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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 sekä käyttäjän tekemien virheiden korjausohjeita.

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

[ ]
Laitteen näytön tai käyttöpaneelin näppäimien nimet.
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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.

Huomautuksia

Oppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Oppaan kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta.
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Mitä sovellussivustolla voi tehdä
Sovellussivustolta voi ladata hyödyllisiä sovelluksia, jotka helpottavat eri toimistolaitteiden, kuten kopio-
koneiden ja tulostinten, käyttöä.

DQU001

Mitä sovellussivustolla voi tehdä

• Ladata ja asentaa sovelluksia laitteisiin

• Päivittää jo laitteeseen asennetun sovelluksen

• Poistaa tarpeettoman sovelluksen laitteesta
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Ennen sovellussivuston käyttöä

Sovellussivuston näyttäminen

• Et voi käyttää sovellussivustoa laitteella, johon ei ole asennettu kiintolevyä.

Sovellussivuston käyttö edellyttää, että ympäristö pystyy muodostamaan internet-yhteyden.

Ympäristön internet-yhteyden määrittäminen.

• Välityspalvelinta käyttävässä ympäristössä välityspalvelimen asetukset määritetään seuraa-
vasti:

• [Näytön ominaisuudet] > LANGATON JA VERKOT > [Välityspalvelimen asetukset]

• Web Image Monitor > [Laitehallinta] > [Kokoonpano] > [RC Gate -välityspalvelin]

• DNS-konfigurointi

• [Laitteen ominaisuudet] > [Järjestelmäasetukset] > [Liitäntäasetukset] > [Verkko]

• Lisätietoja laitteen asetuksista on laitteen mukana tulleessa käyttöohjeessa.

• Lisätietoja Web Image Monitorista on Web Image Monitorin ohjeessa.

Sovellusasetusten varmuuskopiointiin liittyvä huomautus

On suositeltavaa luoda varmuuskopio jokaisen laitteen vientitoimintoa käyttävän sovelluksen asetuskoh-
teista siltä varalta, että asennettu sovellus on palautettava. Lisätietoja vientitoiminnosta, katso Tietoturva-
opas.
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1. Asetukset

Asetusten määrittäminen, kun sivustoa käyte-
tään ensimmäistä kertaa
Jos käytät sovellussivustoa ensimmäistä kertaa, määritä seuraavat asetukset:

• Määritä alue

• Määritä pääkäyttäjän koodi (tarvittaessa)

1. Paina näytön alalaidassa keskellä olevaa  [Pääsivu]-kuvaketta.

2. Paina  [Sovellussivusto]-kuvaketta.

Jos  [Sovellussivusto]-kuvaketta ei näy pääsivunäytöllä, pyyhkäise näyttöä tai paina , eli so-
velluslistaa nähdäksesi [Sovellussivusto]-kuvakkeen ( ). Paina kuvaketta.

Näytöllä näkyy laiteohjelmiston päivityksen vahvistusviesti, mikäli laitteen laiteohjelmisto on päivi-
tettävä sovellussivuston käyttöä varten. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit tehdä päivityksen
heti tai määrittää päivitysajan. Voit muuttaa tai peruuttaa määritetyn ajan myöhemmin.

3. Paina [Seur].

4. Määritä [Alue]-kohdassa laitteen käyttöalue.

5. Jos myyntiedustajasi on antanut sinulle pääkäyttäjän koodin, syötä koodi kohdassa
[Pääkäyttäjän koodi (valinnainen)] ja paina [Seur].

Jos myyntiedustajasi ei ole ei ole antanut pääkäyttäjän koodia, paina [Seur].

6. Lue käyttöehdot huolellisesti. Jos hyväksyt kaikki ehdot, valitse [Hyväksyn käyttöehdot] -
ruutu ja paina [OK].

• Asetusten määrittämisen aikana näytössä saattaa näkyä viesti, jossa kysytään haluatko tallentaa
verkkoselaimen evästeet. Kun näet tämän viestin, vie määritykset loppuun painamalla [OK].

7



1. Asetukset
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2. Sovellussivuston käyttö

Sovellussivuston näyttäminen
1. Paina näytön alalaidassa keskellä olevaa  [Pääsivu]-kuvaketta.

