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Witamy!
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu do rejestracji podpisów firmy Wacom. Doceniamy
zaufanie naszej firmie i naszej odpowiedzialności dostarczenia najlepszego z
możliwych narzędzi.
Z poważeniem,
Wacom

Wymagania systemowe
•
•
•

Komputer z gniazdem USB, kolorowy wyświetlacz, napęd CD-ROM i
połączenie internetowe do pobrania oprogramowania
Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™
lub Windows® XP (32 & 64 bit)
Jeden z niżej wymienionych tabletów firmy Wacom:
--------

tablet do podpisów STU-300 LCD
tablet do podpisów STU-500 LCD
tablet do podpisów STU-430 LCD
kolorowy tablet LCD do podpisów STU-520
kolorowy tablet LCD do podpisów STU-530
ekran piórkowy Cintiq® lub serii DTU/DTF/PL
tablet piórkowy Bamboo® lub Intuos®
®

®

®

Tablety Bamboo , Intuos , Cintiq i serii DTF/DTU/PL wymagają sterowników.
Należy zauważyć, że starsze modele tabletów mogą wymagać sterownika,
który nie jest dostępny dla najnowszych wersji systemu Windows. Należy
odwiedzić stronę www.wacom.eu w celu uzyskania informacji o dostępności
sterowników dla posiadanego tabletu i wersji systemu windows.
Kolorowe tablety LCD do podpisu cyfrowego STU-520 i STU-530 wymagają sterownika, który można pobrać na stronie www.wacom.eu(wymagane
połączenie z Internetem). Sterownik ten obsługuje obecnie również wszystkie
tablety do podpisu cyfrowego STU w systemie Windows 8.1.
Ekran DTU-1031 wymaga dodatkowego sterownika, który można pobrać na
stronie www.displaylink.com (wymagane połączenie z Internetem).
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Instalacja
1

Podłączyć tablet Wacom do wolnego gniazda USB komputera.

2

Włóż płytę instalacyjną Wacom sign pro PDF do napędu CD komputera
i poczekaj kilka sekund na uruchomienie instalatora oprogramowania.
Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, należy kliknąć na Start
lub na ikonę
, kliknąć (Mój) komputer i dwukrotnie kliknąć napęd CD.
Z ekranu początkowego systemu Windows 8 nacisnąć przycisk Windows
+ E na klawiaturze. Otworzyć napęd CD i dwukrotnie kliknąć Start w celu
uruchomienia instalacji.
Jeśli otworzy się okno Kontrola Konta Użytkownika, należy kliknąć na Tak,
aby kontynuować.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby
zainstalować oprogramowanie.

Jeśli kupiłeś wersję pobieraną oprogramowania Wacom sign pro PDF:

1

Podłączyć tablet Wacom do wolnego gniazda USB komputera.

2

Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalacyjny Wacom sign pro PDF i
postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie w celu
zainstalowania oprogramowania. Na żądanie wprowadź klucz licencyjny
otrzymany wraz z aplikacją.
Jeśli otworzy się okno Kontrola Konta Użytkownika, należy kliknąć na Tak,
aby kontynuować.

Jeśli korzystasz z ekranu piórkowego Cintiq® lub serii PL względnie tabletu
piórkowego Bamboo® lub Intuos®, to postępuj zgodnie z instrukcjami
instalacji dostarczonymi wraz z ekranem względnie tabletem.
Należy pamiętać o tym, że ekran DTU-1031 wymaga sterownika, który
można pobrać na stronie www.wacom.eu i sterownika ‘DisplayLink USB
Graphics Software for Windows’ dostępnego na stronie www.displaylink.
com

2

Uruchamianie programu
Wacom sign pro PDF
1

Kliknij przycisk Start lub ikonę

2

Przejdź do katalogu Wacom sign pro PDF i wybierz
Wacom sign pro PDF, aby uruchomić oprogramowanie. Z ekranu
początkowego Windows 8, kliknąć kafelek Wacom sign pro PDF.

i wybierz (Wszystkie) programy.

Klucze podpisów
Podpisane dokumenty PDF są chronione przez klucz podpisu (certyfikat
cyfrowy). Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Wacom sign pro PDF
należy udostępnić aplikacji istniejący klucz lub utworzyć nowy klucz za pomocą
Wacom sign pro PDF.
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1

Jeśli nie masz jeszcze klucza podpisu, to kliknij po prostu OK.

3

2

Wprowadź hasło, które będzie wykorzystywane z certyfikatem.

3

Jeśli chcesz wprowadzić informacje dodatkowe, to zaznacz pole wyboru
Ustal parametry dla nowego klucza (opcjonalnie) i wprowadź
pozostałe informacje w zależności od potrzeby.

