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All rights reserved. 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
publicatiedatum van de handleiding valt echter samen met de introductie op de markt van het
desbetreffende Wacom-product.

Wacom is een gedeponeerd handelsmerk van Wacom Company, Ltd.
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VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING
Als u uw product incorrect gebruikt, kan dit leiden tot ongelukken of lichamelijk letsel. Let
erop dat kinderen de penpunt of het knoppengedeelte niet inslikken. De penpunt, het
knoppengedeelte of andere beweegbare onderdelen kunnen namelijk losraken als kinderen
hierop bijten. Kleine onderdelen, zoals de penpunt, de vervangingspunten of het
knoppengedeelte van de pen, kunnen worden verwijderd en kunnen per ongeluk door
kinderen worden ingeslikt.
Gebruik uw tablet niet in een controlecentrum met gevoelige apparatuur. Het kan storingen
veroorzaken in andere elektronische apparaten of andere apparaten kunnen storingen
veroorzaken in uw tablet.
Schakel uw tablet uit op locaties waar elektronische apparaten niet zijn toegestaan. Omdat
uw tablet storingen kan veroorzaken in andere elektronische apparaten op bepaalde
locaties waar het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan, bijvoorbeeld in
een vliegtuig, dient u uw tablet uit te schakelen door de USB-connector van dit product los
te koppelen van uw computer.
Demonteer uw tablet of pen (indien aanwezig) niet. Demonteer uw tablet of pen niet en pas
deze niet op enige andere wijze aan. Dergelijke handelingen kunnen warmteontwikkeling,
ontbranding, elektrische schokken of andere schade, waaronder lichamelijk letsel,
veroorzaken. De garantie vervalt indien u het product demonteert.
Let op beschadigde bekabeling. Indien u ziet dat de bekabeling van uw tablet gescheurd of
anderszins beschadigd is, bestaat de kans op storingen in het product, elektrische
schokken of brand. Staak het gebruik van het product en neem contact op met uw
plaatselijke distributeur of de afdeling klantenondersteuning van Wacom voor uw regio.
Stel het product niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Let erop dat u nooit vloeistof op
het tablet of op de pen (indien aanwezig) morst. Blootstelling van dit product aan water of
andere vloeistoffen kan storingen in het product of elektrische schokken tot gevolg hebben.
Koppel de USB-connector los indien het product in aanraking komt met water of andere
vloeistoffen. Indien het product is voorzien van een netsnoer trekt u de stekker uit het
stopcontact. Sluit uw computer af. Koppel vervolgens alle andere kabels tussen uw tablet
en de computer los. Staak het gebruik van het product en neem contact op met uw
plaatselijke distributeur of de afdeling klantenondersteuning van Wacom voor uw regio.
Steek geen vreemde voorwerpen in de USB-poort of enige andere opening in dit product.
Als u een metalen object of vreemd voorwerp in de USB-poort of een andere opening in dit
product steekt, kan dit leiden tot storingen in het product, brand of elektrische schokken.
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Gebruik geen organisch oplosmiddel (bijvoorbeeld alcohol) en zelfs geen mild
schoonmaakmiddel om het product of de pen te reinigen. Als u deze middelen gebruikt, kan
het product beschadigd raken. Dit type schade wordt niet gedekt door de garantie van de
fabrikant.
Gebruik of bewaar dit product niet op een plek waar:
•

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

•

Gebruik het product niet in een stoffige ruimte.

Plaats geen zware voorwerpen op de kabels van het product, 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.
Gebruik dit product niet tijdens onweer. Het product werkt dan mogelijk niet meer goed, of
kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

OPGELET
Dit product niet op een onstabiele ondergrond of werkblad plaatsen of gebruiken. Dit
product niet op een wankel, schuin of trillend oppervlak plaatsen. Het kan vallen of eraf
schuiven waardoor schade aan het product en persoonlijk letsel kan ontstaan.
Schakel uw tablet tijdens het reinigen uit door de USB-connector van de kabel tussen uw
tablet en de computer los te koppelen. Wanneer u het product probeert te reinigen terwijl
het op de computer is aangesloten kunnen er elektrische schokken ontstaan.
Overige voorzorgsmaatregelen in verband met uw tablet:
•

Oefen geen zware druk uit op de penpunt, de gum of het knoppengedeelte van de pen.
Hierdoor kan de levensduur van de penpunt worden verkort of kunnen er storingen in de
pen ontstaan.

