
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä 
se tallessa. Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön 
varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen 
laitteen käyttämistä.

Saat lisätietoja aiheista, joita ei käsitellä 
paperioppaissa, verkkosivuiltamme 
(http://www.ricoh.com/) tai 
käyttöpaneelin kautta.
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Tietoja oppaasta

Oppaassa käytetyt symbolit

Oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

Näihin kohtiin on syytä kiinnittää huomiota laitetta käytettäessä. Niissä annetaan myös todennäköisiä
syitä paperitukoksiin, alkuperäisten vahingoittumiseen tai tietojen menetykseen. Noudata ohjeita.

Lisäselityksiä laitteen toiminnoista ja ohjeita virhetilanteiden ratkaisemiseksi.

Symboli sijaitsee lukujen lopussa. Se kertoo, mistä löytyy aihetta koskevia lisätietoja.

[ ]
Laitteen näytön tai käyttöpaneelin näppäimien nimet.

Ohjeet käyttöpaneelilla.

Painetut ohjeet.

(pääasiassa Eurooppa)

(pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Alueen A ja B mallien toimintojen eroja kuvataan niitä vastaavilla symboleilla. Lue käyttämäsi mallin
aluetta vastaavan symbolin tiedot. Lisätietoja käyttämääsi malliin liittyvistä symboleista, katso Getting
Started .

Vastuuvapauslauseke

Laitevalmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen virheestä, tallennetun tiedon mene-
tyksestä tai laitteen ja sen mukana toimitettujen käyttöoppaiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

Varmuuskopioi laitteelle tallennetut tiedot. Asiakirjoja tai tietoa voi kadota, jos laitetta käytetään virheel-
lisesti tai laitteeseen tulee toimintahäiriö.

Valmistaja ei vastaa laitteella luoduista asiakirjoista tai käyttäjien tiedoista.
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Huomautuksia

Oppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat muiden kuin laitevalmistajan
tarvikkeiden käytöstä toimistotuotteissa.

Hyvän tulostuslaadun varmistamiseksi valmistaja suosittelee valmistajan alkuperäisen väriaineen käyttä-
mistä.

Oppaan kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta.

Väriavaimen ja väriympyrän värit saattavat olla hieman erilaisia kuin todellisten kopioiden värit.

Tämän käyttöohjeen väriesimerkit voivat erota hieman todellisen kopion väreistä.

Lisävarusteiden saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Maakohtaisesti tietyt yksiköt saattavat olla lisävarusteita. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.
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1. Laitteen mukana toimitettavat op-
paat
Tässä osassa esitellään laitteen käyttöohjeet.

Tämän laitteen oppaat
Laitteen käyttöohjeet toimitetaan seuraavissa muodoissa:

Esitystapa Käyttöoppaat

Painetut käyttöoppaat • Lue tämä ensin

• Aloitusopas

Cd-levy • Driver Installation Guide

Käyttöpaneelilla näytettävät oppaat • Käyttöohjeet (HTML-oppaat)

Verkkosivut • Lue tämä ensin

• Käyttäjän opas

• Aloitusopas

• Käyttöohjeet (HTML-oppaat)

• Pikaohje

• Driver Installation Guide

• Paperin asettaminen/Tulosteiden kerääjän
asettaminen

Lue tämä ensin

Ennen kuin käytät laitetta, lue tämän oppaan kohta Turvallisuustiedot. Oppaassa on myös tietoja
lakien ja ympäristösäädösten noudattamisesta.

Aloitusopas

Kertoo, miten oppaita voidaan lukea laitteen käyttöpaneelilta. Kertoo myös, miten laitteelle kirjau-
dutaan.

Käyttäjän opas

Alla on annettu yhteenveto oppaiden sisällöstä, kuten laitteen peruskäytöstä, usein käytetyistä toi-
minnoista ja vianmäärityksestä kun näytöllä on virheilmoitus.
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Käyttöohjeet (HTML-oppaat)

Kuvaa laitteen asennuksen, kopiointi-, tulostus- ja skannaustoiminnot, huollon, tekniset tiedot, vian-
määrityksen, järjestelmäasetukset ja turvallisuustoiminnot.

