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10.12
 Android 6.0 or later (Except Samsung Android device)

For a PC/laptop:

For an Android mobile phone:
No need to install VEIKK driver on your phone.
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For an Android mobile phone: 
1.Please connect the tablet to your phone with the OTG adapter. 
2.Rotate the tablet as shown in Figure1,then you can start using your tablet. 

Note1: Works in mobile phone vertical screen mode only.
Note2:  For some mobile phones, you need to enable the OTG function manually
in the phone’s Settings. 
Note3: The shortcut keys on the pen can’t work on Android mobile phone.

Figure 1

For a PC/laptop:

1.Connect the tablet to your computer with USB cable.

2.





Dicas: Durante o estado normal de trabalho, quando a caneta de pressão 
está suspensa na área ativa do comprimido S640, a luz indicadora pisca; 
quando a caneta toca no comprimido, a luz indicadora está sempre acesa. 
Linha de Marcação Inferior

Nota: A caneta stylus é sem bateria, não há necessidade de carregar ou 
bateria.

Caneta

Indicador LED

Área Ativa

Ponta da caneta Botão 1 Botão 2

Linha de Marcação Inferior

Linha de Marcação Superior

1. Visão geral do produto



S640 Pen tablete Caneta sem bateria Bolso da caneta

Ponta da caneta Remoção do NIB Lembrete de download 
do motorista

Guia de início rápido

 3.1 Suporte de SO

Windows 10/8/7 (32/64 bits)           Mac OS 10.12 ou posterior
Android 6.0 ou posterior(Exceto dispositivo Samsung Android)

 3.2 Instalação

Para um PC/laptop:
1) Antes de instalar o driver, por favor, desinstale todos os drivers de tablet 
de seu computador e mantenha todos os programas antivírus e softwares 
de desenho fechados. 
2) Conecte o tablet ao seu computador antes da instalação(Por favor,
consulte 4.Conexão de mesa).
3) Favor baixar o driver atualizado em www.veikk.com. 
4) Clique em Set up.exe e siga as instruções na tela.
5) Após a instalação, reinicie seu computador.
Para um telefone celular Android:
Não há necessidade de instalar o driver VEIKK em seu telefone.
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2. Lista de embalagem

3. Instalando o driver



Para um telefone celular Android:
1. Por favor, conecte o tablet ao seu telefone com o adaptador OTG,
2. Gire o tablet como mostrado na Figura 1, então você pode começar a 
usar seu tablet.

Nota1: Funciona apenas em modo de tela vertical de telefone celular.
Nota2: Para alguns telefones celulares, você precisa habilitar a função OTG 
manualmente nas configurações do telefone.
Nota3: As teclas de atalho na caneta não podem funcionar no telefone celular 
Android. 

Figura 1

Para um PC/laptop:

1. Conecte o tablet ao seu computador com cabo USB.
2. Abra a interface do driver, se o canto superior esquerdo mostrar o modelo 
do produto, indicando que o tablet foi conectado com sucesso.você pode 
começar a usar seu tablet agora.

4. Conexão de mesa



Quando o bico da caneta estiver muito gasto, favor substituir o bico pela 
remoção do bico.

Model

Dimension

Trabalhando Area

Pressão Sensitivity

Resolution

Altura de leitura 

Interface

S640

218mm×130mm×9mm

6 x 4 polegadas 

8192 níveis

5080 LPI

10 mm

USB

1. Inserir o bico da 

caneta no orifício 

do suporte da 

caneta.

2. Titular a caneta 

para que o porta-caneta 

possa pegar o bico da 

caneta por completo.

3. Puxar o bico 

para for.

4. Inserir um novo 

bico na caneta e 

empurrá-la 

diretamente até 

que ela pare.

5. Substituição do aparo

6. Especificações








