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Parowanie urządzeń

Instalacja programu ActiveSync®

Nawiązywanie połączenia z komputerem głównym

FUNKCJE FUNKCJE ŁĄCZNOŚCIINSTALACJA AKUMULATORA

Klawiatura numeryczna Klawiatura alfanumeryczna

ŁADOWANIE

Skrócona Instrukcja
Obsługi

Pobierz program ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej z witryny internetowej 
http://www.microsoft.com i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji programu 
ActiveSync na komputerze głównym.

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w programie ActiveSync, 
aby ustanowić połączenie między urządzeniem MC55 i komputerem głównym.

Klawisz niebieski 

>

Klawisz pomarańczowy

>

>

>

>
>

Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby tymczasowo 
uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.
Naciśnij niebieski klawisz dwa razy, aby zablokować dany 
tryb urządzenia.
Naciśnij niebieski klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby 
tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij 
dowolny inny klawisz. 
Naciśnij pomarańczowy klawisz dwa razy, aby 
zablokować dany tryb urządzenia.
Naciśnij pomarańczowy klawisz trzeci raz, aby usunąć 
blokadę.

Powiadomienia

Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora:

Dioda LED skanowania/ odczytu:

Czerwone światło: włączona funkcja skanowania
Zielone światło: pomyślny odczyt

Skanowanie/ odczyt
Stan ładowania/ naładowania akumulatora

Instalacja akumulatora

1. Włóż akumulator do komory, rozpoczynając od dolnej części akumulatora.
2. Naciśnij akumulator, aby zatrzask komory zablokował się na swoim miejscu.
3. Załóż pasek.

Ładowanie urządzenia MC55

Ładowanie akumulatora

Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora

Uwaga: Ładowanie akumulatora 2400 mAh trwa do 4 godzin, a akumulatora 3600 mAh — 
do 6 godzin.

Uwaga: Przed użyciem zdejmij folię ochronną z ekranu dotykowego, okna 
skanowania i okna aparatu.

Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby 
zablokować klawiaturę w trybie alfanumerycznym.
Naciśnij pomarańczowy klawisz ponownie, aby 
wrócić do trybu podstawowego.

Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby uaktywnić 
ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

Klawisz niebieski

>

Klawisz pomarańczowy

>

>

4 (Uwaga 1)

7 Przycisk skanowania/ 
czynności

8 Ekran dotykowy (z folią 
ochronną)

9 Dioda LED skanowania/ 
odczytu

10 Dioda LED ładowania/ stanu 
akumulatora

11 Dioda nieuzywana

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do 
klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze 
kolorem niebieskim.

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do 
drugiego zestawu znaków.

Uwaga 1:  Aby ponownie uruchomić urządzenie MC55, naciśnij przycisk zasilania i 
przytrzymaj go przez 5 (pięć) sekund.

Bursztynowe światło migające z małą 
częstotliwością: ładowanie akumulatora
Ciągłe bursztynowe światło: akumulator w pełni 
naładowany
Bursztynowe światło migające z dużą 
częstotliwością: błąd ładowania

Skorzystaj z bazy z jednym gniazdem (USB 
lub Ethernet/Modem/USB), czterema 
gniazdami (tylko do ładowania lub Ethernet) 
lub z przewodów, aby naładować akumulator 
MC55.

Akumulator zapasowy można naładować przy 
użyciu bazy z jednym wejściem.

Aby ładować akumulatory poza 
urządzeniem, użyj ładowarki z 
czterema wejściami.

Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością = ładowanie
Ciągłe bursztynowe światło = akumulator w pełni naładowany

1

Bursztynowe światło migające z dużą 
częstotliwością = błąd ładowania

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do zestawu 
znaków i funkcji dodatkowych.

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy 
funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem 
niebieskim.

12 Pasek na rękę
13 Stan naładowania akumulatora
14 Zatrzask komory akumulatora
15 Lampa błyskowa aparatu (opcja)
16 Aparat fotograficzny (opcja)
17 Okno skanowania (patrz część 

Opcje rejestrowania danych)

1 Przycisk skanowania/ 
czynności

2 Przycisk w górę/ w dół
3 Mikrofon
4 Przycisk zasilania
5 Złącze we/ wy 
6 Klawiatura

18 Pasek do telefonu
19 Przycisk skanowania/ 

czynności
20 Przycisk czynności
21 Pióro 
22 Głośnik5ty



www.zebra.com/MC55X
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UNIKAJ NADMIERNEGO 
WYGINANIA NADGARSTKÓW

Folia ochronna ekranu Kabel do ładowania
Firma Zebra zaleca stałe używanie folii ochronnej w celu 

zabezpieczenia ekranu przed uszkodzeniami. Folia ochronna 
ekranu przedłuża przydatność urządzenia i zwiększa 

wytrzymałość ekranów dotykowych. Korzyści:
• Ochrona przed zadrapaniami i rysami.