Käyttöohjeet ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi ja venäjäksi.

Käyttäjän opas ja tietoturvaopas ovat saatavilla yllä mainituilla seitsemällä kielellä sekä muilla kie-
lillä.

Lisätietoja HTML-oppaiden käytöstä, katso s. 7 "Käyttöohjeiden käyttäminen".

Pikaohje

Käsittelee kopioinnin ja skannauksen perustoiminnot.

• Kopioinnin pikaohje

• Skannauksen pikaohje

Driver Installation Guide

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa käsitellään tulostinohjainten asennus ja asetusten määrittä-
minen. Opas löytyy ohjaimet sisältävältä cd-levyltä.

Paperin asettaminen/Tulosteiden kerääjän asettaminen

Oppaassa kerrotaan, miten paperirullat asetetaan ja miten tulosteiden kerääjää voidaan säätää.

• Lue Tietoturvaoppaan kohta "Ennen laitteen käyttöä" ennen kuin määrität laajennetut turvaominai-
suudet ja todennusasetukset .

• Laitteen tietoturvaominaisuuksien käyttö estää laitteen luvattoman käytön, tietojen peukaloinnin ja
tietovuodot. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme, että teet ensin seuraavat asetukset:

• Asenna laitevarmenne.

• Ota käyttöön SSL-salaus (Secure Sockets Layer).

• Vaihda pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana.

• Seuraavat oppaat löytyvät verkkosivustolta.

• Liite

• DHCP Option 204

1. Laitteen mukana toimitettavat oppaat
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Käyttöohjeiden käyttäminen
Seuraavassa kuvataan laitteen käyttöohjeet.

Html-oppaiden lukeminen

Html-oppaiden lukemiseen suositellaan seuraavia selaimia.

• Internet Explorer 8/9/10/11

• Firefox 29

• Safari 5.1.7

• Chrome 35

• Jos JavaScript ei ole käytössä, html-ohjeiden hakutoiminto ja osa painikkeista eivät ole käytettävis-
sä.

• Näytön tarkkuuden on oltava vähintään 1 024 × 768 pikseliä.

• Löydät ohjeet html-oppaiden käyttämiseen sivun oikeasta yläkulmasta. Ohjeissa selitetään html-op-
paissa käytetyt kuvakkeet ja painikkeet.

Haku halutun käyttötavan mukaan

Easy Search -haulla voit hakea tietoja laitteen käyttötavoista.

1. Napsauta Easy Search sivun oikeassa yläkulmassa.

2. Napsauta haluamasi aiheen otsikkoa.

Haku hakusanalla

Voit tehdä hakuja html-oppaissa.

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan, miten voit etsiä termiä "kaksipuoleinen".

1. Kirjoita "kaksipuoleinen" sivun vasemmassa yläosassa olevaan hakukenttään.

2. Napsauta .

Saat hakutuloksena luettelon otsikoista tai kuvauksista, jotka sisältävät hakusanan "kaksipuoleinen".

Hakutulos näkyy hakutulosikkunassa. Voit valita oppaan myös pudotusvalikosta.

3. Napsauta haluamasi aiheen otsikkoa.

Käyttöohjeiden käyttäminen
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• Etsi haluamiasi aiheita hakusanoilla. Syöttämäsi hakusanan mukaan saatat saada myös aiheeseen
liittyviä sanoja.

• Aiheet, jotka sisältävät käytetyn hakusanan, näkyvät hakutulosikkunassa.

• Jos erotat hakusanat välilyönnillä, saat hakutuloksiin sivut, jotka sisältävät molemmat hakusanat. Jos
esimerkiksi syötät "kaksipuoleinen", välilyönnin ja "kopio", molemmat hakusanat sisältävät aiheet
näkyvät hakutulosikkunassa.)

