Inhoud

1

Belangrijke productinformatie
Voorzorgsmaatregelen
Productspecificaties
Verwijderings- en recyclinginformatie
Conformiteitsverklaringen
Licentie en garanties

Inhoud

1

Inhoud

2

Cintiq® 24HD (DTK-2400)

Belangrijke productinformatie
Versie 1.0 F2411
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2011

Alle rechten voorbehouden. Behalve voor strikt persoonlijk gebruik mag geen enkel onderdeel
van deze handleiding worden gereproduceerd.
Wacom behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
Wacom heeft ernaar gestreefd in deze handleiding zo recent en nauwkeurig mogelijke
informatie op te nemen. Wacom behoudt zich echter het recht voor specificaties en
productcombinaties naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en
zonder verplichting dergelijke wijzigingen in deze handleiding op te nemen.
Het bovenstaande jaar is het jaar waarin deze gebruikershandleiding is gemaakt. De datum van
uitgave van de handleiding aan de gebruikers valt echter samen met de introductie op de markt
van het desbetreffende Wacom-product.

Wacom en Cintiq zijn gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd.
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VOORZORGSMAATREGELEN
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK EN OMGANG
Wilt u uw product veilig gebruiken, volg dan alle aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen uit deze handleiding op. Anders brengt u mogelijk schade toe aan de Cintiq
24HD of aan uw computer of raakt u kunt u gegevens kwijtraken. Hierdoor kan ook het recht op
garantie vervallen. In dat geval is Wacom niet verplicht het product te vervangen of te
repareren.

FYSIEKE LOCATIE
WAARSCHUWING
Het Cintiq 24HD interactieve pendisplay is uitsluitend bedoeld voor normale
kantooromgevingen, maar kan ook worden gebruikt als centrale console in omgevingen met
klimaatbeheer die binnen onderstaande omgevingsvoorwaarden vallen. Dit product is niet
getest voor gebruik in specialistisch medische of militaire toepassingen en bedrijfsomgevingen.
Verder is dit interactieve pendisplay niet waterdicht en niet bestand tegen explosies.
Het fungeert alleen en kan alleen worden gebruikt als passief weergave- en invoerapparaat.
Voor de toepassingen waarvoor het product niet is ontworpen kunnen we geen informatie
verstrekken over de prestaties, duurzaamheid of mogelijke problemen. Het product is immers
niet getest voor deze toepassingen. Het gebruik van dit interactieve pendisplay in andere
toepassingen en omgevingen dan een normale kantooromgeving is voor risico van de
gebruiker.

OMGEVING
OPGELET
Temperatuur en vochtigheid
•

Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid: 5 tot 45 °C, 20 tot 80% relatieve vochtigheid

•

Opslagtemperatuur en -vochtigheid: 10 tot 60 °C, 20 tot 90% relatieve vochtigheid

Gebruik of bewaar de Cintiq niet op plekken waar:
•

De temperatuur sterk wisselt of de specificaties overschrijdt (bijvoorbeeld buitenshuis of
in een voertuig).

•

Het pendisplay, de Grip Pen en de Cintiq-standaard blootstaan aan direct zonlicht of
warmte van een apparaat, of aan water of enige andere vloeistof.

Gebruik de Cintiq niet in een stoffige omgeving. Het apparaat kan hierdoor beschadigd
raken.
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GEBRUIK
WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend een stroomadapter die bedoeld is voor gebruik met uw Cintiq. Als u een
ander type stroomadapter gebruikt, werkt de Cintiq niet goed of kan het apparaat
beschadigd raken. Het gebruik van een ander type stroomadapter kan ook brand tot
gevolg hebben. Als u een andere stroomadapter gebruikt, vervalt uw recht op garantie.
Verwijder regelmatig het stof dat zich ophoopt op de stekker. Als er vocht bij opgehoopt
stof komt, kan dit leiden tot brandgevaar.
Beschadig het netsnoer niet, buig het niet te sterk, maak er geen bundel van en rol het niet
strak op. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer en stel het snoer niet bloot aan
buitensporige hitte. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot brand, elektrische
schokken of productdefecten.
Let op dat uw handen niet nat zijn wanneer u de stroomadapter aansluit of loskoppelt. Als
u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot elektrische schokken of productstoringen.
Steek geen vreemde voorwerpen in de USB-poort, videoaansluitingspoorten of andere
openingen in dit product. Als u een metalen voorwerp of andere vreemde voorwerpen in
een poort of andere opening van dit product steekt, kan dit leiden tot productstoring, brand
of elektrische schokken.

