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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszego podręcznika nie wolno reprodukować, chyba że wyłącznie na użytek własny.
Firma Wacom zastrzega sobie prawo do skorygowania niniejszej publikacji bez obowiązku powiadamiania o
dokonanych zmianach.
Firma Wacom dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym podręczniku były aktualne i precyzyjne. Niemniej jednak firma Wacom zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek specyfikacji i konfiguracji produktu według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia i bez obowiązku uwzględnienia
tego typu zmian w niniejszym podręczniku.
Wyżej podany rok jest rokiem przygotowania niniejszego podręcznika. Niemniej jednak data przekazania
niniejszego podręcznika użytkownikom pokrywa się z datą wprowadzenia danego produktu Wacom na rynek.
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Wacom jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wacom Co., Ltd.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA
Należy stosować się do wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszym podręczniku. Niestosowanie
się do nich może skutkować utratą danych lub uszkodzeniem komputera. Niestosowanie się do nich może
również skutkować unieważnieniem gwarancji; w takim przypadku firma Wacom nie ma obowiązku ani naprawy ani wymiany produktu.

OSTRZEŻENIE
Tabletu do podpisów STU-430, STU-530 lub DTU-1031 nie należy używać w układzie sterowania wymagającym dużej niezawodności działania; może to spowodować nieprawidłowe działanie

innych urządzeń elektronicznych lub też inne urządzenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie tabletu
LCD do podpisów.
Jeśli użytkowanie tabletu LCD do podpisów jest zabronione, należy odłączyć go od zasilania, tak aby nie
dopuścić do spowodowania nieprawidłowego działania innych urządzeń elektronicznych. Firma Wacom nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie.

Wysokie napięcie. Nie otwierać ani nie rozmontowywać tabletu LCD do podpisów. W przypadku otwartej obudowy istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Takie postępowanie

również skutkuje unieważnieniem gwarancji; w takim przypadku firma Wacom nie ma obowiązku ani naprawy
ani wymiany produktu.

W przypadku uszkodzenia wyświetlacza LCD NIE DOTYKAĆ żadnego płynu, który może z
niego wyciec; taki płyn jest środkiem drażniącym. W przypadku kontaktu płynu ze skórą, z oczami lub usta-

mi należy natychmiast zmyć go pod bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu płynu
z oczami lub ustami należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno dopuścić do tego, aby dzieci połknęły końcówkę pióra. Trzymając końcówkę pióra w

ustach, może się ona niespodziewanie wysunąć.

UWAGA
Nie używać ani nie przechowywać tabletu LCD do podpisów w przypadku gdy:
• zmiany temperatury są istotne lub przekraczają wartości podane w specyfikacjach (np. na dworze lub wewnątrz pojazdu);
• tablet LCD do podpisów i pióro są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepło
pochodzące z urządzenia, lub gdy są one narażone na działanie wody lub innego rodzaju płynu.

Nie używać tabletu LCD do podpisów w zakurzonym środowisku; może to uszkodzić urządzenie.
Nie rozmontowywać pióra. Może to skutkować wadliwym działaniem urządzenia. W takim przypadku
firma Wacom nie ma obowiązku ani naprawy ani wymiany produktu

Nie rysować powierzchni wyświetlacza. Unikać umieszczania na powierzchni wyświetlacza przedmiotów z ostrymi krawędziami. Unikać narażania tabletu LCD do podpisów lub pióra na intensywne wstrząsy
lub wibracje. Uderzanie o tablet LCD do podpisów lub opuszczanie go może skutkować uszkodzeniem powierzchni wyświetlacza lub innych elementów.
Nie umieszczać na tablecie LCD do podpisów ciężkich przedmiotów ani nie naciskać na
tablet z użyciem znacznej siły; może to uszkodzić powierzchnię wyświetlacza.
Nie umieszczać na okablowaniu tabletu LCD do podpisów ciężkich przedmiotów, nie zginać
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wielokrotnie kabli pod kątem ostrym ani nie naprężać nadmiernie złączy kablowych; może to

uszkodzić urządzenie lub okablowanie.

W przypadku gdy końcówka pióra stanie się ostra lub kanciasta jej stosowanie może uszkodzić powłokę powierzchni wyświetlacza. W razie konieczności należy wymienić pióro.
Nie narażać tabletu LCD do podpisów na wysokonapięciowe wyładowania elektrostatyczne
ani nie dopuszczać do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na ekranie LCD. Może

to skutkować tymczasowym wystąpieniem plam na monitorze LCD. Jeśli takie plamy wystąpią, należy pozostawić włączony wyświetlacz tabletu LCD do podpisów i plamy powinny zniknąć w ciągu kilku godzin.

