
Guia de Iniciação

Estão disponíveis vários tipos de ecrãs de operação.
Aplicações rápidas Aplicações clássicas
Pode definir facilmente as operações básicas. Pode selecionar funções avançadas e definições detalhadas.

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o equipamento e guarde-o num local acessível para futura 
referência. Para uma utilização segura e correta, antes de utilizar o equipamento, certifique-se de que 
consulta Leia Este Documento Primeiro.

Introdução ao Ecrã de 
Aplicações

 ■ Operação fácil com ecrãs simples
As funções e definições mais utilizadas são mostradas na parte superior do ecrã.

Para obter informações detalhadas sobre os ecrãs de aplicações 
que podem ser pesquisadas no painel de controlo, consulte Acerca 
deste Equipamento. Em alternativa, consulte o Guia de Referência 
Rápida para Cópia, Guia de Referência Rápida para Fax e o Guia 
de Referência Rápida para Scanner no nosso website (http://www.
ricoh.com/).

 ■ Operações no ecrã
 ❖Arrastar: mover ícones
Deslize o dedo enquanto prime o ecrã.

DNE111

 ❖Deslizar rapidamente: alternar entre ecrãs
Deslize rapidamente o dedo para a direita ou esquerda no 
ecrã.

DNE102

 ❖Toque longo: apresentar um ecrã secundário
Coloque e mantenha o dedo no ecrã.
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 ❖Afastar/aproximar os dedos: ampliar/reduzir
Aproxime ou afaste o polegar e o indicador no ecrã.
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Se não houver resposta quando tocar no ecrã, 
entre em contacto com o seu representante de 
assistência técnica.

Iniciar e Encerrar Sessão

• Peça ao administrador de utilizadores 
credenciais de acesso como nome de utilizador 
de início de sessão, respetiva palavra-passe e 
código de utilizador.

• Para evitar que o equipamento seja utilizado 
por pessoas não autorizadas, encerre sempre a 
sessão quando já não precisar de utilizar o 
equipamento.

 ■ Quando a autenticação por código de 
utilizador está ativa

 ❖ Iniciar sessão
Introduza um código de utilizador (até 8 
dígitos), utilizando o teclado no ecrã e, em 
seguida, prima [OK].

 ❖ Encerrar sessão
Prima [  ] no canto superior direito do 
ecrã.

Como Ler os Manuais do 
Utilizador no Painel de Controlo

Deslize rapidamente o dedo para a 
esquerda.  

Prima o ícone [Guia do 
Utilizador].  

A primeira página dos Manuais do 
Utilizador aparece no painel de controlo.
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• O equipamento deve estar ligado a uma rede 
para apresentar as instruções de operação. Se o 
equipamento não estiver ligado a uma rede, 
procure o Guia do Utilizador no nosso website 
(http://www.ricoh.com/) a partir de um 
computador ou outro dispositivo que possa 
ligar-se a uma rede.

• Algumas ilustrações deste manual podem ser 
ligeiramente diferentes do equipamento.

 ■ Alterar o idioma do visor
Pode alterar o idioma utilizado no ecrã.
O idioma utilizado nos Manuais do Utilizador é o 
mesmo que é utilizado no ecrã. Se os manuais do 
utilizador no visor não estiverem disponíveis por 
escrito no idioma atual, o idioma visualizado no 
ecrã será o inglês.
Para alterar o idioma do visor, prima [Widget p/ 
mudar idioma] no ecrã [Início].

 ■ Quando Autenticação básica, 
Autenticação Windows ou Autenticação 
LDAP está ativa

 ❖ Iniciar sessão
Prima [Iniciar sessão] no canto superior direito 
do ecrã.
Introduza um nome de utilizador e uma 
palavra-passe de início de sessão e, em 
seguida, prima [Iniciar sessão].

 ❖ Encerrar sessão
Prima [EncerrSessão] no canto superior direito 
do ecrã.
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