OPGELET
Gebruik een geaarde stroombron wanneer u de Cintiq wilt voorzien van stroom.
Sluit de video- of stroomkabel niet aan en koppel deze niet los terwijl de Cintiq of de
computer is ingeschakeld. Hierdoor kunt u het display of de computervideokaart
beschadigen. In dat geval is Wacom niet verplicht het product te vervangen of te repareren.
Dit product is bedoeld om te gebruiken met een DisplayPort, DVI- of VGA-videokaart. Door
een ongeschikte videokaart kan de Cintiq beschadigd raken.
Blokkeer de ventilatiegaten in het achterpaneel niet. Als u dit wel doet, kan de eenheid
oververhit raken of beschadigd raken.
Wanneer u de Cintiq lange tijd niet zult gebruiken, trekt u de stroomadapter uit het
stopcontact.
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OMGANG
WAARSCHUWING
Hoog voltage. Open of demonteer het Cintiq interactieve pendisplay niet. U loopt het risico
van een elektrische schok wanneer de behuizing geopend is. Uw garantie vervalt dan en
Wacom is dan niet verplicht om het product te vervangen of te repareren.
Vraag hulp van een of meerdere personen wanneer u dit product wilt optillen of verplaatsen. Als
één persoon dit product probeert te dragen, kan dit leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.
Verplaats dit product als volgt:
- Vóór u de Cintiq verplaatst, dient u de hoogte en hoek van het beeldscherm zo in te
stellen, dat de steunarmen rechtop vergrendeld zijn en het beeldscherm zich in horizontale
positie bevindt. Leg alle kabels op de standaard en verzeker u ervan dat de kabels niet
naar beneden hangen. Struikelen over losse kabels kan tot schade en letsel leiden.
- Laat u door een of meerdere personen helpen. Elke persoon dient hierbij een steunarm
onderaan dicht bij de standaard stevig vast te grijpen. Met de andere hand moet de
voorste hoek van de standaard worden vastgegrepen. Til het product voorzichtig op en
ondersteun het daarbij aan de standaard.
Belangrijk: Het in elkaar gezette product is zwaar. Probeer niet om de Cintiq alleen op te
tillen. Elke persoon moet beide handen gebruiken, om het product goed vast te grijpen.
Grijp de voorste hoeken van de standaard en vermijd de scherpe randen. Til het product
NIET aan het beeldscherm op, anders kan door buiging schade aan het lcd-scherm
ontstaan. Bovendien is het beeldscherm niet sterk genoeg om het gewicht van de
vrijhangende standaard te dragen. Werk samen en til het product voorzichtig op.
- Plaats de Cintiq op een vlakke, droge en olievrije ondergrond. Let op dat uw vingers
niet geklemd raken. Plaats eerst het achterste gedeelte van de standaard op de
ondergrond. Laat vervolgens de standaard volledig op de tafel glijden, zodat het
product niet kan kantelen of vallen.
- Als de Cintiq staat, dient u het beeldscherm met behulp van de kantelhendels in een
verticale positie te brengen.
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Ondersteun het beeldscherm altijd met een hand, voor u de vergrendeling ontgrendelt.
Houd de steunarmen niet vast, terwijl u de vergrendeling ontgrendelt.
De display komt naar beneden, als de vergrendeling ontgrendeld is. Let erop dat uw
vingers hierbij niet geklemd raken tussen de steunarmen en de standaard.
Let erop dat kabels of andere voorwerpen niet verstrikt raken in de beweeglijke
onderdelen van de standaard.
Plaats dit product niet op een natte ondergrond of tafel. De rubberen kussentjes onder de
standaard van dit product kunnen glijden, zodat het product van de tafel zou kunnen vallen.
Zorg voordat u het product verplaatst dat alle kabels geheel zijn losgekoppeld van het
stopcontact, de computer en andere elementen. Bundel de kabels zodat ze niet
loshangen, want dat kan gevaarlijk zijn. U kunt struikelen over losse kabels en dit kan
leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.
Dit product weegt circa 30 kg. Let op dat de tafel of het platform waarop het product
wordt geplaatst, is berekend op het gewicht van het product. De tafel of het platform
moet voldoende breed en diep zijn, en zo robuust dat ze niet gemakkelijk omvallen.
Plaats dit product niet op een instabiel oppervlak of een wankele tafel. Plaats dit
product niet op schuine, wankele of trillende vlakken. Als dit product van een
ongeschikt oppervlak valt, kan dit leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.
Plaats dit product geheel en stevig op een volledig horizontaal, stabiel oppervlak. Let op dat
geen onderdeel van de standaardvoet uitsteekt van het oppervlak waarop het display is
geplaatst. Anders kan de Cintiq vallen, wat kan leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.
Ga zorgvuldig te werk als u de werkpositie aanpast. Trek de Cintiq met een soepele,
horizontale beweging naar u toe. Til de standaard niet op van het bureau. U kunt de