4

Jeśli chcesz użyć istniejący klucz, to kliknij Wybierz klucz…, a następnie
wybierz plik zawierający klucz, którego chcesz używać.

4

Podpisywanie istniejących dokumentów PDF
1

Kliknij przycisk
na pasku narzędzi Wacom sign pro PDF, a następnie
wybierz i otwórz odpowiedni dokument PDF.

2

Użyj przycisków nawigacji i przybliżania, aby obejrzeć dokument i przejdź
w miejsce, gdzie ma się pojawić podpis.

3

Kliknij przycisk

4

Wpisz imię i nazwisko osoby składającej podpis oraz podaj powód
złożenia podpisu i potwierdź wprowadzenie klikając OK.

.

PL

Jeśli nie wprowadzisz danych takich jak Nazwisko sygnatariusza oraz
Powód złożenia podpisu, to w podpisie nazwisko zostanie ustawione jako
Klient, a powód jako Potwierdzenie.

5

5

Kliknij i przeciągnij dokument, aby zaznaczyć miejsce, w którym ma się
pojawić podpis.

6

Podpisz się na tablecie i kliknij OK.

7

Na dokumencie pojawi się podpis.

6

8

W razie potrzeby dodaj kolejne podpisy.

9

Kliknij podpis, aby wyświetlić informacje związane z tym podpisem.

Zapisywanie, drukowanie i wysyłanie
dokumentów e-mailem
1

Kliknij przycisk

, aby zapisać dokument.

2

Kliknij przycisk

, aby wydrukować dokument.

3

Kliknij przycisk
, aby dołączyć dokument do nowego e-maila
utworzonego w domyślnym programie pocztowym.
Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, to zostaniesz
poproszony o zapisanie dokumentu zanim zostanie on dołączony do nowego
e-maila.
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Generowanie dokumentu PDF do podpisu
1

Otwórz dowolny dokument (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny
itp.), który chcesz podpisać w powiązanej z nim aplikacji.

2

Użyj poleceń w menu aplikacji (zazwyczaj Plik, Drukowanie…), aby
wydrukować dokument na drukarce sign pro PDF.

Nie należy używać przycisków drukowania na pasku narzędzi ani polecenia
„Szybkie drukowanie”, ponieważ zwykle natychmiast wysyłają polecenie
drukowania do domyślnej drukarki bez możliwości wyboru drukarki sign pro
PDF.

3

Drukarka sign pro PDF wygeneruje wersję PDF dokumentu i otworzy
aplikację Wacom sign pro PDF, aby wyświetlić ten plik.

4

Wprowadzaj obszary do podpisu i podpisuj dokument zgodnie z opisem
zamieszczonym powyżej.
Obszar podpisu można zdefiniować również dla innej osoby do użycia w
późniejszym terminie. Patrz rozdział Tworzenie wstępnie zdefiniowanych
obszarów podpisu w Wacom sign pro PDF Help odnośnie informacji
szczegółowych.
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Pomoc online
Kliknij na przycisk
na pasku narzędzi Wacom sign pro PDF lub naciśnij przycisk
F1 na klawiaturze w celu otwarcia okna pomocy w Wacom sign pro PDF.

Rejestracja tabletu do podpisów SIGNATURE SET
Jeśli nabyłeś Wacom SIGNATURE SET, to możesz zarejestrować tablet do
podpisów na stronie
www.wacom.eu/register
Jako podziękowanie za zarejestrowanie firma Wacom przedłuży okres
gwarancyjny na tablet do podpisów dołączony do systemu SIGNATURE SET
do 3 lat.

Pomoc techniczna
Sprawdź pomoc online programu Wacom sign pro PDF lub odwiedź naszą
stronę internetową
www.wacom.eu
Wsparcie techniczne jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00
do 18.00 (według czasu środkowoeuropejskiego).
Informacje kontaktowe obsługi technicznej dla danego kraju znajdują się na
ostatniej stronie niniejszego podręcznika.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Bamboo, Intuos oraz Cintiq są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wacom Co., Ltd. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
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If you have trouble installing or using SIGNATURE SET or Wacom sign pro
PDF

Phone:
Belgique/België:
Deutschland:
France:
España:
United Kingdom:
Italia:
Nederland:
Österreich:
Schweiz:
Other countries:

+32 (0) 2 275 0691
+49 (0) 69 6630 8200
+33 (0) 1 7020 0070
+34 (0) 91 787 0346
+44 (0) 207 744 0831
+39 02 4528 7050
+31 (0) 20 517 4705
+43 (0) 1 790 825 550
+41 (0) 44 212 2818
+44 (0) 207 949 0392

Fax:
All countries:

+49 (0) 69 6640 4396

E-mail:
All countries:

support@wacom.eu

