
Podręcznik uruchomienia

Dostępne są różne rodzaje ekranów obsługi.
Szybkie aplikacje Aplikacje klasyczne
Można z łatwością ustawić podstawowe funkcje obsługi. Można wybrać zaawansowane funkcje i szczegółowe   
 ustawienia.

Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik i 
przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. W celu 
bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia przed jego użyciem należy zapoznać z Zasadami 
bezpieczeństwa zawartymi w podręczniku Informacje wstępne.

Wprowadzenie do 
ekranu aplikacji

 ■ Łatwa obsługa dzięki prostym ekranom
Często używane funkcje i ustawienia wyświetlane są na górnym ekranie.

Szczegółowe informacje na temat ekranów aplikacji dostępnych 
na panelu sterowania zawiera rozdział „Jak korzystać z 
poszczególnych aplikacji” w podręczniku Informacje o 
urządzeniu. Alternatywnie patrz Krótki poradnik kopiowania, 
Krótki poradnik faksowania i Krótki poradnik skanowania na 
naszej stronie internetowej (http://www.ricoh.com/).

 ■ Operacje na ekranie
 ❖Przeciągnięcie: Przenoszenie ikon
Przesuń palcem podczas naciskania na ekran.
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 ❖Szybkie przeciągnięcie: Przełączanie 
pomiędzy ekranami
Przesuń szybko palcem w prawą lub lewą stronę ekranu.
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 ❖Długie stuknięcie: Wyświetlenie 
ekranu podrzędnego
Połóż i przytrzymaj palec na ekranie.
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 ❖Zsunięcie/rozsunięcie: Zwiększenie/
zmniejszenie powiększenia
Zsuń lub rozsuń kciuk i palec wskazujący na ekranie.
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Podręcznik uruchomienia

Jeśli ekran nie reaguje na dotyk, należy 
skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Logowanie i 
wylogowywanie

• Administrator udzieli informacji dotyczących 
nazwy logowania użytkownika, hasła 
logowania i kodu użytkownika.

• Aby zapobiec nieautoryzowanemu użytkowaniu 
urządzenia, należy zawsze wylogować się po 
zakończeniu korzystania z urządzenia.

 ■ Po aktywacji kodu autoryzacji 
użytkownika

 ❖ Logowanie
Wprowadź kod użytkownika (maksymalnie 
osiem cyfr), korzystając z klawiatury 
wirtualnej, która pojawi się, a następnie 
naciśnij przycisk [OK].

 ❖ Wylogowanie
Naciśnij [  ] w prawym górnym rogu 
ekranu.

Jak czytać instrukcje obsługi  
na panelu operacyjnym

Przeciągnij szybko w lewo.  

Naciśnij ikonę [Podręcznik 
użytkownika].  

Górna strony instrukcji obsługi pojawia się 
na panelu operacyjnym.
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• Urządzenie musi być podłączone do sieci, aby 
zostały wyświetlone instrukcje obsługi. Jeśli 
urządzenie nie jest podłączone do sieci, przejrzyj 
Podręcznik użytkownika na naszej stronie 
internetowej (http://www.ricoh.com/) za pomocą 
komputera lub innego urządzenia, które może 
połączyć się z siecią.

• Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą 
nieco się różnić od rzeczywistego wyglądu 
urządzenia.

 ■ Zmiana języka na wyświetlaczu
Można zmienić język używany na ekranie.
Język używany w instrukcji obsługi jest taki sam 
jak stosowany na ekranie. Jeśli napisana instrukcja 
obsługi nie jest dostarczana w aktualnym, 
wyświetlanym języku innym niż angielski, 
instrukcja obsługi na ekranie wyświetlana jest w 
języku angielskim.
Aby zmienić wyświetlany język, naciśnij [Zmień 
język widżetu] na [Ekran główny].

 ■ Jeśli Autoryzacja podstawowa, 
Autoryzacja Windows, 
Autoryzacja LDAP jest aktywna.

 ❖ Logowanie
 Dotknij [Logowanie] w prawym górnym rogu 
ekranu.
Wpisz nazwę i hasło użytkownika, a następnie 
dotknij [Logowanie].

 ❖ Wylogowanie
Dotknij [Wylogowywanie] w prawym górnym 
rogu ekranu.
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