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Parabéns pela sua escolha do KUARIO MFP Kiosk. Estamos confiantes de que ficará satisfeito com a sua

compra de uma das soluções mais flexíveis do mercado.

Para o ajudar a tirar o máximo partido da sua KUARIO MFP Kiosk, por favor leia atentamente este

manual. Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio devido a melhorias contínuas do

produto. 

Recomendamos vivamente que leia atentamente o contrato de licença para compreender plenamente

os seus direitos e responsabilidades como proprietário. 

Se tiver quaisquer perguntas ou comentários, o seu revendedor terá todo o prazer em ajudá-lo.

Encorajamo-lo vivamente a ler atentamente o contrato de licença para compreender plenamente a sua

cobertura e as suas responsabilidades como proprietário. 

O seu concessionário está empenhado na sua satisfação e terá todo o prazer em responder às suas

perguntas e preocupações.

Os nossos melhores votos,

© 2023 inepro B.V.  Todos os direitos reservados.

inepro B.V.



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco).



KUARIO MFP Kiosk - Ricoh MFP via WIM - Manual de instalação | PT

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste trabalho pode ser reproduzida sob qualquer forma

ou por qualquer meio - gráfico, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, fita adesiva ou

sistemas de armazenamento e recuperação de informação - sem autorização escrita da editora.

Os produtos referidos no presente documento podem ser marcas comerciais e/ou marcas registadas dos

seus respectivos proprietários. A editora e o autor não reclamam estas marcas registadas.

Embora tenham sido tomadas todas as precauções na preparação deste documento, o editor e o autor

não aceitam qualquer responsabilidade por erros ou omissões, ou por danos resultantes da utilização da

informação contida neste documento ou da utilização de programas e código fonte que o acompanha.

Em caso algum o editor e o autor serão responsáveis por qualquer perda de lucros ou quaisquer outros

danos comerciais causados ou alegadamente causados directa ou indirectamente por este documento.

Número de revisão R 3. Esta revisão do manual pode ser aplicada a produtos com versão 3.0 ou superior.
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Ricoh instalação de KUARIO MFP KIOSK via WIM

Passo 1: Ir para o Monitor de Imagem Web da impressora (WIM) e iniciar sessão como Administrador

Passo 2: Ir para Gestão de Dispositivos e clicar em Configuração

Passo 3: Vá para Definições de Funcionalidades Alargadas e clique em Instalar

Passo 4: Seleccionar ficheiro local e adicionar o quiosque KUARIO MFP como um .zip.

Passo 5: Clique em Display Extended Feature List (parece que nada está a acontecer, mas por vezes

pode demorar algum tempo a carregar).
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Passo 6: Quando o passo 4 tiver terminado o carregamento, obtém-se o ecrã abaixo. Clique na bala do

KUARIO MFP Kiosk e clique em Instalar.

Passo 7: Confirme que deseja instalar o KUARIO MFP Kiosk clicando em OK.
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Passo 8: O ecrã volta automaticamente para o ecrã abaixo.

A instalação está agora concluída.
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