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Ekran Device Management 
(Zarządzanie urządzeniem)

Lista przypiętych ustawień

* Dostępne funkcje dotykowe różnią się w zależności od wyświetlanego ekranu.

Panel dotykowy

Dioda LED danych

Gesty ekranowe

1. Dotknij, aby wybrać lub określić aplikację lub 
menu. 
 
 
 
 

2. Przesuń, aby przewinąć ekran w górę lub w 
dół. 
 
 
 
 
 
 

3. Przeciągnij, aby przenieść aplikację.

Obszar NFC

Przycisk (Ekran główny)

Sposób obsługi systemu — Panel operatora Obsługa ekranu dotykowego*

Ekran dotykowy — Ekran główny

Dioda LED stanu

Przycisk (Zasilacz /  
Oszczędzanie energii) 

Dostosowywanie ekranu głównego
Ułóż kafelki na ekranie głównym, aby uzyskać łatwy dostęp do 
często używanych aplikacji i usunąć kafelki, których nie używasz.
 
Dodawanie aplikacji do ekranu głównego

1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj aplikację. 

2. Przewiń ekran główny i stuknij kafelek +. 

3. Na ekranie głównym stuknij aplikacje, które chcesz dodać. 

4. Naciśnij przycisk (Ekran główny).

Usuwanie aplikacji z ekranu głównego

1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj aplikację. 

2. Wybierz aplikacje do usunięcia i stuknij ikonę X w lewej górnej 
części ekranu. 

3. Naciśnij przycisk (Ekran główny).

Nazwa Opis

Panel dotykowy Wyświetla różne ustawienia, instrukcje i komunikaty o błędach. Pozwala na bezpośrednią konfigurację ustawień poprzez 
dotykanie ekranu.

Przycisk (Ekran główny) Wyświetla ekran główny.

Obszar NFC Rozpoczyna komunikację między urządzeniem mobilnym a urządzeniem, gdy urządzenie mobilne znajduje się nad nim.

Dioda LED stanu Pokazuje stan urządzenia.

Dioda LED danych Pokazuje stan faksu urządzenia.

Przycisk (Zasilacz /  
Oszczędzanie energii) 

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
Umożliwia przełączanie między dwoma trybami: gotowości i oszczędzania energii.

Aplikacje

Nazwa Opis

Aplikacje Stuknij ikony w górnej części ekranu głównego, aby 
wyświetlić aplikacje.
Pozwala na bezpośrednią konfigurację ustawień poprzez 
dotykanie ekranu.

Lista przypiętych ustawień Stuknij ikonę pinezki w górnej części ekranu głównego, 
aby wyświetlić listę przypiętych ustawień. Dzięki rejestracji 
ustawień często używanych aplikacji możesz sprawnie 
wykonywać ich funkcje bez konieczności definiowania 
ustawień za pomocą każdego z nich.

Ekran Device Management 
(Zarządzanie urządzeniem)

Stuknij obszar po lewej stronie ekranu głównego (strzałka), 
aby wyświetlić ekran Device Management (Zarządzanie 
urządzeniem). Ekran Device Management (Zarządzanie 
urządzeniem) zawiera książkę adresową, informacje o zada-
niach, ustawienia urządzenia, stan materiałów eksploata-
cyjnych, komunikaty o błędach i informacje o sieci.
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Operacje faksowania — wysyłanie faksu (wprowadzanie bezpośrednie)

1. Umieść oryginał(y) na ekranie.

2. Na ekranie głównym stuknij opcję Copy (Kopiuj).

3. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia kopiowania. 

4. Stuknij opcję Start.

Ustawienie Opis

Ilość Stuknij ikonę + (plus) lub - (minus) lub klawisze numeryczne, aby określić liczbę wydruków.

Kolor wydruku Określ, czy wydruk ma być kolorowy czy czarno-biały.

Rozjaśnij/przyciemnij Określ gęstość, aby przyciemnić lub rozjaśnić kopię.

Zmniejsz/zwiększ Określ poziom powiększenia, aby powiększyć lub zmniejszyć skopiowany obraz.

Tace papieru Wybierz tacę papieru.

2-stronne Określ, czy wydruk ma być dwustronny.

2w1 Na jednym arkuszu zostaną wydrukowane dwie strony zawartości. Poziom powiększenia zostanie ustawiony automatycznie.

Ostrość Określ poziom ostrości, aby obraz był bardziej ostry lub bardziej miękki.

Format oryginału Wybierz rozmiar dokumentu do skopiowania.
Wybierz opcję Auto, a urządzenie automatycznie wykryje i skonfiguruje rozmiar dokumentu.

Rodzaj oryg. Wybierz typ dokumentu. Można wykonać kopię o jakości obrazu optymalnej dla danego typu dokumentu.

Sortowanie W przypadku wielokrotnego kopiowania wielu stron określ, czy wydruk ma mieć kolejność strona po stronie lub ma być 
grupowany według partii.

Nasycenie Określ nasycenie koloru.

Tłumienie tła Określ, czy podczas kopiowania kolor tła dokumentu ma zostać pominięty (koloru papieru lub tła).

Usuwanie górnej i dolnej  
części, usuwanie lewej i 
prawej części, usuwanie 
środkowej części

Określ, czy podczas kopiowania grubego dokumentu lub broszury mają zostać usunięte cienie na górze i na dole, po lewej i 
prawej stronie, czy po środku.