• Wytrzymała powierzchnia dotykowa umożliwiająca 
pisanie.

• Odporność na ścieranie i substancje chemiczne.
• Zmniejszenie odblasków.

• Zachowanie pierwotnego stanu ekranu urządzenia.
• Szybkie i proste zakładanie.

Niestosowanie folii ochronnej ekranu może mieć wpływ na zakres gwarancji urządzenia. 
Urządzenie MC55X dostarczane jest z założoną na ekran folią ochronną. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat możliwości zakupu folii ochronnych, należy skontaktować 
się z lokalnym menedżerem ds. klientów lub firmą Zebra Technologies Corporation Numer 
katalogowy: KT-67525-01R. Folia ochronna na ekran 3/opak.

© 2017 ZIH Corp i/lub jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa 
„ZEBRA” i stylizowana głowa zebry są znakami towarowymi firmy ZIH Corp. 
zastrzeżonymi w wielu jurysdykcjach na świecie. Wszystkie pozostałe znaki 
towarowe są własnością ich właścicieli.

MN-003059-01PL Wersja A — Sierpień 2017

UNIKANIE NADMIERNEGO WYGINANIA
NADGARSTKÓW

Instalacja karty MicroSD

AKCESORIA

Samochodowy kabel
ładujący

Kabel USB/ładowaniaŁadowarka akumulatorów 
z czterema gniazdami

Baza z jednym wejściem USB
Baza z jednym gniazdem Ethernet/

modemem/złączem USB

Uchwyt samochodowy

Baza z czterema wejściami, tylko do
ładowania Baza z czterema wejściami i

obsługą sieci Ethernet

Rejestracja obrazu Odczyt kodów w aparacie fotograficznym

Wykonywanie zdjęć

1. Uruchom w urządzeniu MC55X aplikację do 
odczytu kodów kreskowych.

2.  Skieruj czytnik urządzenia MC55X na żądany 
kod kreskowy.

3. Naciśnij przycisk skanowania.
4. Umieść kod kreskowy w czerwonym polu 

skanowania w oknie obrazu. Podczas 
odczytu kodu kreskowego przez urządzenie 
MC55X dioda LED skanowania/ odczytu 
świeci się na zielono i emitowany jest krótki 
sygnał dźwiękowy.

5. Zwolnij przycisk skanowania.

Konfigurowanie, używanie i rozwiązywanie problemów z 
urządzeniem MC55X
Instrukcja użytkownika oraz Instrukcja integratora urządzenia MC55X
Aktualizacje oprogramowania
Dostępne pod adresem: www.zebra.com/support

Dodatkowe oprogramowanie
Sprawdź dostępność zatwierdzonych aplikacji w witrynie internetowej firmy 
Zebra:
www.zebra.com/mc55

Łączenie i synchronizacja z komputerem głównym
Pomoc programu ActiveSync® na komputerze głównym: Aby wyświetlić pomoc, 
uruchom program ActiveSync®, kliknij Help (Pomoc) — Microsoft ActiveSync 
Help (Pomoc programu Microsoft ActiveSync).
Oprogramowanie ActiveSync jest dostępne w witrynie internetowej 
www.microsoft.com/windowsmobile. Informacje dotyczące korzystania z 
oprogramowania w urządzeniu MC55X:
W wybranym programie dotknij kolejno opcji Start – Help (Pomoc).

Serwis i gwarancja
Przewodnik dotyczący przepisów związanych z urządzeniem MC55X
Dostępny wraz z urządzeniem MC55X oraz pod adresem 
www.zebra.com/support

1. Wyjmij akumulator.
2. Unieś gumową pokrywę komory.
3. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go 

odblokować.
4. Unieś uchwyt karty SIM.
5. Ostrożnie unieś uchwyt karty
 microSD.
6. Włóż kartę microSD do uchwytu.

UWAGA:
Po poprawnym włożeniu karty microSD złącze karty 
(złote styki) powinny być ułożone w sposób pokazany 
na rysunku.

7. Zamknij uchwyt karty microSD.
8. Zamknij uchwyt karty SIM.
9. Przesuwaj uchwyt karty SIM w dół aż do jego 

zablokowania.
10. Zamknij gumową pokrywę komory.
11. Wymień akumulator.

1. Tap Naciśnij kolejno funkcje &gt; Pictures 
&amp; Videos (Zdjęcia  i filmy) &gt; Camer-
a(Aparat). 

2. Skieruj urządzenie MC55X na żądany obiekt.
3. Naciśnij przycisk Enter.
4. Trzymaj urządzenie MC55X nieruchomo, 

aż usłyszysz dźwięk migawki.

Uchwyt karty SIM

Uchwyt karty microSD

Gumowa pokrywa komory

OPCJE PRZECHWYTYWANIA DANYCH

Baza samochodowaCzytnik pasków 
magnetycznych

Uchwyt z 
przyciskiem

DODATKOWE INFORMACJE
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