DZIAŁANIE
Podłączanie tabletu
Tablet można podłączyć do komputera głównego za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.

Zasilanie energią
Tablety LCD do podpisów STU-430, STU-530 i DTU-1031 są dostosowane do zasilania przez port USB
komputera.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Wymiana końcówki pióra
Przy normalnym użytkowaniu końcówka pióra (wkład) może się zużyć. W przypadku gdy wkład się zużyje
lub wykształcą się ostre krawędzie można go wymienić na wkład zamienny. Aby wymienić końcówki pióra,
należy skontaktować się z partnerem Wacom Signature Solution. Numer części zamiennej dla wkładów pióra:
ACK-20401K.

Uwagi dotyczące użytkowania:
W przypadku użytkowania panelu LCD przez dłuższy czas obok elektrody wewnątrz LCD gromadzi się ładunek elektryczny i można zaobserwować efekt „zostawania” starego obrazu. Aby tego uniknąć, firma Wacom
zaleca stosowanie programu wygaszania ekranu monitora – w przypadku gdy monitor jest włączony, lecz nie
jest akurat używany.

Dbałość o tablet LCD do podpisów
Pióro i wyświetlacz LCD należy utrzymywać w czystości. Kurz i zanieczyszczenia mogą przykleić się do pióra, co doprowadzi do zniszczenia powierzchni wyświetlacza. Regularne czyszczenie może pomóc wydłużyć
okres użytkowania wyświetlacza LCD i pióra. Tablet i pióro należy przechowywać w miejscu czystym i suchym
oraz należy unikać skrajnych temperatur. Optymalną temperaturą jest temperatura pokojowa. Tabletu LCD do
podpisów i pióra nie wolno oddzielać od siebie. Rozmontowanie produktu skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Czyszczenie
Do czyszczenia obudowy tabletu LCD do podpisów lub pióra należy użyć miękkiej wilgotnej ściereczki; można również zwilżyć ściereczkę przy użyciu bardzo delikatnego mydła rozpuszczonego z wodą. Do czyszczenia obudowy lub pióra nie używać rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników.
Do czyszczenia powierzchni wyświetlacza należy użyć ściereczki antystatycznej lub lekko zwilżonej. Podczas
czyszczenia nie wywierać na powierzchnię wyświetlacza nadmiernej siły ani nie dopuścić do tego, aby powierzchnia wyświetlacza była mokra. Do czyszczenia powierzchni wyświetlacza nie stosować detergentów,
ponieważ mogą one uszkodzić powłokę wyświetlacza. Należy pamiętać o tym, że tego typu uszkodzenie nie
jest objęte gwarancją producenta.
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SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU
Specyfikacje dotyczące produktu STU-430
Specyfikacje ogólne
Wymiary (S x G x W)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Masa

279 g

Warunki pracy
Temperatura:

5 do 40 °C

Wilgotność:
Warunki przechowywania
Temperatura:

30% do 80% wilgotności względnej (niekondensujące)
-20 do 60 °C

Wilgotność:

30% do 90% wilgotności względnej (niekondensujące)

Napięcie zasilania

DC 5V (zasilanie z magistrali USB)

Pobór mocy

Poniżej 1 W

Wyświetlacz
Panel wyświetlacza

5” F-STN LCD wysoko-kontrastowy

Liczba pikseli

320 x 200

Rozstaw pikseli

0,300 x 0,300 mm

Tablet
Technologia

Technologia rezonansu elektromagnetycznego

Wymiary obszaru roboczego (S x G)

95,98 x 59,98 mm

Rozdzielczość

2.540 lpi

Dokładność współrzędnych

±0,5 mm

Maksymalna częstość próbkowania

200 pps

Czułość nacisku

Poziomy nacisku 1024

Interfejs

Wersja USB 2.0 Full Speed
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Specyfikacje dotyczące produktu STU-530
Specyfikacje ogólne
Wymiary (S x G x W)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Masa

289 g

Warunki pracy
Temperatura:

5 do 40 °C

Wilgotność:
Warunki przechowywania
Temperatura:

30% do 80% wilgotności względnej (niekondensujące)
-20 do 60 °C

Wilgotność:

30% do 90% wilgotności względnej (niekondensujące)