Html-oppaiden lukeminen käyttöpaneelilla

Voit lukea html-oppaita myös laitteen käyttöpaneelilta. Lisätietoja, katso Start Guide .

1. Laitteen mukana toimitettavat oppaat
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2. Laitteen turvallisuustiedot
Tässä kappaleessa kerrotaan turvatoimet.

Laitteen turvallisuusmerkinnät
Laitteen turvallisuusmerkintöjen merkitykset:

Varoitus

Varoitus, kädet tai käsivarret voivat
jäädä jumiin
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Turvallisuustiedot

Turvallisuus käytön aikana

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vakava loukkaantuminen tai hengenvaara.

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.

Turvatoimet

Tässä kuvataan laitetta käytettäessä noudatettavat turvatoimet.

Laitteen käyttöympäristö

Tässä käsitellään laitteen käyttöympäristön turvallisuusnäkökohtia.

• Älä käytä helposti syttyviä suihkeita tai liuottimia laitteen läheisyydessä. Älä myöskään säilytä
niitä laitteen läheisyydessä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköis-
ku.

• Älä aseta maljakoita, kasveja, mukeja, lääkkeitä, pieniä metalliesineitä tai vettä tai muita nestei-
tä sisältäviä astioita laitteen päälle tai lähelle. Nesteiden tai vieraiden esineiden joutumisesta
laitteeseen voi seurata tulipalo tai sähköisku.

• Suojaa kosteudelta ja pölyltä. Pöly ja kosteus voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Älä sijoita tuotetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Kaatuminen aiheuttaa loukkaantumisvaa-
ran.

• Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä. Laite voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

• Laitteen käyttötilan tulee olla riittävän tilava ja hyvin tuuletettu. Hyvä tuuletus on tärkeää varsin-
kin silloin, kun laitetta käytetään paljon.

2. Laitteen turvallisuustiedot
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• Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Laitteen sisäosat voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Virtajohtojen ja -pistokkeiden käsittely

Tässä kerrotaan virtajohtojen ja -pistokkeiden turvallisesta käsittelystä.

• Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja virtalähteitä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi
seurata tulipalo tai sähköisku.

• Noudata annettuja ohjeita. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköis-
ku.

• Älä käytä haaroitettuja sovittimia. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai
sähköisku.

• Älä käytä jatkojohtoja. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.

• Älä käytä vaurioituneita, rikkinäisiä tai muutettuja virtajohtoja. Älä myöskään käytä painavien
esineiden alle jääneitä, voimakkaasti taipuneita tai vedettyjä virtajohtoja. Ohjeen noudattamatta
jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.

• Älä koske virtapistokkeen piikkeihin metalliesineellä. Tulipalon ja sähköiskun vaara.

• Laitteen mukana toimitettua virtajohtoa saa käyttää vain tämän laitteen kanssa. Älä käytä sitä
muiden laitteiden kanssa. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.

• Virtajohdon käsittely märillä käsillä on vaarallista. Sähköiskun vaara.

• Jos virtajohto on vaurioitunut ja sen sisäosat ovat näkyvissä tai rikkoutuneet, ota yhteys huoltoe-
dustajaan. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Pistoke on irrotettava pistorasiasta ainakin kerran vuodessa ja tarkistettava, ettei seuraavia esiin-
ny:

• Pistokkeessa on palamisjälkiä.

• Pistokkeet piikit ovat vääntyneet.

• Jos pistokkeessa on jokin edellä mainituista vioista, älä käytä sitä vaan ota yhteyttä jälleenmyy-
jään tai huoltoon. Pistokkeen käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Turvallisuustiedot
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• Pistoke on irrotettava pistorasiasta ainakin kerran vuodessa ja tarkistettava, ettei seuraavia esiin-
ny:

• Virtajohdon sisällä olevat kaapelit ovat näkyvillä, vaurioituneet tms.

• Virtajohdon päällysteessä on halkeama tai painauma.