standaardvoet verschuiven, zodat hij parallel aan de rand van het bureau staat. Zorg
dat de standaard NIET uitsteekt over de rand van het bureau.
Als u te ver trekt, en de voorkant van de standaard over de rand van uw bureaublad komt, neemt
de wrijving van de voetkussentjes toe, waardoor de standaard vaster op zijn plaats staat. Trek
niet voorbij dit punt of voorbij de voetkussentjes. Duw de displaystandaard terug op het werkvlak
totdat de voorrand van de standaardvoet binnen de rand van het installatieoppervlak valt.
Wanneer u het apparaat niet op de juiste manier verplaatst, of verder trekt dan het
omslagpunt, wordt de wrijvingsvergrendeling niet geactiveerd. Als het apparaat hierdoor valt,
kan dit leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging.
Ga niet zitten op en leun niet tegen het oppervlak waarop dit product is geplaatst. Het
product kan vallen, wat kan leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel. Wees extra
voorzichtig wanneer er kinderen in de buurt zijn.
Wanneer u de Cintiq gebruikt terwijl het display over de rand van uw bureau hangt, duw
of leun dan niet tegen de onderrand van het display. Daardoor kan de standaard
losschieten. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het pendisplay als het
valt. Als u klaar bent met werken, schuif de Cintiq dan altijd weer in zijn geheel op het
bureaublad. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
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Het Cintiq interactieve pendisplay is ontworpen om te gebruiken terwijl het is gemonteerd
op de Cintiq-displaystandaard. Voor sommige specialistische toepassingen (zoals het
gebruik van een VESA-montage-element) is het mogelijk nodig om het pendisplay uit de
standaard te nemen. Als het nodig is om het pendisplay uit de standaard te nemen, volg
dan de desbetreffende aanwijzingen in de gebruikershandleiding bij de Cintiq.
Als het LCD-scherm beschadigd is, moet u de vloeistof die hier eventueel uit lekt NIET aanraken. Deze
vloeistof is een irriterend middel. Wanneer deze vloeistof in aanraking is gekomen met huid, ogen of
mond, moet u deze onmiddellijk gedurende minimaal 15 minuten afspoelen met stromend water. Als
er contact is geweest met de ogen of de mond, moet u ook een arts raadplegen.
Het pendisplay heeft een backlight dat kwik bevat (Hg). Gooi deze op de juiste wijze weg en
houd u bij het weggooien van deze eenheid aan de lokale regel- en wetgeving.
Verstikkingsgevaar. Let erop dat kinderen de penpunt of zijschakelaar niet inslikken. De penpunt
of zijschakelaar kan namelijk losraken als kinderen hierop bijten. Zorg dat kinderen niet met
verpakkingsmateriaal kunnen spelen. Dit met het oog op verstikkingsgevaar.
Gebruik de Cintiq niet tijdens onweer. Haal de netstekker van de Cintiq uit het stopcontact
bij onweer. Wanneer u de Cintiq gebruikt bij onweer, kan dit leiden tot productdefect, brand
of elektrische schokken.
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OPGELET
Demonteer de Grip Pen niet. Mogelijk werkt het apparaat dan niet meer goed. In dat geval
is Wacom niet verplicht het product te vervangen of te repareren.
Tik niet met de pen tegen harde voorwerpen, zoals het bureaublad. Daardoor kan de pen
beschadigd raken.
Oefen geen zware druk uit op de penpunt, het gummetje of de zijschakelaar. Dit kan leiden
tot voortijdige defecten of storingen.
Gebruik uitsluitend vervangende penpunten die voor uw product zijn aangegeven door
Wacom.
Maak geen krassen op het beeldscherm. Plaats geen scherpe objecten op het oppervlak
van het beeldscherm.
Voorkom dat de Cintiq, de Cintiq-standaard, of de Grip Pen wordt blootgesteld aan sterke
schokken of trillingen. Het beeldscherm of andere componenten kunnen beschadigen
wanneer u tegen de Cintiq stoot of het apparaat laat vallen.
Plaats geen zware voorwerpen op het pendisplay en duw hier ook niet hard tegenaan. Het
beeldscherm kan hierdoor beschadigd raken of de standaardvergrendeling van de Cintiq
kan breken.
Plaats geen zware voorwerpen op de kabels van het pendisplay, buig de kabels niet te hard
en te vaak om en stel de kabelconnectors niet bloot aan te veel druk. Hierdoor kan de
eenheid of kunnen de kabels beschadigd raken.
Zet het pendisplay niet weg op een oppervlak waardoor de kabel overmatig buigt.
Als uw pendisplay een oppervlak met een coating heeft, kan een versleten penpunt die
scherp of hoekig is schade veroorzaken. Vervang de penpunt indien nodig.
Gebruik geen organisch oplosmiddel (bijvoorbeeld alcohol) en zelfs geen mild
schoonmaakmiddel om het beeldscherm schoon te maken. Als u deze middelen gebruikt,
kan het beeldscherm beschadigd raken. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de
garantie van de fabrikant.
•