Napięcie zasilania

DC 5V (zasilanie z magistrali USB)

Pobór mocy

Poniżej 2,5 W

Wyświetlacz
Panel wyświetlacza

5” Amorphous TFT LCD

Liczba pikseli

800 x 480

Rozstaw pikseli

0,135 x 0,135 mm

Tablet
Technologia

Technologia rezonansu elektromagnetycznego

Wymiary obszaru roboczego (S x G)

108,0 x 64,8 mm

Rozdzielczość

2.540 lpi

Dokładność współrzędnych

±0,5 mm

Maksymalna częstość próbkowania

200 pps

Czułość nacisku

Poziomy nacisku 1024

Interfejs

Wersja USB 2.0 Full Speed
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Specyfikacje dotyczące produktu DTU-1031
Specyfikacje ogólne
Wymiary (S x G x W)

310 x 211 x 14 mm

Masa

990 g

Warunki pracy
Temperatura:

5 do 35 °C

Wilgotność:
Warunki przechowywania
Temperatura:

20% do 80% wilgotności względnej (niekondensujące)
-10 do 60 °C

Wilgotność:

20% do 90% wilgotności względnej (niekondensujące)

Napięcie zasilania

DC 5V (zasilanie z magistrali USB)

Pobór mocy

Poniżej 5W

Wyświetlacz
Panel wyświetlacza

10,1” IPS TFT LCD

Liczba pikseli

1280 x 800

Tablet
Technologia

Technologia rezonansu elektromagnetycznego

Wymiary obszaru roboczego (S x G)

216,96 x 135,60 mm

Rozdzielczość

2.540 lpi

Dokładność współrzędnych

±0,5 mm

Maksymalna częstość próbkowania

200 pps

Czułość nacisku

Poziomy nacisku 512

Interfejs

Wersja USB 2.0 Full Speed
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INFORMACJE NA TEMAT USUWANIA I RECYKLINGU
INFORMACJE NA TEMAT USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTORNICZNEGO W UE (WEEE)

Ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk. W związku z wymianą produktu na nowszy lub upływem
terminu użytkowania produkt ten należy poddać recyklingowi, oddając go do odpowiedniego punktu zbiórki
materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, wyznaczonego w danym mieście lub regionie. W
ten sposób można przyczynić się do ochrony środowiska w danym regionie, a także zminimalizować możliwe
negatywne skutki związane z przedostaniem się do środowiska substancji niebezpiecznych występujących
w usuwanych materiałach.

Zgodnie z opracowaną przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dyrektywą lub odpowiadającymi
jej lokalnymi przepisami krajów członkowskich, użytkownicy na obszarze Unii Europejskiej nie mają prawa
do usuwania odpadów ze sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) w postaci nie sortowanych odpadów komunalnych. Produkty podlegające powyższym
przepisom są oznaczone symbolem WEEE widocznym na początku tej uwagi. Powyższe nie ma zastosowania, gdy rozmiar lub funkcja produktu to uniemożliwiają. Produkty firmy Wacom podlegają wymienionej
dyrektywie, tak więc należy oddzielać je od innych odpadów i dostarczać do lokalnego punktu skupu materiałów przetwarzalnych.

Oświadczenie o zgodności
Informacje dotyczące zgodności z przepisami UE
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą EMC oraz RoHS Unii Europejskiej. Patrz: www.wacom.eu/certificates
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LICENCJE I GWARANCJE
(EUROPA, AFRYKA I BLISKI WSCHÓD)
Wacom sign pro PDF - Oprogramowanie do Podpisów
Warunki Udzielenia Licencji Końcowemu Użytkownikowi Oprogramowania (EULA)
Niniejsza umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (niniejsza „Umowa”) zawarta jest pomiędzy użytkownikiem (zarówno pomiędzy osobą instalującą oprogramowanie jak i każdą osobą prawną na rzecz, której dana osoba działa) („Użytkownik” lub „Użytkownika”) oraz firmą Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japonia („Wacom”).
NINIEJSZĄ UMOWĘ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ. POPRZEZ KLIKNIĘCIE NA PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”, UŻYCIE LUB ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ PRZEPISOM NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI
NINIEJSZEJ UMOWY I BRAKU ZGODY NA OBOWIĄZYWANIE NINIEJSZEJ UMOWY NALEŻY KLIKNĄĆ NA PRZYCISK
„NIE AKCEPTUJĘ”. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY, OPROGRAMOWANIA NIE WOLNO
INSTALOWAĆ, UŻYWAĆ, ANI KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO TEGO OPROGRAMOWANIA.