•

Wanneer u een vervormde of verbogen penpunt gebruikt, functioneert de pen mogelijk
niet naar behoren. Oefen daarom geen overmatige druk uit tijdens het gebruik van de pen.

•

Bij gebruik van een andere penpunt dan de speciaal door Wacom ontworpen penpunt
voor uw invoerapparaat kunnen er storingen in het product optreden.

•

Oefen geen overmatige druk uit als u de pen (indien aanwezig) in de penhouder plaatst
of deze hieruit verwijdert om beschadigingen aan de pen te voorkomen. Berg de pen
altijd zodanig op in de penhouder dat er geen continue druk wordt uitgeoefend op de
penpunt, de knoppen of de gum.

•

Wrijf en schuur de penhouder nooit overmatig en breng en geen vloeistoffen op aan.
Hierdoor kan de penhouder rafelen of verkleuren.

•

Tijdens gebruik geen metalen objecten op dit product plaatsen. Metalen objecten die
tijdens gebruik op uw tablet worden geplaatst, kunnen interferentie, onjuiste werking of
storingen in het product veroorzaken.
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PRODUCTSPECIFICATIES
ALGEMENE SPECIFICATIES
Communicatie-interface

USB

Aansluiting

USB type A (pc) naar micro-B (tablet)

Kabellengte

1 meter

Bedrijfstemperatuur

5 tot 40 °C

Opslagtemperatuur

-20 tot +60 °C

Relatieve vochtigheid bij gebruik

30% tot 80% niet-condenserend

Relatieve vochtigheid bij opslag

30% tot 90% niet-condenserend

Pentechnologie

Elektromagnetische resonantietechnologie

Beeldverhouding actief gebied pen

16:10

Coördinaatresolutie

100 regels per mm (2540 lpi)

Nauwkeurigheid

+/-0,5 mm

Leesbare hoogte

7 mm

TABLET (CTL-471)
Afmetingen (B x D x H)

210 x 146 x 7,5 mm, zonder veiligheidslaag
en rubberen voet

Gewicht

240 gram

Actief gebied pen (B x D)

152 x 95 mm

Stroomverbruik

25 mA

TABLET (CTL-671)
Afmetingen (B x D x H)

277 x 189 x 7,5 mm, zonder veiligheidslaag
en rubberen voet

Gewicht

420 gram

Actief gebied pen (B x D)

216 x 135 mm

Stroomverbruik

25 mA

PEN (LP-171)
Drukniveaus

1024 niveaus

Afmetingen (L x D)

152,2 x 11,5 mm

Gewicht

12,5 gram
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VERWIJDERINGS- EN RECYCLINGINFORMATIE
WEEE-RICHTLIJN
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 WEEE Richtlijn of 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 en dienen apart naar het desbetreffende
verzamelpunt bij u in de buurt te worden gebracht.

WETTELIJKE VERKLARING
EU-conformiteitsinformatie
Het product voldoet aan de Europese EMC- en RoHS-richtlijn. Zie: www.wacom.eu/certificates
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LICENTIE EN GARANTIES
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST TABLETSTUURPROGRAMMA
(WERELDWIJD, BEHALVE VOOR EUROPA, AFRIKA EN HET MIDDEN-OOSTEN)
Deze gebruiksrechtovereenkomst (deze "Overeenkomst") geldt tussen u (zowel de persoon die
de Software installeert als elke rechtspersoon namens wie deze persoon optreedt) ("U" of "Uw")
en Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan ("Wacom").
HET IS VAN BELANG DAT U DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG LEEST EN DEZE BEGRIJPT.
U STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
DOOR OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' TE KLIKKEN. KLIK OP DE KNOP 'NIET ACCEPTEREN'
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, EN
ER NIET MEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET
AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, HEBT U GEEN RECHT TOT GEBRUIK OF
TOEGANG VAN DE SOFTWARE.