• Kun virtajohtoa taivuttelee, laite sammuu ja menee takaisin päälle.

• Virtajohto kuumenee paikoitellen.

• Virtajohto on vahingoittunut.

• Jos virtajohdossa on jokin edellä mainituista vioista, älä käytä sitä vaan ota yhteyttä jälleenmyy-
jään tai huoltoon. Virtajohdon käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Varmista, että virtajohdon pistoke on työnnetty kunnolla pistorasiaan. Vain osittain pistorasiassa
olevat pistokkeet aiheuttavat epävakaan kytkennän, joka voi kuumentua vaarallisesti.

• Jos laitetta ei aiota käyttää useaan päivään tai pidempään ajanjaksoon, irrota virtajohto pisto-
rasiasta.

• Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä johdosta. Johdosta vetämi-
nen voi vahingoittaa virtajohtoa. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pistokkeen piikit ja piikkejä ympäröivä alue vähintään
kerran vuodessa. Pölyn kerääntyminen pistokkeeseen voi aiheuttaa tulipalon.

• Kun huollat laitetta, irrota aina virtajohto pistorasiasta.

• Virtalähde

220–240 V, 1,9 A, 50/60 Hz

Käytä ainoastaan yllä mainittuja virtalähteitä.

Käyttäjille Norjassa, laite soveltuu käytettäväksi myös 230 V IT-verkossa.

Päälaitteen käsittely

Tässä kuvataan päälaitetta käsiteltäessä noudatettavat turvatoimet.

• Sijoita laite mahdollisimman lähelle pistorasiaa. Näin voit irrottaa virtajohdon pistorasiasta no-
peasti hätätilanteessa.

2. Laitteen turvallisuustiedot
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• Jos laitteesta tulee savua tai hajua tai laite toimii muuten oudosti, sammuta laite välittömästi pää-
virtakytkimestä. Irrota sitten pistoke pistorasiasta. Ota yhteys huoltoon ja ilmoita ongelmasta. Älä
käytä laitetta. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.

• Jos laitteen sisään joutuu metalliesineitä tai nesteitä, sammuta laite välittömästi päävirtakytkimes-
tä. Irrota sitten pistoke pistorasiasta. Ota yhteys huoltoon ja ilmoita ongelmasta. Älä käytä laitet-
ta. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.

• Älä koske laitteeseen ukonilmalla. Sähköiskun vaara.

• Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.

• Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtu-
misvaara.

• Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Kun siirrät laitetta, varmista, ettei virtajoh-
to jää laitteen alle ja vaurioidu. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai
sähköisku.

• Kun laite on siirretty, säädä sen asento oikeaksi pyörämekanismien avulla. Jos laite pääsee liik-
kumaan tai kaatumaan, se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

• Jos laitetta pitää nostaa (esimerkiksi toiseen kerrokseen siirtämistä varten), ota yhteys huoltoon.
Älä nosta laitetta ilman huoltohenkilöstön apua. Jos laite kaatuu tai putoaa, se vaurioituu ja sii-
hen voi tulla toimintahäiriöitä. Loukkaantumisvaara.

• Älä katso suoraan laitteen lamppuun. Näkösi voi vahingoittua.

• Älä pidä kiinni käyttöpaneelista laitetta siirrettäessä. Käyttöpaneeli saattaa vaurioitua tai siihen
voi tulla toimintahäiriö. Loukkaantumisvaara.

• Varo sormiasi, kun nostat tai lasket paperinsyötön kantta.

• Pidä sormet loitolla kansien taittuvista osista. Loukkaantumisvaara.

• Suojaa laite kosteudelta ja kosteilta sääoloilta, esimerkiksi vesi- tai lumisateelta.

• Ajattele ympäristöystävällisesti: älä hävitä laitetta tai käytettyjä tarvikkeita yhdyskuntajätteen
mukana. Valtuutettu edustaja voi huolehtia hävityksestä.