1.

2.

Definicje
1.1

“Dokumentacja” oznacza instrukcje i podręczniki użytkowania dotyczące instalacji i użytkowania oprogramowania.

1.2

„Produkt” oznacza urządzenie opatrzone nazwą firmową Wacom, z którym kompatybilne jest oprogramowanie. Przykładowo, w przypadku uzyskania oprogramowania preinstalowanego przy nabyciu
tabletu, tabletu do podpisów lub innego urządzenia sprzedanego pod nazwą firmową Wacom („Produkt
powiązany”), to ten produkt powiązany będzie nazywany „Produktem” W przypadku uzyskania oprogramowania jako produktu niezależnego, poprzez pobranie lub w inny sposób, to „Produktem” będzie
dowolny tablet, tablet do podpisów lub inne urządzenie sprzedane pod nazwą firmową Wacom, z którym
to oprogramowanie jest kompatybilne.

1.3

„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie do podpisów „Wacom sign pro PDF” i dokumentację
dostarczone do użytkownika oraz wszelkie związane z nimi aktualizacje, które firma Wacom przekazuje
użytkownikowi. „Oprogramowanie” nie oznacza ani nie zawiera oprogramowania zewnętrznego.

1.4

„Oprogramowanie zewnętrzne” oznacza elementy oprogramowania (włącznie z oprogramowaniem
typu open source) opisane w punkcie 5.6 i wszelkie związane z nim licencje, uwagi, kod źródłowy oraz/
lub dokumentację.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
2.1

Licencja ograniczona. Na mocy postanowień i warunków niniejszej umowy firma Wacom niniejszym
udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na: (a) zainstalowanie i użytkowanie pojedynczej kopii oprogramowania, jedynie w postaci umożliwiającej odczyt komputerowy, na pojedynczym komputerze lub podobnym urządzeniu, jedynie w połączeniu z produktem i w celu użytkowania
produktu; (b) używanie dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem wspomagającej użytkowanie
oprogramowania przez upoważnionego użytkownika; oraz (c) wykonanie pojedynczej kopii rezerwowej
oprogramowania, która będzie używana jedynie w celu zabezpieczenia, pod warunkiem, że wszystkie
znaki firmowe, prawa autorskie i inne informacje o prawach własności i ograniczeniach, opisy i symbole
zawarte w oryginalnej wersji oprogramowania są odtworzone na kopii rezerwowej.

2.2

Ograniczenia. Użytkownik nie będzie kopiował ani używał oprogramowania, ani nie będzie pozwalał,
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zachęcał, ani umożliwiał osobom trzecim kopiowania ani użytkowania oprogramowania (włącznie z dokumentacją) za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszej umowie lub do usuwania
skutków katastrof, weryfikacji błędów programu oraz w celu sporządzenia kopii rezerwowej. Użytkownik
nie będzie modyfikował, tłumaczył, rozprowadzał, tworzył prac pochodnych w oparciu o zastaw, relicencjonowanie, podlicencjonowanie, pożyczenie lub wynajęcie oprogramowania, ani nie będzie używał
oprogramowania do szkolenia osób trzecich, komercyjnego współużytkowania lub użytkowania w ramach usług biurowych, ani nie będzie pozwalał, zachęcał ani umożliwiał takich działań osobom trzecim.
Użytkownik nie będzie stosował inżynierii wstecznej, demontował ani dekompilował oprogramowania,
ani nie będzie próbował ustalić kodu źródłowego, algorytmów, metod, ani technik użytych lub włączonych do oprogramowania, za wyjątkiem i do zakresu wyraźnie dopuszczonego przez stosowane prawo
pomimo tego ograniczenia, ani nie będzie pozwalał, zachęcał ani umożliwiał takich działań osobom
trzecim. Użytkownik nie będzie używał oprogramowania w połączeniu z tabletem, tabletem do podpisów
lub innym urządzeniem, które nie jest produktem zgodnie z określeniem w niniejszej umowie. Użytkownik nie będzie usuwał ani zmieniał żadnych znaków firmowych, praw autorskich, ani innych informacji o
prawach własności i ograniczeniach, opisów, ani symboli widocznych w lub na oprogramowaniu, ani nie
będzie pozwalał, zachęcał ani umożliwiał takich działań osobom trzecim.

3.

