garantia no sudeste da Ásia, na Oceania e em Taiwan, entre em contato 
com o Serviço de Suporte da Wacom. 
Os números de telefone podem ser encontrados em: http://www.wacom.asia/customer-care.

Caso você tenha alguma dúvida com relação a este Contrato ou queira entrar em contato com a Wacom por qualquer 
motivo, escreva para:

CONTATO NA AMÉRICA DO NORTE E 
AMÉRICA DO SUL: CONTATO NO JAPÃO

Wacom Technology Corporation Wacom Co., Ltd.

1311 SE Cardinal Court Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F

Vancouver, Washington 98683 8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

EUA Tóquio, 160-6131, Japão

CONTATO NA COSTA PACÍFICA DA ÁSIA: CONTATO NA CHINA CONTINENTAL
(EXCETO HONG KONG):

Wacom Co., Ltd. Wacom China Corporation

Costa Pacífica da Ásia 1103, Beijing IFC West Tower

Sumitomo Fudosan Grand Tower 31F No. 8 Jianguomenwai Street

8-17-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku Distrito de Chaoyang

Tóquio, 160-6131, Japão Pequim, 100022, China

Email: support@wacom.com.cn
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ENCOMENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Para obter uma lista de peças e acessórios disponíveis, visite o site da Wacom em sua região. 

Você também pode fazer o seguinte:

• Nos EUA ou Canadá, ligue para 1.888.884.1870 (ligação gratuita) ou acesse o site da Wacom no 
endereço http://direct.wacom.com (somente EUA).

• Na Europa, ligue para +49 (0)180.500.03.75 ou envie um e-mail para spareparts@wacom.eu. Ou acesse 
http://shop.wacom.eu. Você também pode contatar o revendedor, distribuidor ou Suporte da Wacom 
local usando o número correspondente à sua região.

• No Japão, acesse http://store.wacom.jp. Você também pode contatar o revendedor, distribuidor ou 
suporte técnico local usando o número da sua região.

• Na Austrália, Cingapura, Taiwan e Coreia, acesse: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, 
www.BuyWacom.com.tw e www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.

• Em outros países, contate o revendedor ou o distribuidor local.

Algumas peças e acessórios podem não estar disponíveis em todas as regiões.
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GLOSSÁRIO
Aceleração do mouse. Configuração que permite ajustar a aceleração do cursor da tela ao usar o modo 
mouse.

Aplicativo com sensibilidade à pressão. Qualquer aplicativo que ofereça o recurso de sensibilidade 
à pressão.

Aplicativo com suporte à borracha. Software com suporte incorporado à borracha da caneta. 
Esses aplicativos utilizam a borracha de várias formas, dependendo do que o aplicativo pretende fazer.
Área ativa. A área do Cintiq em que suas ferramentas são detectadas.

Aspecto. Relação entre a dimensão vertical e horizontal da área ativa do Cintiq.

Assistência de clique duplo. A função do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom que facilita o clique 
duplo pela configuração do tamanho da distância do clique duplo.

Botões de controle de hardware. Os botões de função do Cintiq. Consulte modo estacionário.

Configurações específicas de aplicativos. Configurações do Cintiq e de ferramentas que foram 
personalizadas para aplicativos individuais. O painel de controle da mesa Wacom permite programar 
uma ferramenta para que funcione de forma distinta em diferentes aplicativos. Configurações 
específicas de aplicativos feitas por você estarão em vigor sempre que o aplicativo for utilizado.
Cursor da tela. Ponteiro da tela. Os cursores de tela aparecem em formatos diferentes (por exemplo, 
em forma de viga I, seta ou caixa), dependendo do aplicativo que estiver sendo executado.

Desvio. A distorção angular da posição de um objeto quando visualizado por vidro ou outro meio. 
Você precisará calibrar o Cintiq para compensar este efeito e para alinhar a posição do cursor da tela 
com a posição da caneta na tela.

Distância do clique duplo. Distância máxima (em pixels da tela) em que o cursor da tela pode se mover 
entre um clique e outro e ainda ser aceito como clique duplo. Aumentar a distância do clique duplo 
facilita a sua execução, mas pode retardar os traços de pincel em alguns aplicativos gráficos.