Trek de netstekker van het product altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt.

•

Als u het beeldscherm wilt reinigen, gebruik dan een antistatische doek of een licht
bevochtigde doek. Druk bij het schoonmaken zachtjes op het beeldscherm en maak
het oppervlak niet nat.

•

Als u de Cintiq-behuizing, de Cintiq-standaard of de Grip Pen wilt reinigen, gebruik dan
een enigszins vochtige (water) zachte doek.

Trek de netstekker van de Cintiq altijd uit het stopcontact als het apparaat storingen lijkt te
vertonen of beschadigd is door een val of anderszins.
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PRODUCTSPECIFICATIES
ALGEMENE SPECIFICATIES
Afmetingen (b x h x d)

769,3 x 463,74 x 64 mm
excl. standaard

Gewicht

28,6 kg (hoofdbehuizing: 13,7 kg, standaard:
14,9 kg)

Ingangsspanning

24 V DC

Stroomverbruik (met AC-adapter)

71 W max.
2 W of minder in slaapstanden
(USB niet aangesloten)
1 W of minder indien uitgeschakeld
(USB niet aangesloten)

Stroombeheer

VESA DPMS

Compatibiliteit

Windows 7, Vista, XP (32- en 64-bits)
Mac OSX 10.5.8 of later

Kabels

DisplayPort, DVI-D, DVI-A, USB

USB-hub

Geïntegreerde USB 2.0-hub met eigen
stroomvoorziening en een externe poort, 500 mA

Afdekplaat

Getemperd AG-etsglas

Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid

5 tot 35 °C, vochtigheid 20% tot 80%
(niet-condenserend)

Opslagtemperatuur en -vochtigheid

-10 tot 60 °C, vochtigheid 20% to 90%
(niet-condenserend)
(maximale opslagvochtigheid is 38% bij een
temperatuur van 60 °C, en de maximale
opslagtemperatuur is 42 °C bij een vochtigheid van
90%)
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DISPLAY
Beeldscherm

a-Si actieve matrix TFT LCD-scherm (h-IPS)

Schermgrootte

24,1 inch, 518 x 324 mm

Verhouding

16:10

Aantal pixels

1920 x 1200

Invoervideoaansluiting

DisplayPort, DVI-I (29-pins)

Invoervideosignaal

DisplayPort voldoet aan Standaard V1.1a,
van toepassing op HDCP
voldoet aan DVI 1.0
RGB analoog

Ondersteunde resolutie

1920 x 1200, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x
768, 800 x 600, 640 x 480 pixels

Uniformiteit van helderheid wit

75% (min.)

Pixelgrootte

0,270 (h) x 0,270 (v) mm

Kijkhoek bij contrastratio 10:1
> 10 (horizontaal/verticaal)

178° (89°/89°) / 178° (89°/89°) (standaard)

Weergavekleuren

1.073.741.824 kleuren

Contrastverhouding

550:1 (standaard)

Reactietijd (Tr+Tf)

13 ms (standaard)

Helderheid

190 cd/m2 (standaard)

Handmatige OSD-besturing

Helderheid, contrast, pitch, fase, verticale positie,
horizontale positie, transparentie, automatisch
aanpassen, taal, backlight, menupositie,
terugzetten, schalen, kleurtemperatuur
(9300K / 6500K / 5000K / Gebruiker / Direct)

Plug and Play

DDC2B, DDC/CI

LCD-kwaliteit

De productietechnieken garanderen echter geen
absoluut perfecte TFT-weergave. Wacom staat niet
toe dat afzonderlijke subpixels altijd wit of altijd
zwart zijn.
Een klein aantal subpixels mag een onjuiste kleur
hebben voor sommige delen van het
kleurenspectrum.
Dit betekent niet dat het beeldscherm defect is.

Inhoud

11

Inhoud

12

PENTABLET
Leestechnologie

Elektromagnetische resonantietechnologie

Actief gebied

518,4 x 324,0 mm

Resolutie

0,005 lpmm (5080 lpi)

Precisie

Midden: +/- 0,5 mm
Randgebied 1
(20 mm van rand van schermgebied): +/- 2,0 mm
Randgebied 2
(3 mm van rand van schermgebied): +/- 4,0 mm

Maximaal kantelbereik pen

40 graden vanuit verticale positie
(behalve in hoeken)

Kantelniveaus pen

± 60 niveaus

Leesafstand

5 mm of meer, midden

Maximale doorgeefsnelheid

133 punten/sec.

Drukniveaus

2048 niveaus

Interface

USB

STROOMADAPTER
Ingangsspanning

100 tot 240 VAC, 50/60 Hz

Uitgangsspanning

24 V DC, 5,0 A (max.)

GRIP PEN KP-501E-01
Drukniveaus

2048 niveaus

Penpuntverplaatsing

Max. 1,0 mm

Gumpuntverplaatsing

Max. 2,0 mm

Fysieke afmetingen (L x D)

156,5 x 14,9 mm

Gewicht

Ca. 17 g
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VERWIJDERINGS- EN RECYCLINGINFORMATIE
EU ROHS
De producten van Wacom voldoen aan RoHs-richtlijn 2002/95/EC van de Europese Unie.

VERWIJDERINGSINFORMATIE EU (WEEE)
Het tablet hergebruiken, recyclen en opslaan. U wordt verzocht dit product te
recyclen wanneer u het vervangt door een nieuwer product of wanneer het product
het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Breng het naar een recyclingpunt in uw
buurt. Op die manier levert u uw bijdrage aan een schonere omgeving en voorkomt u
dat mogelijk gevaarlijke bestanddelen die verwerkt zijn in het afvalmateriaal in het
milieu terechtkomen.