2.3

Bez cesji; jednorazowe przekazanie. Użytkownik nie przekaże, nie przyporządkuje, ani nie deleguje
oprogramowania ani żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poprzez egzekwowanie prawa lub w inny sposób, bez uprzedniego pisemnego przyzwolenia firmy Wacom, które nie
będzie odmówione bez uzasadnienia. Jednakże użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego
przekazania oprogramowania i wszystkich swoich praw na podstawie niniejszej umowy stronie trzeciej
jeśli i tylko jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki: (a) przekazanie obejmuje wszystkie komponenty i części produktu powiązanego, z którym powiązane było oprogramowanie, wszystkie materiały
drukowane, co najmniej jedną kopię całego oprogramowania zewnętrznego, wszystkie inne gwarancje,
które mają zastosowanie do produktu i wszystkie inne prawa i obowiązki zgodnie z niniejszą umową,
(b) użytkownik nie zachowa żadnych kopii oprogramowania ani jego części na żadnych mediach ani na
komputerze, oraz (c) strona otrzymująca oprogramowanie przeczyta, zrozumie i zaakceptuje warunki
niniejszej umowy. Wszelkie przekazanie, cesja, lub delegacja wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy z pogwałceniem niniejszego paragrafu jest nieważne i bezskuteczne.

2.4

Prawo własności. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, do użytkowania wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Firma Wacom oraz/lub jej oddziały lub licencjodawcy posiadają i zachowują wszystkie prawa, tytuły i udziały w oprogramowaniu i do oprogramowania oraz
do wszystkich patentów, praw autorskich, znaku firmowego, tajemnicy handlowej, oraz wszelkiej innej
własności intelektualnej lub praw przemysłowych w oprogramowaniu i do oprogramowania lub związanego z oprogramowaniem, włącznie z wszelkimi modyfikacjami, poprawkami, aktualizacjami i pracami
pochodnymi. Firma Wacom zastrzega sobie wszelkie prawa i udziały w oprogramowaniu i do oprogramowania, które nie są wyraźnie przyznane użytkownikowi na podstawie niniejszej umowy i użytkownik
nie nabywa żadnych innych praw, wyraźnych lub dorozumianych, w oprogramowaniu innych niż prawa
wyraźnie przyznane na podstawie niniejszej umowy.

2.5

Bez wsparcia. Na podstawie niniejszej umowy firma Wacom nie ma obowiązku zapewniania wsparcia
technicznego, konserwacji, unowocześniania, aktualizacji, modyfikacji, ani nowych wersji.

2.6

Aktualizacje. Firma Wacom, według własnego uznania, może udostępnić użytkownikowi aktualizacje
lub unowocześnienia oprogramowania. Warunki niniejszej umowy określają wszelkie takie aktualizacje lub unowocześnienia dostarczane przez firmę Wacom użytkownikowi, które zastępują, uzupełniają, modyfikują lub rozszerzają oprogramowanie, za wyjątkiem przypadków, kiedy takiej aktualizacji lub
unowocześnieniu towarzyszy osobny zestaw warunków, warunki te obowiązują w zakresie wszelkich
konfliktów lub warunków, które są uzupełnieniem niniejszej umowy.

