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WACOM MULTI-TOUCH:
AANRAAKINVOER BIJ WACOM-PRODUCTEN

Wacom-producten die aanraakinvoer ondersteunen, zijn ontworpen om uw manier van werken te
vergemakkelijken. Dankzij aanraakinvoer kunt u uw computer met de hand bedienen door middel van een
Wacom-product, zoals een tablet (Bamboo, Intuos) of display (Cintiq of een vergelijkbaar product).
Voor de onderstaande afbeeldingen geldt het volgende:
• Een ingekleurde grijze cirkel geeft aan dat u moet tikken en vasthouden.
• Een lege cirkel geeft aan dat u moet tikken.
• Een ingekleurde grijze cirkel met een zwarte rand geeft aan dat u eerst moet tikken en vervolgens moet
aanraken en vasthouden.
Opmerking: niet alle bewegingen worden op alle besturingssystemen of door alle stuurprogramma's ondersteund.
Raadpleeg de eigenschappen van de Wacom-tablet of de gebruikershandleiding van Wacom voor informatie over de
beschikbare bewegingen op uw tablet of besturingssysteem.

BASISFUNCTIES
SCHERMCURSOR VERPLAATSEN

Raak uw tablet met één vinger aan en veeg uw vinger over het
tabletoppervlak.

TIK OM TE KLIKKEN

Tik met één vinger om te klikken. Tik twee keer om te
dubbelklikken.

SLEPEN (alleen Intuos en Bamboo)

Tik met één vinger om te selecteren.
Tik nog een keer kort, waarbij u het tablet niet helemaal loslaat,
en veeg om te slepen.
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VOEG TIK TOE VOOR KLIK

Verplaats de cursor naar een item. Tik met uw duim of een andere
vinger links van de eerste vinger.
Opmerking: als u uw tablet hebt ingesteld voor linkshandig
gebruik, dient u met een tweede vinger rechts van de
eerste vinger te tikken.

EXTRA TIK VOOR RECHTSKLIKKEN
(alleen Intuos en Bamboo)

Verplaats de cursor naar een item. Tik met een vinger rechts van
de eerste vinger.
Opmerking: als u uw tablet hebt ingesteld voor linkshandig
gebruik, dient u met een tweede vinger rechts van de
eerste vinger te tikken.

VEEG VANAF RECHTS OM CHARMS TE OPENEN
(alleen Windows 8)

Veeg met één vinger vanaf de rechterkant naar het midden van de
tablet om charms te openen.

VEEG VANAF LINKS OM VAN TOEPASSING TE
WISSELEN (alleen Windows 8)

Veeg met één vinger vanaf de linkerkant naar het midden van de
tablet om tussen open toepassingen te schakelen.

VEEG VANAF BOVEN OF BENEDEN OM
TOEPASSINGENBALK TE OPENEN (alleen Windows 8)

Veeg met één vinger vanaf de bovenkant of onderkant naar het
midden van de tablet de toepassingenbalk te openen.

VEEG VANAF BOVEN NAAR BENEDEN OM EEN
(alleen Windows 8)

Veeg met één vinger vanaf de bovenkant naar de onderkant van
de tablet om een toepassing te sluiten.

TOEPASSING TE SLUITEN
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SCROLLEN

Beweeg twee vingers langzaam, tegelijk en naast elkaar.
•

Beweeg naar boven om naar boven te scrollen.

•

Beweeg naar beneden om naar beneden te scrollen.

•

Beweeg naar links om naar links te scrollen.

• Beweeg naar rechts om naar rechts te scrollen.
Natuurlijk scrollen in Mac OS 10.7 en 10.8: raadpleeg de
documentatie van uw Mac voor informatie over natuurlijk scrollen.

TIKKEN VOOR RECHTSKLIKKEN

Tik met twee vingers met wat ruimte tussen de vingers.

ZOOMEN

Beweeg twee vingers van elkaar af ('spreid') om in te zoomen.
Beweeg twee vingers naar elkaar toe ('knijp') om uit te zoomen.

DRAAIEN

Beweeg twee vingers met de wijzers van de klok mee of tegen de
wijzers van de klok in om een afbeelding te draaien.

INTELLIGENT ZOOMEN

Tik twee keer snel met twee vingers om in te zoomen.
Tik nog een keer twee keer snel met twee vingers om uit te
zoomen.