Overeenkomstig Richtlijn 2002/96/EC van het Europese Parlement en van de Raad van 27
januari 2003 alsmede plaatselijke wetten van de lidstaten is het aan inwoners van de Europese
Unie niet toegestaan om elektrische en elektronische apparatuur als ongesorteerd huishoudelijk
afval aan te bieden. Producten waarvoor deze regels gelden, dragen bovenstaand
WEEE¬symbool, tenzij de omvang of de functie van het product dit niet toelaat. Wacomproducten vallen onder de bepalingen van Richtlijn 2002/96/EC en dienen apart naar het
desbetreffende verzamelpunt in uw buurt te worden gebracht.
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CONFORMITEITSVERKLARINGEN
CE-VERKLARING
Het pentablet of de interactieve pen-display (model DTK-2400) is getest en voldoet aan de
volgende geharmoniseerde Europese normen:
EMC-richtlijn
•

EN 55022:2006+A1:2007, Class B

•

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

•

EN 61000-3-3:2008

•

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2008
IEC 61000-4-4:2004+Corr.1:2006+Corr.2:2007
IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2008
IEC 61000-4-8:2009
IEC 61000-4-11:2004

ErP-richtlijn
•

IEC 62301 ed.1:2005

Op grond van de resultaten van deze tests verklaart Wacom dat de hierboven genoemde
apparaten conform zijn aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC zowel als aan de ErP-richtlijn 2009/
125/EC. Het apparaat moet altijd worden geïnstalleerd en bediend volgens de instructies in dit
handleiding.
Wijzigingen in het product die niet specifiek door Wacom zijn goedgekeurd, maken deze
verklaring ongeldig.
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LICENTIE EN GARANTIES
TABLETSTUURPROGRAMMA-SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST
EINDGEBRUIKER
Deze Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (deze "Overeenkomst") is van kracht tussen
u (zowel de persoon die de Software installeert als elke andere wettelijke entiteit in wiens
opdracht deze persoon optreedt) ("U" of "Uw") en Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazoshi, Saitama 349-1148, Japan ("Wacom").
HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG LEEST EN BEGRIJPT.
DOOR OP DE KNOP "I ACCEPT / AANVAARDEN" TE KLIKKEN OF DOOR DE SOFTWARE TE
INSTALLEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DOOR DE OVEREENKOMST DEZE
VERBINTENIS AANGAAT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE
OVEREENKOMST EN ZICH NIET WENST TE BINDEN KLIK DAN OP DE KNOP "I DO NOT
ACCEPT / NIET AANVAARDEN". ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, HEEFT U
NIET HET RECHT OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF HEEFT U ER GEEN
TOEGANGSRECHTEN TOE.

1. DEFINITIES
1.1 "Documentatie" houdt in: de gebruikersgidsen en -handleidingen voor installatie en gebruik
van de Software.
1.2 "Product" houdt in: de Wacom-tablet-hardware, waarmee de Software U ter beschikking
werd gesteld.
1.3 "Software" houdt in: de tabletstuurprogramma-software en documentatie die U samen met
dit Product werd aangeboden en alle updates van alle voorgaande versies die U onder deze
Overeenkomst worden aangeboden door Wacom.