ExpressKeys. As teclas de controle personalizáveis localizadas no Cintiq. Consulte ExpressKeys, Rocker 
Ring e botão central

Força do clique. Intensidade de força que você deve aplicar à ponta da caneta para que ocorra um 
clique.

Sem desvio. A ponta da caneta 
e o cursor na tela são alinhados.

Efeito de desvio causado pelo vidro da 
tela. Observe como a posição da ponta 
da caneta e o cursor na tela não estão 
alinhados.
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Journal. Aplicativo do Microsoft Windows que simula eletronicamente uma página de um diário físico, 
mas com as vantagens da anotação digital. Por exemplo, você pode criar desenhos simples e fazer 
anotações à mão que podem ser convertidas em texto e enviadas para colegas para marcação digital. 
O Journal (Diário) inclui diversas canetas, marcadores, ferramentas de realce e uma borracha facilmente 
ativada pela extremidade de borracha da caneta Wacom. Além disso, conteúdo escrito à mão pode ser 
pesquisado no Journal.
LED. Diodo emissor de luz. Usado como luzes indicadoras do monitor com caneta.

Menu radial. Um menu hierárquico (em formato radial). Cada nível do menu consiste em oito partes do 
menu que podem conter vários recursos e opções para escolher. É possível personalizar os botões das 
ferramentas de entrada ou do Cintiq para exibir esse menu.

Modificador. As teclas de modificação são SHIFT, ALT e CTRL para Windows, ou SHIFT, CONTROL, 
COMMAND e OPTION para Mac. É possível personalizar os botões de ferramenta do Cintiq ou as 
ExpressKeys para simular uma tecla de modificação.

Modo Caneta. Método de posicionamento do cursor. Sempre que você colocar uma ferramenta no 
Cintiq, o cursor saltará para o ponto correspondente na tela. Isso é conhecido como posicionamento 
absoluto e é a configuração padrão da caneta. O Modo Caneta permite posicionar o cursor 
rapidamente, sem que seja preciso localizá-lo primeiro e movê-lo pela área de trabalho.

Modo estacionário. Modo de operação quando o Cintiq está conectado ao computador e usando o 
sistema operacional Windows ou Mac.

Modo mouse. Método de posicionamento do cursor da tela. Quando você coloca uma ferramenta Cintiq 
na mesa gráfica, pode mover o cursor de tela com uma ação de selecionar e mover semelhante ao uso 
do mouse. Isso é conhecido como posicionamento relativo. 

Modo móvel. Modo de operação quando o Cintiq não está conectado ao computador e está usando 
o sistema operacional Android.
Painel de Entrada do Tablet PC. O Painel de Entrada do Tablet PC do Microsoft Windows permite usar 
a caneta Wacom para criar anotações feitas à mão ou usar um teclado na tela. O Painel de Entrada 
converte dinamicamente a escrita à mão em texto. As informações que você cria podem ser inseridas 
em outros documentos, planilhas ou ilustrações.

Pixel. Menor unidade de medida da tela.

Ponta. Ponta da caneta que pode ser substituída.
Proximidade. Altura acima da área ativa do Cintiq na qual as ferramentas de entrada são detectadas. 
Consulte também recursos da caneta.

Roda. Roda de controle da Airbrush opcional.
Sensibilidade à inclinação. Uma característica da ponta da caneta e da borracha que permite que se 
perceba o grau de inclinação entre a ferramenta e a mesa gráfica. Ela é utilizada para criar traços de 
caneta, pincel e borracha com aparência natural em aplicativos sensíveis à inclinação.

Sensibilidade à pressão. Característica da ponta da caneta e da borracha Wacom que permite que se 
perceba a intensidade da pressão exercida. É utilizada para criar traços de caneta, pincel e borracha 
com aparência natural em aplicativos sensíveis à pressão.

USB. Universal Serial Bus (Barramento Serial Universal). Uma interface de hardware padrão para a 
conexão de dispositivos periféricos com o computador. As portas USB oferecem "support hot-plugging" 
(conexão a quente), de modo que é possível conectar e desconectar os dispositivos USB sem desligar o 
computador.
Wintab. Interface padrão usada por aplicativos Windows para receber informações sobre a mesa 
gráfica. A Cintiq suporta todos os aplicativos compatíveis com Wintab no Windows.
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