Operacje kopiowania — funkcje kopiowaniaPodstawowe funkcje kopiowania — kopiowanie

Możesz przejrzeć listę kontaktów i grup zarejestrowanych w książce adresowej. 
Możesz również dodawać/edytować/wyszukiwać/usuwać kontakty i grupy.

1. Zaloguj się do usług internetowych.
2. Stuknij opcję Address Book (Książka adresowa).
3. Określ, czy chcesz dodać, edytować czy usunąć kontakt lub grupę.
4. Potwierdź wprowadzone dane.

1. Umieść oryginał(y) na ekranie.

2. Na ekranie głównym stuknij opcję Fax (Faks).

3. Wprowadź numer faksu odbiorcy i stuknij przycisk OK.
4. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia faksu.
5. Stuknij opcję Start.

Książka adresowa (Usługi internetowe)
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1. Umieść oryginał(y) na ekranie.
2. Na ekranie głównym stuknij opcję WSD Scan Profile (Profil skanowania WSD).
3. Stuknij opcję Destination (Miejsce docelowe).
4. Stuknij nazwę komputera, do którego chcesz wysłać zeskanowane dane.
5. Stuknij opcję Event (Zdarzenie), aby wybrać operację, która ma zostać wykonana po  

skanowaniu.
6. Stuknij opcję Start.
7. Na ekranie wyświetlanym na komputerze, do którego wysyłane są zeskanowane dane, wybierz 

aplikację, od której mają zostać otrzymane zeskanowane dane, a następnie skanowanie rozpoc-
znie się w wybranej aplikacji.

* Dostępne tylko dla opcji „Skanowanie do sieci”

Ustawienie Opis

Miejsce docelowe* Określ miejsca docelowe w pamięci z zarejestrowanych serwerów.

Nazwa pliku Określ nazwę pliku podczas zapisywania zeskanowanych danych.
Nazwy plików mogą mieć maksymalnie 50 znaków i muszą mieć następujący format.
img_YYMMDDHHMMSS.extension

Format pliku Wybierz format pliku, który ma być używany podczas zapisywania zeskanowanych 
danych.

Podgląd* Określ, czy przed zapisaniem ma być wyświetlany podgląd zeskanowanych danych.

Kolor wydruku Wybierz tryb koloru podczas skanowania dokumentu.

Rozdzielczość Wybierz rozdzielczość podczas skanowania dokumentu.

Skanowanie 2-stronne Określ, czy skanowana ma być jedna czy obie strony dokumentu.

Rozjaśnij/przyciemnij Określ gęstość, aby przyciemnić lub rozjaśnić zeskanowane dane.

Ostrość Określ poziom ostrości, aby obraz był bardziej ostry lub bardziej miękki.

Kontrast Określ kontrast obrazu.

Tłumienie tła Określ, czy podczas skanowania kolor tła dokumentu ma zostać pominięty (koloru 
papieru lub tła).

Format oryginału Wybierz rozmiar dokumentu do zeskanowania.

Dodaj folder* Określ, czy chcesz utworzyć nowy folder, w którym zostaną zapisane zeskanowane 
dane.

Usuwanie górnej i dolnej 
części, usuwanie lewej i 
prawej części, usuwanie 
środkowej części

Określ, czy podczas skanowania grubego dokumentu lub broszury mają zostać 
usunięte cienie na górze i na dole, po lewej i prawej stronie, czy po środku.

Nast. oryg. na szybie dok.* Określa, czy po umieszczeniu dokumentu na ekranie skanera i zeskanowaniu ma być 
wyświetlany ekran potwierdzenia dla następnego dokumentu.

Operacje skanowania — funkcje skanowania (skanowanie do komputera / skanowanie do sieci)

Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze

Skanuj do USB Skanuj do wiadomości e-mail

1. Umieść oryginał(y) na ekranie.

2. Włóż pamięć USB do przedniego portu USB urządzenia.

3. Na ekranie głównym stuknij opcję USB.
4. Stuknij opcję Destination (Miejsce docelowe), aby wybrać folder, w 

którym mają zostać zapisane zeskanowane dane.
5. Stuknij opcję File Format (Format pliku), aby wybrać folder, w którym 

mają zostać zapisane zeskanowane dane.
6. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia skanowania.
7. Stuknij opcję Start.

1. Umieść oryginał(y) na ekranie.

2. Na ekranie głównym stuknij opcję Email.

3. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
4. Stuknij przycisk OK, aby zmienić ustawienia skanowania w razie 

potrzeby.
5. Stuknij opcję Start.

Skanowanie do komputera (tylko system Windows) Skanowanie do sieci (FTP/SMB)

1. Umieść oryginał(y) na ekranie.

2. Na ekranie głównym stuknij opcję Scan to PC  
(Skanuj do komputera).

3. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia skanowania.
4. Stuknij opcję Start.

1. Umieść oryginał(y) na ekranie.

2. Na ekranie głównym stuknij opcję Scan to Network (Skanuj do sieci).

3. Stuknij opcję Destination (Miejsce docelowe).
4. Wybierz miejsce docelowe skanowanego dokumentu.
5. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia skanowania.
6. Stuknij opcję Start.