Turvallisuustiedot
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• Paperirulla voi painaa jopa 14 kg. Pitele paperirullaa vaakasuorassa molemmin käsin. Jos pi-
telet paperirullaa pystysuorassa tai vain yhdellä kädellä, se voi pudota ja aiheuttaa loukkaan-
tumisen.

• Pidä kädet poissa alkuperäistason ja -kannen väliseltä alueelta. Loukkaantumisvaara.

Laitteen sisäosien käsittely

Tässä kuvataan laitteen sisäosia käsiteltäessä noudatettavat varotoimet.

• Älä irrota muita kuin tässä oppaassa mainittuja kansia tai ruuveja. Laitteen sisällä on korkeajän-
niteosia, joista voi saada sähköiskun. Ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan, jos laitteen sisä-
osat tarvitsevat huoltoa, säätöä tai korjausta.

• Älä yritä purkaa laitetta osiin tai muokata laitetta. Voit saada palovammoja tai sähköiskun.

• Laitteen sisällä on herkästi vaurioituvia osia. Kun poistat paperitukoksia, älä koske antureihin,
liittimiin, LEDeihin tai muihin vastaaviin Vianmääritys-oppaassa mainittuihin osiin. Seurauksena
voi olla toimintahäiriöitä.

• Varo sormiasi kun poistat paperitukoksia.

• Varo sormiasi, kun lisäät paperia.

• Noudata ohjeita, kun lisäät paperia, poistat paperitukoksia tai puhdistat tasoa. Ohjeiden nou-
dattaminen on tärkeää. Varo erityisesti laitteen sisäpuolella olevaa paperileikkuria.

• Kun vaihdat paperirullaa, vältä koskemasta tangon päihin. Kätesi voivat likaantua. Lika voi-
daan pestä tavallisella saippualla ja vedellä.

• Vaikka laitteessa on turvallisuutta parantavia ratkaisuja, pysy loitolla laitteen liikkuvista osista
(teloista) käytön aikana. Loukkaantumisvaara.

• Älä puhdista muita kuin tässä ohjeessa mainittuja osia. Jos laitteen muut osat kaipaavat puhdis-
tusta, ota yhteyttä huoltoon. Jos laitteeseen kertyy runsaasti pölyä, se voi syttyä palamaan tai
mennä rikki. Saat lisätietoja laitteen puhdistuksesta ja sen kustannuksista myynti- ja huoltoedus-
tajaltasi.

2. Laitteen turvallisuustiedot
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Laitteen kulutustarvikkeiden käsittely

Tässä kuvataan tarvikkeita käsiteltäessä noudatettavat varotoimet.

• Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.

• Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtu-
misvaara.

• Hävitä käytetyt mustesäiliöt paikallisten määräysten mukaisesti.

• Pidä muste ja mustesäiliöt poissa lasten ulottuvilta.

• Jos mustetta joutuu silmiin, pese välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

• Jos nielet väriainetta, pyri oksentamaan juomalla vahvaa suolaliuosta. Ota heti yhteys lääkäriin.

• Varo tahrimasta vaatteitasi musteeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos
mustetta joutuu vaatteille, pese tahriintunut alue kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää musteen
kankaaseen, jolloin tahraa ei voi poistaa.

• Varo tahrimasta ihoasi musteeseen, kun poistat paperitukosta tai lisäät väriainetta. Jos mustetta
joutuu iholle, pese alue huolellisesti saippualla ja vedellä.

• Varo käsiäsi, kun poistat mustekasettia. Jos mustetta joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä
ja saippualla.

• Kun vaihdat hukkavärisäiliön, varo tahrimasta vaatteitasi. Jos mustetta joutuu vaatteille, pese
tahriintunut alue kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää musteen kankaaseen, jolloin tahraa ei
voi poistaa.

• Älä tulosta nidotuille arkeille, alumiinifoliolle, hiilikopiopaperille tai sähköä johtavalle paperille.
Tulipalovaara.