1. DEFINITIES
1.1 "Documentatie" betekent de gebruikershandleidingen en handleidingen voor installatie en
gebruik van de Software.
1.2 "Product" betekent de tablethardware van Wacom, waarop de Software aan U is verstrekt.
1.3 "Software" betekent het Stuurprogramma en Documentatie die aan U is verstrekt bij het
Product, en enige updates van een van voorgaande die door Wacom onder deze
Overeenkomst aan U is verstrekt.

2. SOFTWARELICENTIE
2.1 Beperkte licentie.
Conform de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst verleent Wacom U hierbij
een beperkte, niet-exclusieve licentie voor: (a) gebruik en installatie van een enkel exemplaar
van de Software, enkel in machineleesbare vorm, op een enkele computer of ander
soortgelijk apparaat, en uitsluitend in samenwerking met het Product; (b) gebruik van de
Documentatie die bij de Software wordt verstrekt ter ondersteuning van Uw goedgekeurd
gebruik van de Software; en (c) het maken van een enkele back-up van de Software, die
uitsluitend als back-up is bedoeld, mits alle kennisgevingen, vermeldingen, symbolen of
labels met betrekking tot handelsmerken, auteursrecht of andere eigendomsrechten, die zijn
opgenomen in de oorspronkelijke versie van de Software, worden toegepast voor een
dergelijke back-up.
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2.2 Beperkingen.
U mag de Software (inclusief de Documentatie) niet kopiëren of gebruiken, behalve zoals
uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst. U mag de Software niet aanpassen,
vertalen, verspreiden, er afgeleide producten van maken, in pand geven, opnieuw in licentie
geven, onder sublicentie stellen, verhuren of leasen, of de Software gebruiken voor training
van derden, commerciële timesharing of gebruik door reproductiebedrijven. U mag de
Software niet reverse-engineeren, demonteren of decompileren, of proberen de broncode,
algoritmen, methoden of technieken te bepalen die zijn gebruikt in of deel uitmaken van de
Software, of derden toestaan dit te doen, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan
door geldende wetgeving. U mag de Software niet gebruiken als zelfstandige toepassing of
in samenhang met producten van derden; deze mag alleen worden gebruikt in samenhang
met het Product. U mag geen kennisgevingen, vermeldingen en symbolen met betrekking
tot handelsmerken, auteursrecht of andere eigendomsrechten die voorkomen in of op de
Software, verwijderen of aanpassen.
2.3 Geen toewijzing; eenmalige overdracht.
U mag geen enkel recht of verplichting onder deze Overeenkomst door werking van de wet
of anderszins overdragen, afstaan of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wacom, die niet onredelijk zal worden onthouden. U mag echter wel
eenmalig al Uw rechten onder deze Overeenkomst permanent overdragen aan een andere
partij in samenhang met Uw overdracht van het Product als aan alle volgende voorwaarden
is voldaan: (a) de overdracht omvat alle componenten en onderdelen van het Product, alle
gedrukte materialen, alle andere garanties die betrekking hebben op het Product, en al Uw
rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst, (b) U behoudt geen exemplaren van
de Software op enig medium of computer, en (c) de partij die de Software ontvangt, heeft de
voorwaarden van deze Overeenkomst gelezen, begrepen en gaat hiermee akkoord. Elke
overdracht, cessie of delegatie van Uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst
die deze alinea schendt, is nietig en heeft geen effect.
2.4 Eigendom.
Wacom en diens licentiegevers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen met
betrekking tot de Software, waaronder alle patenten, auteursrechten, handelsmerken,
handelsgeheimen of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de
Software, en alle verbeteringen, updates en afgeleide werken hiervan. Wacom behoudt zich
alle rechten en belangen voor met betrekking tot de Software. U verwerft geen andere
rechten, noch uitdrukkelijk noch impliciet, op de Software anders dan die expliciet worden
toegekend onder deze Overeenkomst.
2.5 Geen ondersteuning.
Wacom is niet verplicht technische ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of