2. SOFTWARELICENTIE
2.1 Beperkte Licentie.
Onder de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Wacom U hierbij
een beperkte, niet-exclusieve licentie: (a) gebruik en installeer één enkel exemplaar van de
Software, enkel in machineleesbare vorm, op één enkele computer of ander vergelijkbaar
apparaat, enkel in combinatie met het Product; (b) gebruik de bij de Software geleverde
Documentatie ter ondersteuning van Uw geautoriseerd gebruik van de Software; en (c) om
van de Software één enkele back-upkopie te maken, uitsluitend te gebruiken voor backupdoeleinden, op voorwaarde dat alle informatie - in verband met handelsmerken,
copyright, andere eigendommen en beperkte rechten, legenden en symbolen - die deel
uitmaakt van de originele versie van de Software op deze back-upkopij gereproduceerd is.
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2.2 Beperkingen.
Het is verboden om de Software te kopiëren of te gebruiken (inclusief de documentatie)
behalve indien uitdrukkelijk toegelaten door de Overeenkomst, of als noodback-up,
programmafoutcontrole en back-updoeleinden. Het is eveneens verboden om de Software
te wijzigen, te vertalen, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, te verpanden, een
nieuwe of sublicentie te geven, uit te lenen, te verhuren, leasen of te gebruiken voor
opleiding aan derden, commerciële timesharing of "service bureau" gebruik. Het is eveneens
verboden om zelf of een derde partij de toelating te geven de Software te herontwikkelen, uit
elkaar te nemen, te decompileren of pogingen te ondernemen om informatie rond de
broncode, algoritmen, methoden of technieken - in de Software gebruikt of vervat - te
achterhalen, behalve indien en enkel in de mate waarin de van toepassing zijnde wet dit
uitdrukkelijk en ondanks de beperking toelaat. Het is ook verboden om de Software als
stand-alone software of in combinatie met producten van derden te gebruiken. De Software
mag enkel in combinatie met het Product worden gebruikt. Het is tevens verboden om
informatie in of op de Software in verband met handelsmerken, copyright, andere
eigendommen en beperkte rechten, legenden en symbolen te verwijderen of te wijzigen.
2.3 Geen Overdracht; Eenmalige Transfer.
Het is verboden om (een deel van) Uw rechten of plichten die onder deze Overeenkomst
vallen, over te dragen, toe te kennen of af te vaardigen, door gebruik te maken van
wettelijke of andere bepalingen, zonder voorafgaande schriftelijke en gemotiveerde
toestemming van Wacom. U mag in verband met Uw Producttransfer echter eenmalig en
definitief al Uw rechten die onder deze Overeenkomst vallen aan een andere partij
overmaken als aan al deze voorwaarden voldaan is: (a) de overdracht omvat alle onderdelen
en componenten van het Product, alle geprinte materialen, alle andere garanties die op het
Product van toepassing zijn en al Uw rechten en plichten die onder deze Overeenkomst
vallen, (b) U bewaart geen enkel exemplaar van de Software op om het even welk medium
of om het even welke computer, en (c) de partij die de Software ontvangt, leest, begrijpt en
aanvaardt de bepalingen uit de Overeenkomst. Elke overdracht, toewijzing of afvaardiging
van (een deel van) Uw rechten of verplichtingen die onder deze Overeenkomst valt, die in
strijd is met de inhoud van deze paragraaf, is nietig en zonder effect.
2.4 Eigendom.
Wacom en haar licentienemers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en
rondom de Software, inclusief alle patenten, copyrights,handelsmerken, handelsgeheimen
en andere intellectuele eigendommen of industriële rechten op en rondom de Software,
alsook alle verbeteringen, updates en afgeleide werken. Wacom behoudt alle rechten en
belangen in en rondom de Software. U verkrijgt geen andere rechten, uitdrukkelijk of
impliciet vermeld, met betrekking tot de Software dan deze rechten die uitdrukkelijk in deze
Overeenkomst zijn toegekend.
2.5 Geen Ondersteuning.
Wacom is niet verplicht om onder de bepalingen van deze Overeenkomst technische
ondersteuning, onderhoud, upgrades, aanpassingen of nieuwe releases aan te bieden.
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3. GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN
3.1 Beperkte Garanties.
Wacom garandeert dat de Software, indien ze gebruikt wordt in combinatie met de
Documentatie en bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, wezenlijk zal werken in
combinatie met de Documentatie gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum dat
de Software door U voor het eerst geïnstalleerd en geactiveerd werd ("Garantieperiode"). Mocht
tijdens de Garantieperiode de Software niet aan de voornoemde garantiebepalingen
beantwoorden, zal Wacom deze anomalie ongedaan maken door de Software te herstellen of te
vervangen zonder dat hierdoor voor U bijkomende kosten ontstaan. Mocht de herstelling of
vervanging van de Software onmogelijk, disproportioneel of binnen een redelijke termijn voltooid
kunnen zijn, heeft U recht op een gepaste terugbetaling van alle gemaakte kosten of het recht
om de Overeenkomst op te zeggen. De Software is niet foutentolerant en is niet ontworpen,
toegelaten of bedoeld voor gebruik in relatie met activiteiten met een hoog risicogehalte. Geen
enkele door Wacom, haar agenten, distributeurs of verkopers van het Product gegeven
mondelinge of geschreven informatie of gegeven advies, zal een garantie creëren of op welke
wijze dan ook de draagwijdte van de door Wacom onder de bepalingen van deze Overeenkomst
uitdrukkelijk verleende garanties vergroten. Deze paragraaf beschrijft de volledige
aansprakelijkheid en verplichting van Wacom alsook Uw enige en exclusieve rechtsmiddel in het
geval dat de Software niet beantwoordt aan de bovengenoemde garantie. Wacom garandeert
niet dat: (a) de Software aan Uw eisen zal voldoen, (b) de Software compatibel of werkzaam zal
zijn op de computer of het apparaat waarop U het zal installeren, of (c) defecten in de Software
verbeterd zullen zijn of dat de werking van de Software ononderbroken of foutenvrij zal zijn. Deze
Overeenkomst bevat geen garanties van Wacom op de hardwarecomponenten van de
Producten die onder de Wacom standaard hardwaregarantie (als deze bestaat) vallen. Wacom
zal geen garantieverplichtingen hebben als zulke niet-overeenkomst veroorzaakt wordt door
niet-toegelaten gebruik van de Software, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, verwaarlozing of
toevallige beschadiging van de Software of om het even welke herstelling of aanpassing van de
Software die niet door Wacom werd uitgevoerd. Vervanging of herstelling van de Software
verlengt haar originele garantieperiode niet.
3.2 Disclaimers.
Behalve voor de garanties in deze Overeenkomst MAAKT WACOM GEEN, EN DOET HIERBIJ
AFSTAND VAN, ANDERE REPRESENTATIES EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET
BETREKKING TOT DE SOFTWARE. IN DE MEEST UITDRUKKELIJKE EN WETTELIJK
TOEGELATEN MATE DOET WACOM AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN
OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET VERMELD, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE,
INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, AANSPRAAK EN NIETSCHENDING EN ELKE GARANTIE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT DE MANIER WAAROP DE
SOFTWARE PRESTEERT, GEBRUIKT OF VERHANDELD WORDT. ALS U EEN CONSUMENT
BENT (EEN GEBRUIKER VAN DE SOFTWARE VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN EN NIET
VOOR ZAKEN, HANDELS- OF PROFESSIONELE DOELEINDEN, IS HET MOGELIJK DAT
BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN OP BASIS VAN DE VAN
TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BINNEN DE JURISDICTIE WAAR U ONDER RESORTEERT.
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4. BEËINDIGING
Deze Overeenkomst blijft van kracht tot ze wordt beëindigd. Mocht U de bepalingen van deze
Overeenkomst niet naleven, zullen bovendien Uw rechten en licenties die onder deze
Overeenkomst vallen automatisch aflopen en komen te vervallen, zonder voorafgaande
melding of actie vanwege Wacom. Na beëindiging van deze Overeenkomst zal u niet langer
gebruik kunnen maken van de Software en de Software voorgoed van Uw computer of het
vergelijkbare apparaat waarop ze was geïnstalleerd, wissen en niet-recupereerbaar maken
(inclusief Uw back-upkopie en alle Documentatie). Na de beëindiging van deze Overeenkomst,
blijven paragrafen 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 en 5 van kracht.