GWARANCJE I ZADOŚĆUCZYNIENIE
3.1

Gwarancje ograniczone. Firma Wacom gwarantuje, że oprogramowanie, które jest używane zgodnie z
dokumentacją i warunkami niniejszej umowy, będzie zasadniczo działało zgodnie z dokumentacją przez
okres dwóch (2) lat od daty pierwszego zainstalowania lub aktywacji oprogramowania przez użytkowni-
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ka („Okres gwarancyjny”). W przypadku, gdy oprogramowanie nie jest zgodne z powyższą gwarancją
podczas takiego okresu gwarancyjnego, to firma Wacom dołoży komercyjnie uzasadnionych starań w
celu skorygowania takiej niezgodności poprzez naprawę lub wymianę oprogramowania bez dodatkowych kosztów dla użytkownika. Jeśli firma Wacom stwierdzi, że naprawa lub wymiana oprogramowania
nie jest możliwa, byłaby nieproporcjonalna, nie może być zakończona w rozsądnym terminie lub byłaby
bardzo kłopotliwa, to firma Wacom w miejsce naprawy lub wymiany może zaoferować odpowiednie
zmniejszenie opłat za oprogramowanie lub może zaoferować możliwość odstąpienia od umowy, w tym
zwrotu całego oprogramowania do firmy Wacom. Oprogramowanie nie jest odporne na błędy i nie zostało zaprojektowane, dopuszczone ani przeznaczone do użycia związanego z działalnością wysokiego
ryzyka. Żadne ustne ani pisemne informacje ani porady udzielane przez firmę Wacom, jej agentów,
ani żadnych dystrybutorów ani sprzedawców detalicznych oprogramowania lub dowolnego produktu
powiązanego nie tworzy gwarancji ani w żaden sposób nie zwiększa zakresu gwarancji wyraźnie określonego przez firmę Wacom w niniejszej umowie. Ustęp ten stwierdza całkowitą odpowiedzialność i
zobowiązanie firmy Wacom oraz jedyne i wyłączne zadośćuczynienie dla użytkownika w przypadku,
gdy oprogramowanie nie spełnia powyższej gwarancji. Firma Wacom nie gwarantuje, że: (a) oprogramowanie będzie spełniało wymagania użytkownika, (b) oprogramowanie będzie kompatybilne z komputerem lub będzie działało na komputerze lub innym urządzeniu, na którym zostanie zainstalowane przez
użytkownika, (c) wszystkie usterki oprogramowania zostaną poprawione, ani że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub bezbłędne. Niniejsza umowa nie zawiera żadnych gwarancji od firmy
Wacom na żadne komponenty sprzętowe produktów, które objęte są standardową gwarancją na sprzęt
firmy Wacom (jeśli gwarancja taka przysługuje). Firma Wacom nie jest zobowiązana do świadczenia
gwarancji na podstawie niniejszego ustępu, jeśli brak zgodności spowodowany jest niezgodnym z przeznaczeniem użyciem oprogramowania,nadużyciem, niewłaściwym użyciem, zmianą, zaniedbaniem, lub
przypadkowym zniszczeniem oprogramowania lub naprawą lub modyfikacją oprogramowania, która nie
została wykonana przez firmę Wacom. Wymiana lub naprawa oprogramowania nie przedłuża jego okresu gwarancyjnego poza pierwotny okres gwarancyjny. FIRMA WACOM NIE UDZIELA GWARANCJI NA
OPROGRAMOWANIE ZEWNĘTRZNE. Jednakże, w przypadku wykrycia poważnej wady, która jest
spowodowana przez oprogramowanie zewnętrzne lub jest związana w całości lub w części z oprogramowaniem zewnętrznym, firma Wacom zgłosi taką wadę licencjodawcy oprogramowania zewnętrznego
dla ewentualnego podjęcia działania. Firma Wacom nie może zagwarantować, że licencjodawca podejmie jakiekolwiek działanie w celu naprawienia takiej wady. Jeśli taka wada zostanie zgłoszona firmie
Wacom w okresie gwarancyjnym i firma Wacom nie jest w stanie uzyskać rozwiązania tego problemu
w okresie gwarancyjnym, to firma Wacom według własnego uznania może zaoferować odpowiednie
zmniejszenie wszelkich opłat za oprogramowanie lub może zaoferować możliwość odstąpienia od umowy, w tym zwrot całego oprogramowania firmie Wacom.
3.2

4.

Wykluczenia. Firma WACOM NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI niż wyraźnie określone, gwarancje
ograniczone, które zawarte są w niniejszej umowie I Z TEGO WZGLĘDU WYKLUCZA WSZYSTKIE
INNE REPREZENTACJE I GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE STOSOWANEGO PRAWA, FIRMA
WACOM KATEGORYCZNIE WYKLUCZA WSZYSTKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU,
WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI RYNKOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI PRAWA STRONY TRZECIEJ, ORAZ WSZELKICH
GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WYKONANIA UMOWY, POSTĘPOWANIA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. W PRZYPADKU KONSUMENTA
(UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z OPROGRAMOWANIA DO CELÓW OSOBISTYCH, NIE BIZNESOWYCH, HANDLOWYCH LUB PROFESJONALNYCH), POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA ZE WZGLĘDU NA STOSOWANE PRZEPISY PRAWNE, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ NA TERYTORIUM, NA KTÓRYM UŻYTKOWNIK MIESZKA.

