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Bevezető és áttekintés 

 

A mySigno Wacom STU-500 LCD aláíró-tábla a folyadékkristályos kijelzők előnyös 

tulajdonságait egyesíti a Wacom vezeték- és akkumulátor nélküli aláíró technológiájának 

kényelmével, ellenőrizhetőségével és produktivitásával. Ez az eszköz egy közvetlen 

’golyóstoll a képernyőn’ interfészt biztosít felhasználói számára, miközben a ’golyóstoll a 

papíron’ eljárás eredményét és élményét nyújtja.  

 

Az LCD aláíró-tábla alapvető összetevőit az 5” átmérőjű TFT monokróm képernyő mögé 

illesztett Wacom aláíró-tábla és egy Wacom toll adják. 

 

Az LCD aláíró-tábla USB és egyes típusoknál RS-232C interfésszel van ellátva.  

 

 

Óvintézkedések a biztonságos kezelés és használat érdekében 

 

Kérjük, hogy a jelen használati útmutatóban olvasható instrukciókat, figyelmeztetéseket és 

biztonsági előírásokat minden esetben vegye figyelembe az eszköz használatának során. Ezek 

elmulasztása adatvesztéshez, vagy számítógépének meghibásodásához, illetve a garancia 

elveszítéséhez vezethet. Utóbbi esetben a Wacom és az Argeon Kft. nem vállal felelősséget a 

meghibásodott eszköz(ök) javítására, vagy cseréjére.  

 

 

Használat 

 

FIGYELEM! 

Ne használja az STU-500 LCD aláíró-táblát olyan létesítmény-ellenőrző rendszerek 

környezetében, melyek működéséhez különösen magas fokú megbízhatóság szükséges, 

mivel az eszköz zavart és meghibásodást okozhat e rendszerekben, illetve e rendszerek is 

károsan befolyásolhatják az STU-500 üzemelését. Ahol az ilyen jellegű eszközök használata 

nem megengedett, kérjük kapcsolja ki az STU-500 LCD aláíró-táblát, megelőzve ezzel egyéb 

elektronikus eszközök helytelen működését. A Wacom és az Argeon Kft. elhárít minden 

felelősséget a keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért.  

További részleteket az útmutató végén található Garancia tartalmaz.  
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Használati környezet 

 

Hőmérséklet és páratartalom 

• Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5o – 35o C, 20-80 % relatív páratartalom 

• Tárolási hőmérséklet és páratartalom: -10o – 60o C, 20-90% relatív páratartalom 

FIGYELEM! 

Ne használja és tárolja az LCD aláíró-táblát: 

• olyan helyen, ahol szélsőségesen nagy a hőmérséklet ingadozása, vagy a 

hőmérséklet meghaladja az előírt értékeket (pl. a szabadban, vagy járművek 

belsejében); 

• olyan helyen, ahol a tábla és az aláíró toll közvetlen napfénynek, vagy egy közeli 

berendezésből áradó hő hatásának, illetve víz és egyéb nedvesség hatásának lehet 

kitéve. 

Ne használja az LCD aláíró-táblát poros környezetben, mivel a por károsíthatja a 

berendezést.  

 

 

A berendezés kezelése 

 

FIGYELEM ! 

Amennyiben hálózati adapterrel használja az STU-500 eszközt, csak olyan adaptert 

használjon, melyet kifejezetten az STU-500 aláíró-táblához terveztek. Ha ettől eltérő 

adaptert használ, károsíthatja az eszközt, illetve az eszköz működése eltérhet az előírtaktól. 

Nem megfelelő adapter használata tűzhöz is vezethet. Eltérő adapter használata esetén az 

eszközre biztosított garancia érvénytelenné válik.  

Ha hosszabb ideig használaton kívül kívánja tartani az STU-500 eszközt, a hálózati adaptert 

húzza ki a konnektorból.  

 

FIGYELEM! 