5. ALGEMENE BEPALINGEN
5.1 Wet.
Deze Overeenkomst en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze
Overeenkomst vallen onder de Japanse wetgeving, zonder een bepaalde juridische
regelkeuze ten uitvoer te brengen. Deze Overeenkomst valt niet onder de Conventie van de
Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. De
toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van enige controverse, claim of
betwisting tussen partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op deze Overeenkomst,
wordt deze controverse, claim of betwisting uitsluitend beslecht voor de Rechtbanken van
het District Tokyo, Japan. Wacom en Uzelf verklaren zich hierbij onherroepelijk akkoord met
de jurisdictie en het rechtsgebied van deze rechtbanken.
5.2 Beperkte aansprakelijkheid.
In geen enkel geval zal een van de beide partijen aansprakelijk zijn voor om het even welke
onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolghebbende of excessieve schade of schade
door verlies van winsten, inkomsten, handelspraktijk, spaargelden, gegevens, gebruik van of
kosten voor vervangende aankopen, veroorzaakt door een der partijen of elke mogelijke
derde partij, of het nu gaat om een contractuele of onrechtmatige daad, zelfs indien de
andere partij geïnformeerd werd over de mogelijkheid van een dergelijke schade of indien
zulke schadegevallen te voorzien zijn. Wacoms aansprakelijkheid voor schade zal geenszins
de bedragen overstijgen die U daadwerkelijk voor het Product heeft betaald. De partijen
erkennen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen in paragraaf 5.2 en in andere bepalingen van
deze Overeenkomst en het risicoaandeel hierin een essentieel element vormen binnen het
akkoord tussen de partijen zonder dewelke Wacom niet tot de Overeenkomst toegetreden
zou zijn. Wacoms prijshantering voor de Producten weerspiegelt dit risicoaandeel en de
aansprakelijkheidsbeperking die erin gespecificeerd staat. Niettegenstaande het
bovenstaande, limiteert niets in deze Overeenkomst Wacoms aansprakelijkheid ten opzichte
van U ingeval van: (i) overlijden of persoonlijke kwetsuren die een rechtstreeks aantoonbaar
gevolg zijn van Wacoms nalatigheid of van een van haar medewerkers of agenten; of (ii) elke
frauduleuze handeling of veronachtzaming door Wacom of door een van haar medewerkers
of agenten; of (iii) het gevolg van elke opzettelijk of flagrant wangedrag vanwege Wacom.
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5.3 Scheidbaarheid.
Mocht een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of op andere wijze
onuitvoerbaar zijn, zal deze bepaling uitgevoerd worden in de mate waarin dit mogelijk zal
blijken, in overeenstemming met de uitdrukkelijke intentie van de betrokken partijen of, bij
ontstentenis van dergelijke uitvoering, zal de bepaling uit de Overeenkomst worden gelicht
en verwijderd, terwijl de overblijvende bepalingen van deze Overeenkomst verder van
kracht en geldig blijven.
5.4 Wettelijke overeenstemming.
U zal alle toepasselijke wetten en reglementen volledig dienen na te leven, inclusief exporten plaatselijke wetten van het land of de regio waar U verblijft of de Software gebruikt.
Zonder de algemene kracht van voorgaande bepalingen te verminderen, is het voor U
verboden , en moet U Uw vertegenwoordigers verbieden, om de Software te exporteren,
versturen of over te brengen, of om het even welk rechtstreeks product hiervan, naar om het
even welke bestemming, persoon of entiteit die door de van toepassing zijnde wet beperkt
of verboden wordt.
5.5 Volledige Overeenkomst; Algemeen.
Deze Overeenkomst vormt het volledige akkoord tussen de partijen en vervangt alle
voorgaande of gelijktijdige akkoorden of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met
betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Dit leidt niet, en mag niet als
dusdanig opgevat worden, tot de vorming van een partnerschap, joint-venture, werkgeverwerknemerrelatie, agentschap of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen U en Wacom.
Elke hoofding, kop of sectietitel in deze Overeenkomst is conveniënt aangebracht en
definieert of verklaart geenszins de sectie of de bepaling eronder. De verklaring van afstand
door elke partij van elke niet-nakoming of verbreking van deze Overeenkomst kan
uitsluitend schriftelijk gebeuren en vormt geen afstandsverklaring van elke andere of
volgende niet-nakoming of verbreking.
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BEPERKTE GARANTIE (EUROPA, AFRIKA EN MIDDEN-OOSTEN)
WACOM garandeert u, als eerste koper (vanaf nu "u" of "de klant" genoemd) dat de
producthardware, in geval van normaal gebruik en service, vrij zal blijven van materiaal- en
verwerkingsfouten, gedurende een garantieperiode van TWEE (2) JAAR, en in geval van Cintiq
producten gedurende een garantieperiode van DRIE (3) JAAR, beginnend vanaf de datum van
aankoop en op voorwaarde dat het product op het ogenblik van de aankoop niet gebruikt was.
Defecten aan slijtdelen (bijvoorbeeld stiftpunten, tabletoppervlakken en batterijen), te wijten aan
normale slijtage, vallen niet onder de garantie. Verder garandeert WACOM dat de