VEEG VANAF RECHTS OM NOTIFICATION CENTER
(BERICHTENCENTRUM) TE OPENEN
(alleen Mac OS 10.8)

Veeg met twee vingers vanaf de rechterkant naar het midden van de
tablet om het Notification Center (Berichtencentrum) te openen.
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VEEG LINKS/RECHTS OM TE NAVIGEREN

TIK TWEE KEER OM IETS OP TE ZOEKEN

Veeg met twee of drie licht gespreide vingers.
•

Veeg naar rechts om in de meeste browsers en fotoviewers de
opdracht om verder te gaan te geven.

•

Veeg naar links om de opdracht om terug te gaan te geven.

Tik twee keer met drie licht gespreide vingers om iets op te zoeken.

(alleen Mac OS 10.8)

SLEPEN (alleen Intuos)

Alleen Mac OS 10.7: tik om te selecteren. Neem uw vinger van het
tabletoppervlak.
Gebruik drie licht gespreide vingers om te slepen.

VEEG NAAR LINKS/RECHTS OM VAN
TOEPASSING TE VERANDEREN

Veeg naar links of rechts met vier licht gespreide vingers om naar
een andere toepassing over te schakelen.
Mac OS 10.7: veeg naar links of rechts om tussen toepassingen in
een volledig scherm te schakelen.

OMHOOG VEGEN OM HET BUREAUBLAD WEER TE
GEVEN

VEEG OMLAAG VOOR FLIP 3D/EXPOSÉ/APP
EXPOSÉ/

Veeg met vier vingers omhoog om het bureaublad weer te geven.
Veeg opnieuw omhoog om uw actieve vensters terug naar het
bureaublad te verplaatsen.
•

Mac OS 10.7: veeg omhoog om Mission Control in te
schakelen. Veeg opnieuw omhoog om Mission Control uit te
schakelen.

•

Voor Bamboo: gebruik drie vingers om te vegen.

Veeg met vier vingers omlaag.
•

Flip 3D (Windows): veeg één keer om Flip 3D te openen. Als u
weer omlaag veegt, wordt Flip 3D gesloten.

•

Exposé (Mac): veeg één keer om Exposé te openen. Als u
weer omlaag veegt, wordt Exposé gesloten.

•

App Exposé, Mac 10.7 en 10.8: veeg omlaag om de actieve
vensters te bekijken van de toepassing waarmee u op dat
moment werkt. Veeg opnieuw omlaag om Exposé af te sluiten.

•

Voor Bamboo: gebruik drie vingers om te vegen.
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KNIJP OM LAUNCHPAD TE TONEN

Mac OS 10.7 en 10.8: knijp uw duim en drie vingers samen om de
geopende vensters te verbergen en alle toepassingen weer te
geven.

SPREIDEN OM BUREAUBLAD TE TONEN

Mac OS 10.7 en 10.8: spreid uw duim en drie vingers om het
bureaublad weer te geven.

TIKKEN OM OP TE SLAAN (Intuos) OF HET

•

Intuos: Tik met uw vinger op het oppervlak van het tablet om
uw werk op te slaan in het venster van de geopende
toepassing.

•

Pendisplay: Tik met uw vingers op het oppervlak van het
tablet om het toetsenbord weer te geven.

TOETSENBORD WEER TE GEVEN (alleen pen

displays)

WACOM-SPECIFIEKE FUNCTIES
TIK OM HET TAARTMENU WEER TE GEVEN
(alleen Intuos en pendisplays)

OMLAAG VEGEN OM INSTELLINGEN WEER TE
GEVEN (alleen Intuos en pendisplays)

Tik met drie vingers op het oppervlak van het tablet om het
taartmenu op het scherm weer te geven.

Veeg omlaag om een interactief diagram van de huidige
instellingen voor ExpressKey, Touch Ring en pen te activeren.
Veeg nog een keer omlaag om het diagram te verbergen.
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Wacom Multi-Touch: aanraakinvoer bij Wacom-producten
Versie 3.1, Rev A0313
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013
Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering 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 de meest recente en meest nauwkeurige 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.

Bamboo, Intuos, Cintiq en Wacom zijn geregistreerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Apple en Mac zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde
handelsmerken van Apple, Inc.
Alle overige bedrijfs- en productnamen die in deze documentatie worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn en/of
als handelsmerken zijn gedeponeerd. De producten van derden worden uitsluitend om informatieve redenen vermeld.
De vermelding van dergelijke producten vormt geen goedkeuring of aanbeveling ervan. Wacom is niet aansprakelijk
voor de prestaties of het gebruik van deze producten.
ExpressKey is een gedeponeerd handelsmerk van Ginsan Industries, Inc. en wordt gebruikt met toestemming.
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