A készülékben magas feszültség uralkodik. Ne nyissa fel, vagy szerelje szét az STU-500 

eszközt, mivel nyitott burkolat esetén áramütést szenvedhet. A burkolat felnyitásának 

esetén a garancia érvénytelenné válik és a Wacom valamint az Argeon Kft. nem vállal 

felelősséget az eszköz javításáért vagy cseréjéért.  

 

Ha az LCD képernyő megsérül, ne érjen hozzá a belőle esetlegesen szivárgó folyadékhoz! 

Ez a folyadék a bőrt irritálhatja és egyéb allergiás reakciókat válthat ki. Amennyiben a 

folyadék a bőrével mégis érintkezne, vagy szembe, szájba kerülne, legalább 15 percen 

keresztül öblítse folyó vízzel, majd – különösen ha a szemébe, vagy szájába került a 

folyadékból – konzultáljon orvossal.  
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Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne nyelhessék le a tollhegyet! A tollhegy véletlenszerűen 

kieshet a helyéről, amennyiben a tollat a gyermek a szájába veszi és rágja.  

 

FIGYELEM ! 

Ne szerelje szét az aláíró-tollat! A szétszerelés az eszköz helytelen működéséhez és 

meghibásodásához vezethet. Ez esetben a Wacom nem vállal felelősséget az eszköz 

javításáért vagy cseréjéért.  

 

A kijelzőt ne karcolja meg!  Ügyeljen rá, hogy éles tárgyak ne kerüljenek a kijelző közvetlen 

közelébe.  

 

Ügyeljen rá, hogy az STU-500 tábla és az aláíró toll ne legyenek erős rázkódásnak vagy 

vibrációnak kitéve. Az eszköz leejtése vagy ledobása kárt okozhat a kijelzőben vagy az 

egyéb alkatrészekben.  

 

Ne helyezzen nehéz tárgyakat az LCD aláíró-táblára, illetve a kijelzőt ne nyomja meg nagy 

erővel. Ezek kárt okozhatnak az eszközben. 

 

Ne helyezzen nehéz tárgyakat az STU-500 eszköz kábeleire, összetekeréskor ne törje meg 

a kábeleket és a csatlakozókra ne gyakoroljon túl nagy nyomást. Ezek kárt okozhatnak az 

eszközben, vagy annak kábelezésében.  

 

Ha a tollhegy élessé válik vagy elgörbül, kárt okozhat a kijelző felső rétegében. Ilyen 

esetekben cserélje ki a tollhegyet. 

 

Ne használjon szerves hígítót (pl. alkoholt) vagy bármilyen enyhébb mosószert a kijelző 

megtisztításához, mert kárt okozhatnak a kijelző felső rétegében.  Az ilyen jellegű károk és 

sérülések bekövetkezéséért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget.  

• A kijelző tisztítását puha, antisztatikus törlőkendővel, vagy enyhén nedves 

törlőronggyal végezze. Tisztítás közben csak enyhén nyomja rá a rongyot a kijelző 

felületére és ügyeljen rá, hogy nedvesség ne maradjon a kijelzőn a törlés befejezését 

követően.  

• Az LCD aláíró-tábla burkolat és az aláíró-toll tisztításához használjon puha textilt és 

vízben oldott enyhe mosószert (pl. mosogatógéphez való folyékony mosószerek).  

 

Ne tegye ki az STU-500 eszközt magasfeszültségű elektrosztatikus kisüléseknek, illetve ne 

hagyja, hogy az LCD kijelző felületén elektrosztatikus töltés alakulhasson ki. Ezek hatására 

a kijelző átmenetileg elszíneződhet, képe foltossá válhat. Ilyen esetben hagyja bekapcsolva 

a készüléket az elváltozások néhány órán belül eltűnnek.  
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A Wacom LCD aláíró-tábla termékcsoport tagja megfelelnek az Európai Unió 2002/95/EC számú RoHS 

Rendeletében megfogalmazott követelményeknek.  