• Pidä SD-kortit ja USB-muistit poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee vahingossa SD-kortin tai
USB-muistilaitteen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Turvallisuustiedot
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Laitteen varoitustarrat
Tässä käydään läpi laitteen varoitustarrat.

VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti

Laitteessa on VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrat alla osoitetuissa kohdissa. Noudata tarrojen ohjeita ja
käsittele laitetta ilmoitetulla tavalla turvallisuussyistä.

DND001

1

1.

Pidä kätesi poissa tasolta, kun tulostuspäät ovat toiminnassa tai etukantta suljetaan. Sormesi voivat
jäädä väliin.

Virtakytkimen merkinnät

Virtakytkimen merkinnät ovat seuraavat:

•  : VIRTA PÄÄLLÄ

• : VALMIUSTILA.

2. Laitteen turvallisuustiedot
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3. Muita tietoja laitteesta
Tässä kappaleessa kerrotaan tähän laitteeseen liittyvistä laeista ja säädöksistä.

Lait ja määräykset

Kopiointi ja tulostaminen kielletty

Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä kopioiminen on laissa kielletty.

Seuraavien kopiointi ja tulostaminen on yleensä kiellettyä:

setelit, leimamerkit, arvopaperit, osakekirjat, pankkivekselit, shekit, passit ja ajokortit.

Luettelo on ohjeellinen, ei kattava. Emme vastaa luettelon täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Varmista
epäselvissä tapauksissa kopioinnin tai tulostamisen laillisuus lakiasiantuntijalta.

Huomautus käyttäjille Euroopan talousalueen maissa (ETA-maat)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Huomautus käyttäjille Euroopan talousalueen maissa (ETA-maat)

Tuote täyttää olennaisilta osiltaan 9. maaliskuuta 1999 päivätyn Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 1999/5/EY vaatimukset ja ehdot radio- ja telepäätelaitteiden toimivuudesta ja kes-
kinäisestä yhteensopivuudesta.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ ja valitsemalla haluttu tuote.

Valmistajan edustaja EU:ssa ja tiedot melupäästöistä

TUV GS -vaatimusten mukaisesti tiedot valmistajan edustajasta EU:ssa on annettu alla.

Valmistajan edustaja EU:ssa

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Melutaso

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
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Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

EMC-direktiivi

Varoitus luokan A tuotteesta

Varoitus:

Tämä on luokan A tuote. Laite saattaa aiheuttaa radiohäiriötä kotikäytössä. Käyttäjän on tällöin ryhdyt-
tävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Varoitus:

Laite täyttää CISPR 32 -määräyksen A-luokan laitteelle asettamat vaatimukset. Laite saattaa aiheuttaa
radiohäiriötä kotikäytössä.

Tämän laitteen käyttö asuinympäristössä voi aiheuttaa radiohäiriöitä.

Koska tämä laite ei ole kodinkone, se ei noudata ErP-direktiiviä 2009/125/EY, joka tarkastettiin vuon-
na 2013.

Häiriönpoistajan asentaminen

Radiohäiriön estämiseksi on käytettävä häiriönpoistajalla (ferriitti) varustettua Ethernet-kaapelia.

User Information on Electrical and Electronic Equipment (For Users in India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexava-
lent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations excee-
ding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the
Rule.

3. Muita tietoja laitteesta
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4. Liite
Liitteessä luetellaan laitteen tuotemerkit.

Tavaramerkit
Adobe on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki.

Google ja Chrome ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai sen Yhdysval-
loissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Safari on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SD on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

Selainten Internet Explorer 8, 9, 10 ja 11 täydelliset nimet:

• Windows® Internet Explorer® 8

• Windows® Internet Explorer® 9

• Internet Explorer® 10

• Internet Explorer® 11

Muita tuotenimiä käytetään ainoastaan tunnistustarkoituksiin ja ne saattavat olla yritysten tavaramerkke-
jä. Luovumme kaikista oikeuksista kyseisiin merkkeihin.
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