nieuwe releases te bieden onder deze Overeenkomst.
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3. GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN
3.1 Beperkte garanties.
Wacom garandeert dat de Software, wanneer deze wordt gebruikt volgens de Documentatie
en de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, materieel zal functioneren
volgens de Documentatie gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum
waarop de Software voor het eerst door U is geïnstalleerd of geactiveerd ("Garantieperiode").
In het geval dat de Software niet voldoet aan de voorafgaande garantie tijdens deze
Garantieperiode, zal Wacom commercieel redelijke inspanningen leveren om een dergelijke
niet-naleving te herstellen door de Software kosteloos te repareren of vervangen. De
Software is niet fouttolerant en is niet ontworpen, toegestaan of bedoeld voor gebruiken die
betrekking hebben op activiteiten met veel risico. Mondelinge of schriftelijke informatie of
adviezen gegeven door Wacom, zijn agenten of distributeurs of detailhandelaren van het
Product, kunnen niet worden beschouwd als een garantie en vergroten op geen enkele
manier het bereik van de garanties die expliciet door Wacom worden geboden onder deze
Overeenkomst. In deze alinea wordt de volledige aansprakelijkheid en verplichting van
Wacom vastgelegd, alsmede Uw enige en exclusieve rechtsmiddel in geval dat de Software
niet voldoet aan de voorafgaande garantie. Wacom garandeert niet dat: (a) de Software aan
uw eisen zal voldoen, (b) de Software compatibel is met of werkt op de computer of ander
apparaat waarop U deze installeert, of (c) defecten in de Software worden hersteld, of dat de
werking van de Software ononderbroken of foutvrij zal zijn. Deze Overeenkomst omvat geen
garanties van Wacom voor de Producten, die onder de standaardhardwaregarantie van
Wacom vallen (indien aanwezig) die hierop van toepassing zijn. Voor Wacom gelden geen
garantieverplichtingen onder deze alinea indien dergelijke niet-naleving wordt veroorzaakt
door ongeoorloofd gebruik van de Software, misbruik, onjuist gebruik, wijziging,
verwaarlozing of onbedoelde beschadiging van de Software of enige reparatie of wijziging
van de Software die niet is uitgevoerd door Wacom. De oorspronkelijke Garantieperiode
wordt niet verlengd in geval van vervanging of reparatie van de Software.
3.2 Afwijzing van aansprakelijkheid.
Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties in deze Overeenkomst DOET WACOM
GEEN TOEZEGGINGEN EN VERLEENT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
SOFTWARE. ZOVER DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, VERWERPT
WACOM EXPLICIET ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING
TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN VERKOOPGARANTIES, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, EIGENDOMSRECHTEN
EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN GARANTIES DIE KUNNEN
VOORTVLOEIEN UIT HANDELEN OF HANDELSGEBRUIKEN. INDIEN U EEN CONSUMENT
BENT (EEN GEBRUIKER VAN DE SOFTWARE VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN EN
NIET VOOR ZAKELIJKE/PROFESSIONELE DOELEINDEN OF HANDELSGEBRUIK), ZIJN
DE VOORGAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING OP BASIS
VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U WOONT.
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4. BEËINDIGING
Deze Overeenkomst blijft van kracht tot de beëindiging ervan. Daarnaast worden Uw rechten en
licenties onder deze Overeenkomst automatisch beëindigd en zijn deze niet meer geldig, zonder enige
kennisgeving of actie door Wacom, in het geval dat U zich niet houdt aan de voorwaarden van deze
Overeenkomst. Bij beëindiging van deze overeenkomst zult U geen gebruik meer maken van de
Software en zult U de Software (inclusief uw back-up en alle Documentatie) permanent verwijderen en
onherstelbaar maken op Uw computer of soortgelijk apparaat waarop deze is geïnstalleerd. Bij
beëindiging van deze overeenkomst blijven paragraaf 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 en 5 onverminderd van kracht.