Az aláíró-tábla csatlakoztatása 

 

Az STU-500 eszköz USB kábellel, vagy soros kábellel csatlakoztatható számítógéphez. 

Ügyeljen arra, hogy egy időben csak egyféle csatlakoztatási módot használjon. Szükség 

esetén konzultáljon Wacom Aláírási-megoldás Partnerével (Argeon Kft.) az STU-500 eszköz 

és az Ön számítógépe közötti legideálisabb kapcsolat létrehozását illetően. 

 

Hálózati áramellátás 

 

Az STU-500 eszköz áramellátását a számítógép USB csatlakozóján biztosíthatjuk, a legtöbb 

esetben ez bőségesen elegendő a készülék megfelelő üzemeltetéséhez. Az opcionális 

hálózati adapter igény szerint – például amikor egyéb készülékeket is csatlakoztat egy időben 

számítógépéhez, és az USB-n keresztüli áramellátás elégtelen - szintén használható a 

készülék áramellátásának biztosítására. Amikor az STU-500 eszközt soros kábellel 

csatlakoztatja számítógépéhez, az áramellátáshoz a hálózati adaptert kell használnia.  

 

Szoftver és driver információ 

 

A Wacom nem biztosít az STU-500 eszközhöz alkalmazásokat vagy vezérlőprogramokat. Az 

STU-500 aláíró-eszközként való használatához szükséges szoftvereket a mySigno Wacom 

STU-500 Aláíró Tábla esetében az Argeon Kft. biztosítja. 

 

Karbantartás 

 

Az STU-500 eszköz egy olyan komplett megoldás-csomag alkotórésze, melyet harmadik fél 

szállított. Kérjük vegye fel a kapcsolatot helyi Wacom Aláírás-megoldás Partnerével (Argeon 

Kft.) a karbantartás és támogatás kapcsán.  

 

Az írótoll hegyének cseréje  

 

A tollhegy normál használat mellett is elkophat, elhasználódhat. Kis eséllyel előfordulhat, 

hogy a tollhegy túlságosan röviddé válik, vagy túlságosan éles lesz, ilyenkor kérjük végezze el 

a cserét. A cserealkatrészek ügyében kérjük vegye fel a kapcsolatot helyi Wacom Aláírás-

megoldás Partnerével (Argeon Kft.). A tollhegy katalógus szerinti cikkszáma: PSI-A007.  

 

Hogyan vigyázzunk LCD aláíró-táblánkra 

 

Az aláíró-tollat és az LCD aláíró-táblát mindig tartsa tisztán. Az por és egyéb szennyeződések 
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apró részecskéi rárakódhatnak a tollra és károsíthatják a kijelző felszínét. A rendszeres 

tisztítás segít meghosszabbítani a toll és kijelző élettartamát. Tartsa a táblát és a tollat 

száraz, tiszta helyen és ne tegye ki az eszközöket extrém hőmérséklet ingadozásnak.  

Az üzemeltetést igyekezzen mindig szobahőmérsékleten végezni. Az STU-500 eszköz és az 

aláíró-toll nem szétszedhetőek. Szétszerelés esetén az eszközök garanciája érvényét veszti.  

 

Tisztítás 

 

A tábla burkolatát és az aláíró-tollat puha, nedves törlőronggyal tisztíthatja. Vízben oldott 

enyhe hatású mosószer szintén használható. Ne használjon festékhígítót, benzint vagy egyéb 

hígítószert az eszközök tisztításához! 

  

Az LCD kijelzőt enyhén nedves, antisztatikus ronggyal tisztíthatja meg. Tisztítás közben ne 

nyomja meg erősen a kijelző felületét és ügyeljen rá, hogy a kijelző nem marad nedves a 

törlés után. Ne használjon semmiféle mosószert a kijelző tisztításához! A helytelen 

tisztításból eredő károkat a gyártó jótállása nem fedezi.  