WYGAŚNIĘCIE
Niniejsza umowa obowiązuje do momentu wygaśnięcia. Dodatkowo prawa i licencje użytkownika określone
niniejszą umową automatycznie wygasają i przestają obowiązywać bez żadnego informowania ani działania ze
strony firmy Wacom w przypadku, gdy użytkownik nie spełni, któregoś z warunków niniejszej umowy. Po wygaśnięciu niniejszej umowy, użytkownik zaprzestaje wszelkiego używania oprogramowania i trwale usuwa oraz
niszczy oprogramowanie i wszystkie jego kopie, w taki sposób aby nie można było go odtworzyć (włącznie z
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kopią rezerwową i całą dokumentacją) z komputera i wszelkich podobnych urządzeń, na których oprogramowanie to było zainstalowane. Po wygaśnięciu niniejszej umowy, punkty 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 oraz 5 nadal obowiązują.
5.

WARUNKI OGÓLNE
5.1

Prawo. Niniejsza umowa i wszystkie sprawy wynikające z tej umowy lub związane z tą umową podlegają ustawodawstwu wewnętrznemu Japonii bez uwzględniania norm kolizyjnych zawartych w tych
przepisach. Niniejsza umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest wyraźnie wykluczone. W przypadku jakichkolwiek
kontrowersji, roszczeń lub sporów pomiędzy stronami, które wynikają z niniejszej umowy lub oprogramowania lub są związane z niniejszą umową lub oprogramowaniem, to takie kontrowersje, roszczenia
lub spory mogą być rozstrzygnięte wyłącznie w Sądzie Okręgowym w Tokio, w Japonii, a firma Wacom
i użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadzają się na jurysdykcję i miejsce rozprawy tego trybunału.

5.2

Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku żadna strona nie będzie odpowiedzialna za
wszelkiego rodzaju pośrednie, nieistotne, specjalne, wtórne lub domniemane szkody, lub szkody spowodowane utratą zysków, dochodów, działalności, oszczędności, danych, użyciem lub kosztem nabycia
zamiennika, poniesionym przez każdą ze stron lub stronę trzecią, w wyniku działania na podstawie
umowy, przestępstwa lub innego działania, nawet jeśli druga strona została poinformowana o możliwości takich uszkodzeń lub jeśli takie uszkodzenia są do przewidzenia. Odpowiedzialność firmy Wacom w
ramach niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób związana z oprogramowaniem nie przekracza kwoty
faktycznie zapłaconej przez użytkownika za oprogramowanie lub produkt w pakiecie. Wymagane jest,
aby zachować fakturę lub inne dokumenty, które potwierdzają kwotę faktycznie zapłaconą za oprogramowanie i produkt w pakiecie. Strony potwierdzają, że ograniczenia odpowiedzialności w punkcie 5.2 i
w innych postanowieniach niniejszej umowy i przydział ryzyka są ważnym elementem umowy pomiędzy
stronami, bez którego firma Wacom nie przystąpiłaby do niniejszej umowy. Ceny firmy Wacom na oprogramowanie i wszelkie produkty powiązane odzwierciedlają to przyporządkowanie ryzyka i określone tu
ograniczenie odpowiedzialności. Pomimo powyższego, nic w niniejszej umowie nie ogranicza odpowiedzialności firmy Wacom w stosunku do klienta w przypadku: (i) śmierci lub obrażenia ciała w zakresie
wynikającym bezpośrednio z wszelkiego umyślnego lub rażącego zaniedbania po stronie firmy Wacom,
jej pracowników lub agentów; (ii) każdego oszustwa lub zaniedbania firmy Wacom, jej pracowników lub
agentów; (iii) w zakresie wynikającym z wszelkiego umyślnego lub rażącego zaniedbania po stronie
firmy Wacom.

5.3

Wypowiadalność. Jeśli któreś z postanowień niniejszej umowy uważane jest za nielegalne, nieważne
lub w inny sposób martwe, to takie postanowienie będzie egzekwowane w zakresie możliwym zgodnie
ze stwierdzonym zamiarem stron, lub, jeśli egzekwowanie to nie jest możliwe, będzie uznane za zerwane i usunięte z niniejszej umowy, a pozostała część umowy będzie nadal obowiązywała z pełną mocą i
skutecznością.

5.4

Zgodność z prawem. Użytkownik będzie stosował się do wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych i rozporządzeń, włącznie z prawem eksportowym i prawem miejscowym kraju lub regionu, w którym mieszka lub używa oprogramowania. Bez naruszania ogólności powyższego, użytkownik
nie będzie eksportował, kierował ani przesyłał oprogramowania ani żadnego bezpośredniego produktu
tego oprogramowania do żadnego miejsca przeznaczenia, osoby ani jednostki ograniczonej lub zakazanej przez stosowane prawo i tego samego będzie wymagał od swoich przedstawicieli.