5. ALGEMENE VOORWAARDEN
5.1 Wetgeving.
Op deze Overeenkomst en alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze
Overeenkomst, is de interne wetgeving van Japan van toepassing. Eventuele bepalingen van
keuze van rechtsgebied zijn ongeldig. Deze Overeenkomst is niet onderworpen aan de
Convention on Contracts for the International Sale of Goods van de Verenigde Naties, waarvan
enige toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. In geval van enig(e) meningsverschil, vordering
of geschil tussen de partijen dat/die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Overeenkomst,
wordt een dergelijk(e) meningsverschil, vordering of geschil uitsluitend behandeld door de
districtsrechtbank van Tokio, in Japan. Wacom en U stemmen hierbij elk onherroepelijk in met
het rechtsgebied en de locatie van de rechtbank.
5.2 Beperking van aansprakelijkheid.
In geen geval zal een van beide partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of
bijzondere schade, gevolgschade of schadevergoeding, of schade door gederfde winst,
verlies van omzet, klandizie, besparingen, gegevens, gebruik of kosten van vervangende
leveringen, gemaakt door een van beide partijen of een derde partij, hetzij in een proces
wegens contractbreuk of onrechtmatige daad, zelfs als de andere partij in kennis is gesteld
van de mogelijkheid van dergelijke schade of als dergelijke schade te verwachten was. De
partijen erkennen dat de beperkingen van aansprakelijkheid in deze paragraaf 5.2 en in de
andere bepalingen van deze Overeenkomst en de risicotoewijzing hierin een essentieel
onderdeel vormen van de afspraak tussen de partijen, en dat Wacom anders niet deze
Overeenkomst zou zijn aangegaan. De prijsstelling van de Producten van Wacom drukt
deze risicotoewijzing uit en de beperking van aansprakelijkheid die hierin is aangegeven. De
aansprakelijkheid van Wacom onder deze Overeenkomst of die op enige manier betrekking
heeft op de Software, zal niet groter zijn dan de bedragen die door u feitelijk zijn betaald
voor het Product. U dient de factuur te bewaren of enige documenten waaruit het bedrag
blijkt dat u feitelijk voor het Product hebt betaald. Onverminderd het bovenstaande zal niets
in deze Overeenkomst de aansprakelijkheid van Wacom jegens U beperken voor zover die
niet voortvloeit uit enige opzet of grove nalatigheid door Wacom.
5.3 Splitsbaarheid.
Als enige bepaling in deze Overeenkomst onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar wordt
verklaard, wordt een dergelijke bepaling afgescheiden van en verwijderd uit deze
Overeenkomst, waarbij de resterende Overeenkomst volledig van kracht blijft.
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5.4 Naleving van wetgeving.
U moet volledig voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief
exportwetgeving en lokale wetgeving van het land of de regio waarin U woont of de
Software gebruikt. Zonder beperking van de algemene toepassing van het voorafgaande,
mag de Software, of enig afgeleid product hiervan, niet worden geëxporteerd, verzonden of
overgedragen door U of Uw vertegenwoordigers, naar enige bestemming, persoon of
entiteit die beperkt of verboden is door toepasselijke wetgeving.
5.5 Volledige overeenkomst; Algemeen.
Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en heeft voorrang
boven alle voorafgaande of gelijktijdige afspraken of verklaringen, schriftelijk of mondeling,
met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Hierdoor wordt geen
samenwerkingsverband, joint venture, werkgever-werknemerrelatie, bureau- of
franchisegever-franchisenemerrelatie tussen U en Wacom bewerkstelligd en deze
overeenkomst zal niet als zodanig worden opgevat. Alle kopteksten, bijschriften of titels van
paragrafen die hierin worden vermeld, zijn uitsluitend voor het gebruiksgemak ingevoegd en
definiëren of verklaren op geen enkele wijze de sectie of bepaling hierin. De verklaring van
afstand van enige partij van enig niet-nakomen van of enige inbreuk op deze Overeenkomst
kan alleen schriftelijk worden gedaan en geldt niet als verklaring van afstand van enig(e)
ander(e) of daaruit voortvloeiend(e) niet-nakomen of inbreuk.
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BEPERKTE GARANTIE
(INDIA)
Wacom Co., Ltd. garandeert de oorspronkelijke consument-koper dat het product bij normaal
gebruik en onderhoud vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. De garantie geldt voor een
periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, aangetoond aan de hand van
een exemplaar van de aankoopbon (aankoopbewijs). Wacom geeft ook geen garantie op