 

 



 

www.argeon.hu mySigno Wacom STU-500 LCD Aláíró-tábla  8 

Specifikációk 

Modell: STU-500 

Méretek (h x m x sz):    160 x 182.5 x 24.6 mm 

Súly:     0,4 kg 

Üzemeltetési feltételek:  5 - 35oC, 20-80% relatív páratartalom, 

                                                                 páralecsapódástól mentes környezet 

Tárolási feltételek:  -10 - 60oC, 20-90% relatív páratartalom, 

                                                                 páralecsapódástól mentes környezet 

Biztonsági megfelelőség:  VCCI Class B, FCC Part15B classB, Subpart C, CE, CB, 

     C-tick, CCC 

Operációs rendszer-kompatibilitás: Windows 98SE/Me/NT4/2000/XP/Vista 

Csatlakozás:    USB vagy RS-232C soros kábel 

Kijelző anyaga:     tükröződésmentesített bevonattal ellátott edzett üveg 

Hálózati áramellátás:    Bemenet 100-240 VAC 60/50 Hz, kimenet 5 VDC  

(külső hálózati adapterrel) 

Egyéb áramfelvétel:  USB BUS 

Energiafogyasztás:   adapterrel 2.6W, USB BUS-on keresztül 2.5W alatt 

 

Kijelző 

Kijelző panel:    monokróm a-Si TFT 640 x 480 

Pixelek száma:   640 x 480 

Látható képméret:   101.76 x 76.32 mm 

Pixelméret:    0.159 x 0.159 mm 

Látószög (vízszintes és függőleges): 60o  

Kijelző színkód (fehér):  Xw:0.320.35 0.38  Yw:0.350.38 0.41 

Dinamikus kontrasztarány:  12 (typ.) – kijelző: fehér/fekete 

Válaszidő: (Tr és Tf)   Fehér         fekete: 6 ms (typ.)  

     Fekete         fehér: 12 ms (typ.) 

Tábla 

Alkalmazott technológia:  elektromágneses rezonancia 

Aktív terület mérete:   103.76 x 78.32 mm 

Felbontás:    0.01 mm ( 2540 ppi) 

Koordinációs akkuráció:   +/- 0.5mm (a függőlegeshez képes +/- 50o-kal döntve) 

Olvasási magasság:    5 mm, vagy több (a védőlemeztől számított magasság) 

Akkuráció-biztosítási magasság: 0 mm (a védőlemeztől számított magasság) 

Maximális mintavételezési-arány: 200 pps 

Írótoll legnagyobb dőlésszöge: 50o, a függőlegeshez képest 

Nyomásérzékenység:   512 szint 

Interfész:    nagysebességű USB vagy Rs-232C (legfeljebb 115 kbps) 

Írótoll tárolása:   a tábla felső részén kialakított tartóban 
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Újrafelhasználás, újrahasznosítás és helyreállítás 

 

Amennyiben a jelenlegi eszköz elhasználódott, vagy fejlettebb verziója válik 

elérhetővé és ezért Ön újabbra kívánja cserélni, kérjük semmiképpen ne 

helyezze a készüléket a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem adja le a 

lakóhelyének közelében található szelektív hulladékgyűjtő ponton. Ezáltal Ön 

hozzájárul környezete épségének megőrzéséhez, egyúttal minimalizálja azon potenciális 

negatív hatásokat, melyek a készülékben található esetleges veszélyes anyagok 

kiszabadulásával kerülhetnének a környezetbe ha Ön a készüléket a háztartási szemétbe 

dobná ki.  

Az Európai Parlament és Tanács 2002/96/EC számú (2003. január 27.)  Rendeletének és a 

tagállamok egyéb vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az EU területén élő felhasználók a 

feleslegessé vált elektromos berendezéseiket (WEEE – waste electrical and electronic 

eqiupment) nem helyezhetik el a kommunális hulladékgyűjtőkben. A rendelet által érintett 

termékeket ’WEEE’ jelen bekezdés elején látható szimbólumával kell ellátni, kivéve ha ezt az 

adott termék mérete vagy funkciója nem teszi lehetővé. A Wacom termékei a fent idézett 

rendelet hatálya alá esnek ezért felhasználóiknak minden esetben az e célra kijelölt 

szelektív hulladékgyűjtő pontokon kell őket leadniuk.  

