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ENTRADA DE TOQUE NAS MESAS GRÁFICAS DA
WACOM

As mesas gráficas da Wacom compatíveis com o toque foram desenvolvidas para otimizar o seu trabalho.
Você pode tocar a mesa gráfica para interagir com o computador usando somente seus dedos sobre a
mesa gráfica da Wacom.
•

Use as ações básicas para navegar e executar operações típicas do mouse.

•

Use gestos para rolar, dar zoom, girar e realizar outras funções.
FUNÇÕES BÁSICAS
Mover o cursor na tela

Toque e deslize um dedo pela superfície da mesa gráfica.

TOCAR PARA CLIQUE ESQUERDO

Toque com um dedo para clicar Toque duas vezes para clicar
duas vezes.

ARRASTAR

Toque para selecionar e toque mais uma vez e deslize para
agarrar. Tire o dedo para soltar.

TRAVAR AÇÃO DE ARRASTAR

Toque para selecionar e deslize para arrastar. Toque novamente
para soltar.
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ADICIONAR TOQUE AO CLIQUE

Navegue até um item. Selecione tocando o polegar ou outro dedo
à esquerda. Tire o polegar ou o segundo dedo para soltar.
Nota: Se a orientação da mesa gráfica for à esquerda, toque à
direita do dedo principal.

ADICIONAR TOQUE PARA CLIQUE DIREITO

Navegue até um item. Com um segundo dedo, toque e solte à
direita. Ao tirar o dedo você efetuará um clique direito na posição
do cursor na tela.
Nota: Se a orientação da mesa gráfica for à esquerda, toque à
esquerda do dedo principal.

TOCAR PARA CLIQUE DIREITO

Toque com dois dedos ligeiramente afastados.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DOS APLICATIVOS
ROLAR

Com suavidade, mova os dedos juntos e paralelamente para rolar
• Mova para cima para rolar para cima.
• Mova para baixo para rolar para baixo.
• Mova para a esquerda para rolar para a esquerda.
• Mova para a direita para rolar para a direita.

ZOOM

Aproxime afastando os dedos um do outro.
Distancie movendo os dedos um na direção do outro.

GIRAR

Move os dedos no sentido horário ou anti-horário para girar uma
imagem.
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DESLIZAR RÁPIDO PARA A ESQUERDA/DIREITA
PARA NAVEGAR

DESLIZAR RÁPIDO PARA A ESQ/DIR. PARA
MUDAR DE APLICATIVO

DESLIZAR PARA CIMA para VISUALIZAR A
ÁREA DE TRABALHO

DESLIZAR PARA BAIXO para FLIP 3D/EXPOSÉ

Deslize usando três dedos levemente espaçados, levantando os
dedos ao final do movimento.
• Deslize rápido para a direita para efetuar o comando
'Avançar' na maioria dos navegadores e visualizadores de
imagens.
• Deslize rápido para a esquerda para efetuar o comando
'Voltar'.
Mova os dedos para a direita ou para a esquerda para abrir o
alternador de aplicativos.
Mac OS 10.7.x. Deslize rápido para a esquerda ou para a direita
para alternar entre os aplicativos em tela inteira.

Deslize para cima para visualizar a área de trabalho. Deslize
novamente para mover as janelas abertas novamente para a área
de trabalho.
Mac OS 10.7.x. Deslize para cima para acessar o Mission Control.
Deslize novamente para cima para sair do Mission Control. Na
Bamboo, use três dedos.

Deslize para baixo.
•

•
•

Flip 3D (Windows): o primeiro movimento de deslize abre o
Flip 3D.
Deslize novamente para baixo para fechar o Flip 3D.
Exposé (Mac): seu primeiro movimento de deslize abre o
Exposé. Deslize novamente para baixo para fechar o Exposé.
App Exposé (Mac OS 10.7.x): deslize para baixo para
visualizar as janelas abertas do aplicativo com o qual você
está trabalhando. Deslize para baixo novamente para sair do
App Exposé. Na Bamboo, use três dedos.

JUNTAR OS DEDOS PARA O LAUNCHPAD

Somente para Mac OS 10.7.x. Coloque o polegar e três dedos
sobre a superfície da mesa gráfica e junte-os para fazer
desaparecer as janelas abertas e exibir todos os seus aplicativos.

SEPARAR OS DEDOS PARA EXIBIR A ÁREA DE

Somente para Mac OS 10.7.x. Espalhe o polegar e três dedos
para fora para exibir a área de trabalho.

TRABALHO
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ARRASTAR
Somente para Intuos5

Somente para Mac OS 10.7.x. Toque para selecionar e Erga seu
dedo da superfície da mesa. Em seguida use três dedos
ligeiramente afastados para arrastar.
Tire o dedo para soltar.

TOCAR E SEGURAR para SALVAR

Toque e junte os dedos na superfície da mesa gráfica para salvar

Somente para Intuos5

o trabalho na janela aberta do aplicativo.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DA WACOM
TOCAR E SEGURAR para exibir o MENU
RADIAL

Toque e junte três dedos na superfície da mesa gráfica para abrir
o Menu radial na tela.

Somente para Intuos5

DESLIZAR PARA BAIXO para mostrar as
CONFIGURAÇÕES

Somente para Intuos5

Deslize para baixo para ativar um diagrama interativo das
configurações atuais de ExpressKey, Touch Ring e também da
caneta.
Deslize novamente para baixo para sair do diagrama.

Nota: Consulte o manual do usuário da Wacom para conferir informações detalhadas sobre as ações e
gestos específicos da sua mesa gráfica.
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Copyright © Wacom Co., Ltd., 2012
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, exceto para uso
exclusivamente pessoal.
A Wacom se reserva o direito de fazer revisões nesta publicação sem a obrigação de comunicar as alterações
realizadas.
Fazemos o melhor possível para fornecer informações atuais e precisas neste documento. Entretanto, a Wacom se
reserva o direito de alterar quaisquer especificações e configurações de produtos de acordo com seus próprios
critérios, sem comunicação prévia e sem obrigação de incluir tais alterações neste documento.

Bamboo, Intuos e Wacom são marcas registradas da Wacom Co., Ltd.
Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos da América e/ou outros países. Apple e Mac são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos
Estados Unidos da América e em outros países.
Todos os outros nomes de produtos e empresas mencionados nesta documentação podem ser patenteados e/ou
registrados como marcas comerciais. A referência a produtos de outros fabricantes tem fins unicamente informativos
e não expressa aprovação nem recomendação. A Wacom não assume qualquer responsabilidade a respeito do
desempenho ou da utilização desses produtos.
ExpressKey é uma marca comercial registrada da Ginsan Industries, Inc. e é usada sob permissão.
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