verbruiksgoederen zoals batterijen, pencartridges, tabletfolie en penpunten.
Wanneer er binnen de Garantieperiode een defect in het product wordt aangetroffen, met
uitzondering van de Software, dient de garantiehouder contact op te nemen met de plaats van
aankoop voor instructies om het product voor reparatie of vervanging te retourneren. Wacom en zijn
partners zijn niet verplicht om een ongeautoriseerde, voorafbetaalde verzending te vergoeden.
De garantiehouder is niet verplicht om te betalen voor de kosten van verzending tussen de
oorspronkelijke plaats van aankoop en de plaats van reparatie of vervanging.
Wacoms enige verplichting en volledige aansprakelijkheid onder deze garantie bestaat, naar
keuze van Wacom, uit de reparatie of vervanging van het defecte product of onderdelen
daarvan waarvan Wacom tijdens de Garantieperiode in kennis is gesteld. Wacom is niet
verplicht het product te repareren of te vervangen als het defect van het product voortvloeit uit
force majeure, met inbegrip van maar niet beperkt tot, brand, natuurrampen, een ongeluk en
overmacht; opzettelijk of onbedoeld misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongeoorloofde
wijziging of reparatie, gebruik van dit product op een manier die niet overeenstemt met de
instructies in de gebruikershandleiding, of als het product niet is behandeld of opgeslagen in
overeenstemming met de opslaginstructies van Wacom.
Geen van de omschrijvingen, afbeeldingen, specificaties, voorbeelden, modellen, bulletins of
vergelijkbaar materiaal, gebruikt in verband met de verkoop van het product, kan worden
geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke garantie dat het product zal voldoen aan of voorzien in uw eisen.
MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN OMSCHREVEN BEPERKTE GARANTIE BIEDT
WACOM GEEN ANDERE GARANTIES OP DIT PRODUCT. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
INFORMATIE OF ADVIEZEN GEGEVEN DOOR WACOM, ZIJN LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS,
AGENTEN OF WERKNEMERS KUNNEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GARANTIE EN
VERGROTEN OP GEEN ENKELE MANIER HET BEREIK VAN DEZE GARANTIE, EN U KUNT NIET
OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN VERTROUWEN. DEZE GARANTIE VERLEENT U
SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, DIE VAN LAND TOT LAND VARIËREN. WACOM BEPERKT
DE DUUR VAN WETTELIJK GEÏMPLICEERDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OP
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOT DE DUUR VAN
WACOMS UITDRUKKELIJKE GARANTIE. OMDAT SOMMIGE LANDEN DE BEPERKING VAN DE
DUUR VAN EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT DE
BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
NOCH WACOM NOCH ENIGE ANDEREN DIE BIJ HET MAKEN, DE PRODUCTIE OF DE
AFLEVERING VAN DIT PRODUCT BETROKKEN ZIJN GEWEEST, ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR
DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VERBAND HOUDEND MET
VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN
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BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DIT
PRODUCT OF UIT DE ONMOGELIJKHEID DAARTOE, ZELFS ALS WACOM OP DE HOOGTE
GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE
LANDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE
SCHADE NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U
VAN TOEPASSING IS.
In het geval dat de bovenstaande beperkingen niet rechtsgeldig zijn, zal de aansprakelijkheid
van Wacom voor enige schade die u of een andere partij hebt geleden, niet groter zijn dan de
door u betaalde aankoopprijs, ongeacht de vorm van de vordering.
Deze Beperkte garantie is alleen geldig voor en van toepassing op producten aangeschaft en
gebruikt in India.
Deze Beperkte garantie is een verklaring van het actuele garantiebeleid van de Asia Pacific
Division van Wacom Co., Ltd. en heeft voorrang op alle andere garantieverklaringen in
verpakkingen, brochures, handleidingen, enzovoort.
Deze Beperkte garantie is onderworpen aan de wetten van Japan en kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Voor gedetailleerde informatie over de beperkte garantie voor Azië/Stille Oceaan gaat u naar
http://www.wacom.asia/customer-care/warranty
Voor productregistratie gaat u naar https://register.wacom.asia/
Voor technische ondersteuning in India neemt u contact op met de klantenondersteuning van
Wacom via http://wacom.asia/customer-care.
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