A.

INSTALASI PEN TABLET

1. Download Driver Pen Tablet di https://s.id/pentablet
2. Hubungkan Pen Tablet dengan Laptop/ PC menggunakan kabel yang telah disediakan bersama perangkat.
3. Pada file driver yang telah didownload, klik kanan > Open atau klik 2x sehingga akan muncul lisensi perangkat.
Klik “Accept” untuk menyetujui dan melanjutkan instalalasi seperti pada gambar berikut ini:
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4. Tunggu beberapa menit, driver sedang memproses instalasi Pen Tablet.
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5. Setelah instalasi selesai, akan tampil seperti pada gambar berikut ini:
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6. Klik “Restart Now” kemudian Laptop/ Pc akan melakukan restart. Silahkan menungu beberapa menit hingga
Laptop/ Pc menyala.
7. Pen Tablet siap untuk digunakan. Untuk menguji perangkat, buka Aplikasi “Paint”dan cobalah untuk melakukan
coretan menggunakan pena yang telah disediakan bersama perangkat.
B.

PENGATURAN AREA LAYAR UNTUK PEN TABLET

1. Buka Aplikasi Wacom Tablet Properties dengan cara.
a. Klik Start.
b. Ketik “Wacom” pada kolom pencarian.
c. Pilih “Wacom Tablet Properties”.
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2. Pengaturan Tab “Pen”.
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Pada area “Tip Feel”, arahkan kurson ke “soft”.
3. PengaturanTab “Mapping”.
Pengaturan ini untuk memilih area layar monitor yang dapat digunakan oleh Pen Tablet. Berfungsi agar Pen
Tablet tetap pada area yang ditentukan dan tidak menjangkau area yang tidak diinginkan.
Tata cara memilih area tersebut adalah sebagai berikut:
a. Buka aplikasi “Paint” dengan cara Klik “Start” dan ketik “Paint”.
b. Ubah ukuran jendela area gambar “Paint” dengan cara klik dan tahan pada titik sudut seperti pada gambar
berikut:
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Setelah itu, geser ke areah sudut kanan bawah.

c. Buka kembali aplikasi Wacom Tablet Properties. Kemudian pilih tab “Mapping”
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d. Pilih “Screen Area” kemudian pilih “Portion”

Gambar. 8

e. Setelah Portion dipilih, akan tampi menu pilihan untuk menentukan area layar seperti gambar berikut ini:
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f. Pilih nomor 2 “Select Area With Screen Cursor”
g. Mulai memilih area dengan meletakkan titik awal pada kiri atas area seperti pada gambar di bawah ini:
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h. Klik pada tittik awal untuk sudut kiri atas. Kemudian klik kembali untuk menentukan titik akhir di sudut
kanan bawah sesuai dengan area yang diinginkan.
i. Tanda persegi merah adalah area yang akan dijangkau oleh Pen Tablet
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j. Tekan tombol “Ok” kemudian tutup aplikasi dengan menekan tombol silang di kanan atas.
k. SELESAI

C. Share Screen layar aplikasi Paint ke Google Meet
1. Buka aplikasi google meet dengan mengakses halaman https://meet.google.com/ .
2. Login menggunakan akun yang telah diberikan.
3. Klik “Bergabung atau mulai rapat”.
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4. Ketikkan judul meet yang akan digunakan, kemudian klik tombol “Lanjutkan”.
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5. Klik Tombol “Gabung Sekarang” untuk melanjutkan.
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6. Untuk membagikan tampilan “Paint”. Pilih menu di kanan bawah “Presentasikan Sekarang” dan pilih
“Jendela”.
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7. Pilih jendela yang akan di tampilkan. Kemudian tekan “share”.
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8. Layar aplikasi “Paint’ berhasil di tampilkan ke peserta meet.
9. Untuk menulis/ menggambar. Pilih icon “pencil” pada bagian atas.
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10. Gunakan pena dari perangkat Pen Tablet.
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11. Untuk menghentikan “sharing” layar, klik tombol “Stop Sharing” di bagian tengah bawah halaman/
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12. Untuk menghentikan “meet”, klik “Keluar dari panggilan” di bagian tengah bawah halaman.
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13. SELESAI