gegevensdragers die met het product geleverd worden vrij zijn van materiaal- en
verwerkingsfouten, op voorwaarde van een normaal gebruik, en dit voor een periode van ZES
(6) MAANDEN vanaf de datum van aankoop.
Indien tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode het product, exclusief software, defect
blijkt te zijn dan moet het product onmiddellijk terugbezorgd worden naar de plaats van
aankoop in zijn originele verpakking samen met uw naam, adres en telefoonnummer, een
beschrijving van het probleem, en een kopie van het originele ontvangstbewijs. De klant zal
aansprakelijk zijn voor eventuele beschadiging of verlies van het product tijdens het transport
naar de plaats van aankoop.
De enige plicht en de complete aansprakelijkheid van WACOM onder deze garantie, naar keuze
van WACOM, is de reparatie of de vervanging van het product of van delen van het product die
defect blijken te zijn en die binnen van de van toepassing zijnde garantieperiode terugbezorgd
worden.
WACOM garandeert geen reparatie of vervanging van het product wanneer: (a) de schade aan
het product te wijten is aan ongeval, misbruik, slecht gebruik, onachtzaamheid of niet
toegelaten verandering of reparatie; (b) het product niet bediend of opgeslagen werd in
overeenstemming met de door WACOM verstrekte instructies; (c) de schade te wijten is aan
normale slijtage van productdelen; of d) het door WACOM aangebrachte serienummer
verwijderd of onleesbaar gemaakt werd.
Beschrijvingen, tekeningen, specificaties, stalen, modellen, mededelingen of soortgelijke
materialen verstrekt in verbinding met de aankoop van het product kunnen niet beschouwd
worden als een uitdrukkelijke garantie dat het product uw eisen beantwoordt en vervult.
De door de wet vastgelegde garantie blijft onaangetast. U kunt defecten van het product
reclameren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
WACOM zal alleen aansprakelijk zijn voor zichzelf en haar agenten in geval van een opzettelijke
materiële inbreuk op de inhoud van het contract waardoor het doel van het contract in gevaar
gebracht wordt of wanneer de schade te wijten is aan opzet, vergetelheid of grove nalatigheid.
Een materiële contractuele plicht is een plicht die essentieel is voor de correcte uitvoering van
het contract waarop de andere partij vertrouwt. Indien de inbreuk op dergelijke materiële
contractuele plicht niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid zal de aansprakelijkheid van
de partij beperkt worden tot dergelijke schade die typisch is voor het contract en die
redelijkerwijs voorzien kon worden op het ogenblik waarop het contract afgesloten werd. Indien
deze Voorwaarden en Clausules de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken dan is dit ook van
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toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van het leidinggevende personeel van de
betrokken partij, zijn werknemers, agenten en onderaannemers. De bepalingen van de wet op
de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
Wanneer uit de controle van een claim die onder deze garantie ingediend wordt blijkt dat hij
buiten de toegelaten periode of garantieomvang ligt of het product niet defect is, dan gaan de
kosten voor deze controle en reparatie ten laste van de klant.
Deze beperkte garantie geldt wanneer de zetel van de verkoper zich in de EU of in IJsland,
Noorwegen, Jersey, Zwitserland, Rusland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Servië,
Tunesië, Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Iran of
Zuid-Afrika bevindt.
Deze garantie is onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van
de Conventie van de Verenigde Naties betreffende Contacten voor de Internationale
Goederenverkoop is uitdrukkelijk uitgesloten. Krefeld, Duitsland, is de enige bevoegde
rechtbank voor alle claims uit deze contractuele relatie en alle disputen tussen de partijen
resulterend uit het creëren, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie, op voorwaarde
dat de klant een handelaar, een wettelijke entiteit of een openbaarrechtelijke instelling is. De
overeenkomst over de bevoegde rechtbank zal ook van toepassing zijn voor klanten die geen
algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben. Deze overeenkomst is niet van toepassing
indien, omwille van wettelijke voorschriften, een andere bevoegde rechtbank moet bepaald
worden. Verder heeft WACOM het recht een rechtszaak tegen de centrale van de klant aan te
spannen.
Indien een van de bepalingen van deze beperkte garantie ongeldig is of wordt dan zal de
geldigheid van de andere bepalingen hierdoor niet beïnvloed worden. Indien een bepaling
ongeldig is dan moet de wettelijk toegelaten bepaling, die de ongeldige bepaling het meest
benadert, in diens plaats komen. Indien u vragen over deze overeenkomst heeft of indien u
WACOM voor andere redenen wilt contacteren, gelieve dan naar het volgende adres te
schrijven:
WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
DUITSLAND

© 2011 Wacom Co., Ltd. All rights reserved

Inhoud

21