 

Rádió- és televízió interferencia 

 

A jelen kezelési útmutatóban bemutatott berendezés rádió-frekvenciás energiát termel, 

használ, illetve bocsájt ki. Helytelen, azaz az előírásoktól eltérő használat esetén 

előfordulhat, hogy a berendezés zavarni fogja a rádió, vagy televízió adásának vételét. 

 

CE megfelelőségi nyilatkozat 

 

Az STU-500 eszköz tesztelés és próbák alapján megfelel az alábbi EU szabványoknak: 

• EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003 (elektromágneses immunitás) 

• EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003 (elektromágneses emissziók) 

• EN 61000-3-2: 2000, Class A (elektromágneses emissziók) 

• EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 (elektromágneses emissziók) 

A Wacom hálózati adapterek a gyártó által végzett tesztelés és próbák alapján megfelelnek 

az alábbi EU szabványoknak: 

• EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003 (elektromágneses immunitás) 

• EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003 (elektromágneses emissziók) 

• EN 61000-3-2: 2000 (elektromágneses emissziók) 

• EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 (elektromágneses emissziók) 
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Az elvégzett tesztek eredménye alapján a Wacom kijelenti, hogy a fenti eszközök 

megfelelnek a 2004/108/EC. sz. Rendelet előírásainak. Az eszközt minden esetben a kezelési 

útmutatóban leírtak szerint kell üzemeltetni. Az eszközön végzett, a Wacom által jóvá nem 

hagyott változtatások és módosítások automatikusan semmissé teszik jelen 

nyilatkozatunkat.  

 

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission - FCC) 

feljegyzése 

 

Jelen eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. cikkelyében leírtaknak. Jelen eszköz 

üzemeltetése a következő két feltétellel megengedett: (1) az eszköz nem okozhat káros 

interferenciákat más eszközben, ugyanakkor (2) a felé érkező interferenciákat be kell 

fogadnia olyan esetben is, ha ezen interferenciák nem kívánatos működést eredményeznek.  

 

Jelen eszköz tesztelés és próbák alapján megfelel a ’Class B’ besorolású digitális eszközökre 

vonatkozó, az FCC Szabályzat 15. cikkelye szerinti előírásoknak. 

 

Jelen eszköz rádió-frekvenciás energiát termel, használ és bocsájt ki. Amennyiben nem az 

előírásoknak megfelelően használják, előfordulhat, hogy a rádiós kommunikációkat károsan 

befolyásolja. Az interferencia lehetősége általában véve sem zárható ki. A készülék 

kikapcsolásának segítségével eldönthető, hogy az interferenciát a készülék okozza-e. 

Amennyiben a kikapcsolást követően az interferencia megszűnik, akkor azt feltehetően a 

készülék okozta.  

Amennyiben a készülék a rádió-, vagy televízióadást zavarja,  az alábbi intézkedések 

valamelyikével megkísérelheti az interferenciát megszüntetni: 

• Forgassa el a rádió, vagy TV antennát addig, míg az interferencia megszűnik. 

• Vigye távolabb a készüléket a rádiótól vagy televíziótól. 

• Az eszközt a rádió és/vagy televízió készülék által használttól eltérő elektromos 

hálózathoz csatlakoztassa. 

Szükség esetén konzultáljon Wacom partnerével vagy egy tapasztalt rádió/televízió 

technikussal.  

Az eszközön végzett, a Wacom által jóvá nem hagyott változtatások és módosítások 

automatikusan semmissé teszik az FCC minősítését és megvonják az Ön jelen eszközre 

fennálló használati jogosultságát.  

 

Industry Canada (csak Kanada területén érvényes)  

 

Industry Canada, ’Class B’ besorolás 

„Ez a ’Class B’ besorolású eszköz megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.” 