5.5

Cała umowa; ogólnie. Niniejsza umowa stanowi całą umowę pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie
poprzednie lub jednoczesne umowy lub interpretacje, na piśmie lub ustne, dotyczące tematu niniejszej
umowy. Niniejsza umowa nie służy utworzeniu spółki, spółki typu joint venture, stosunku pracodawca-pracobiorca, przedstawicielstwa, ani stosunku franszyzodawca-franszyzobiorca pomiędzy firmą Wacom i użytkownikiem i nie należy jej za taką uważać. Każdy nagłówek, część wstępną lub tytuł punktu
zawartego w niniejszej umowie wprowadzono jedynie dla wygody i w żaden sposób nie określa on ani
nie wyjaśnia żadnego punktu ani postanowienia niniejszej umowy. Uchylenie naruszenia lub niespełnienia niniejszej umowy może zostać dokonane przez każdą ze stron wyłącznie na piśmie i nie będzie
uzasadniało uchylenia innego lub późniejszego niespełnienia lub naruszenia.
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5.6

Włączenie oprogramowania zewnętrznego, włącznie z oprogramowaniem typu Open Source. Niżej wymienione elementy oprogramowania zewnętrznego są instalowane podczas instalacji oprogramowania do podpisów „Wacom sign pro PDF” i mogą być użyte, gdy uruchamiane jest oprogramowanie
do podpisów „Wacom sign pro PDF”. Za wyjątkiem składnika oprogramowania zewnętrznego zwanego
„Jpedal”, wszelkie inne oprogramowanie zewnętrzne może podlegać osobnym warunkom licencyjnym,
a nie powyższym postanowieniom niniejszej umowy chyba, że jest to wyraźnie stwierdzone. Składnik
oprogramowania Jpedal jest objęty warunkami niniejszej Umowy, z wyjątkiem ograniczenia w ustępie
3.1.. Użytkownik MUSI przeczytać i przeanalizować wszystkie osobne warunki licencyjne mające zastosowanie do oprogramowania zewnętrznego. W celu przejrzenia obowiązujących, osobnych warunków
licencji, a także innych informacji, w tym o prawach autorskich i uwagi o wyłączeniach gwarancji lub
odpowiedzialności, można kliknąć na odnośnik, który znajduje się w tym samym oknie dialogowym,
które zostanie użyte do wskazania decyzji, czy zaakceptować warunki niniejszej umowy. Takie informacje dotyczące elementów oprogramowania zewnętrznego dostępne są również poprzez użycie funkcji
„Pomoc” w programie do podpisów Wacom sign pro PDF, jak również w katalogu „Licencje”, który znajduje się na płycie z programem do podpisów Wacom sign pro PDF oraz/lub został dostarczony wraz z
oprogramowaniem poprzez pobranie.

Komponent

Posiadacz prawa autorskiego

Bouncy Castle Java 		
cryptographic APIs 1.48 		

Copyright © 2000-2012 The Legion Of The Bouncy Castle

iText i iText Sharp Software v. 5.4.0

Copyright © 1T3XT BVBA

Java JRE 7 v. 1.7.0			
zastrzeżone.

Copyright © 1993, 2013, firma Oracle i / lub jej filie. Wszelkie prawa

OpenSSL 1.0.0d toolkit.			
strzeżone.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa za-

						

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WindowsTemplate Library 8.0		

Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

JPedal Java PDF Biblioteka 4.94b05

Copyright © IDR Solutions Limited 2011

novaPDF OEM v7			

Copyright © 2002-2011 SOFTLAND. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zlib 1.2.3				

Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly i Mark Adler

KLIKAJĄC NA PONIŻSZY PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE (1) PRZECZYTAŁ
I PRZEANALIZOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ W CAŁOŚCI, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE LICENCJAMI NA KOMPONENTY OPROGRAMOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, (2) UŻYTKOWNIK
ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM PRZEZ NINIEJSZĄ UMOWĘ ORAZ PRZEZ WSZYSTKIE MAJĄCE
ZASTOSOWANIE LICENCJE NA KOMPONENTY OPROGRAMOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, (3) OSOBA KLIKAJĄCA MA ZDOLNOŚĆ, WŁADZĘ I PRAWO DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY W SWOIM IMIENIU, (4)
POPRZEZ TO KLIKNIĘCIE NINIEJSZA UMOWA STANOWI WIĄŻĄCE I MOŻLIWE DO WYEGZEKWOWANIA
ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone
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