2. Paina  [Sovellussivusto]-kuvaketta.

Jos sovellussivuston kuvaketta  ei näy pääsivunäytöllä, pyyhkäise näyttöä tai paina , eli sovel-
luslistaa nähdäksesi sovellussivuston kuvakkeen ( ). Paina kuvaketta.

Näytössä näkyy sovelluslistaikkuna.

On olemassa kaksi sovelluslistaikkunaa:

• Näytä kaikki sovellukset

Kaikki saatavilla olevat sovellukset näkyvät listassa. Paina [Kaikki]-välilehteä nähdäksesi ne näytös-
sä.

• Näytä sovellukset erillisissä kategorioissa

Sovellukset järjestetään laitteen kunkin toiminnon mukaan. Paina [Etsi kategorian mukaan] -välileh-
teä nähdäksesi ne näytöllä.

• Jos haluat nähdä tietoja, kuten sovellusverkkosivuston palvelimen ylläpitotietoja, paina [Tietoja]
näytön oikeassa yläkulmassa.
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Sovellusten asentaminen
Sovellusten asennusmenetelmä on kuvattu alla.

• Jos pääkäyttäjän todennus on määritetty, vain laitteen pääkäyttäjä voi asentaa sovelluksia. Jos ha-
luat kirjautua laitteeseen laitteen pääkäyttäjänä, katso Tietoturvaopas.

1. Valitse sovelluslistaikkunasta sovellus, jonka haluat asentaa.

2. Paina [Asenna].

Näytöllä näkyy laiteohjelmiston päivityksen vahvistusviesti, mikäli laitteen laiteohjelmisto on päivi-
tettävä sovelluksen asennusta varten. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit tehdä päivityksen heti
tai määrittää päivitysajan. Voit muuttaa tai peruuttaa määritetyn ajan myöhemmin.

3. Paina vahvistusnäytöllä [Asenna].

Lue käyttöehdot huolellisesti, mikäli ne ovat saatavilla.

Jotkin sovellukset vaativat tuoteavaimen. Ota yhteyttä sovelluksen myyntiedustajaan.

Näyttöön ilmestyy viesti, kun asennus on päättynyt.

4. Paina [Sulje].

• Riippuen asennettavasta sovelluksesta näyttöön saattaa ilmestyä viesti, jossa sanotaan että sovel-
lusta ei voida asentaa, sillä JavaVM ei ole käytössä. Jos tämä viesti näkyy näytöllä, ota JavaTM
Platform käyttöön Web Image Monitorin kohdassa [Lisäominaisuuksien asetukset].

• Kunkin sovelluksen näytössä näytetään asennetun sovelluksen yhteystiedot.

2. Sovellussivuston käyttö
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Sovellusten päivittäminen
Sovellusten päivitysmenetelmä on kuvattu alla.

Voit päivittää kaikki sovellukset samaan aikaan tai erikseen.

• Jos pääkäyttäjän todennus on määritetty, vain laitteen pääkäyttäjä saa päivittää sovelluksia. Jos
haluat kirjautua laitteeseen laitteen pääkäyttäjänä, katso Tietoturvaopas.

1. Jos päivityksiä on saatavilla vain muutamille sovelluksille, näytön yläosassa näkyy muu-
taman sekunnin ajan viesti, kun sovelluslistaikkuna näkyy näytössä.

2. Paina [Päivitä].

3. Paina [Päivitä kaikki] päivittääksesi kaikki näytössä näkyvät sovellukset. Paina [Päivitä]
niiden sovellusten kohdalla, jotka haluat päivittää.

Näytöllä näkyy laiteohjelmiston päivityksen vahvistusviesti, mikäli laitteen laiteohjelmisto on päivi-
tettävä sovelluksen päivittämistä varten. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit tehdä päivityksen
heti tai määrittää päivitysajan. Voit muuttaa tai peruuttaa määritetyn ajan myöhemmin.

4. Paina vahvistusnäytöllä [Päivitä].

Näyttöön ilmestyy viesti, kun asennus on päättynyt.

5. Paina [Sulje].

• Vaiheen 3 näyttö saattaa ilmestyä, vaikka vaiheen 1 viesti on poistunut näytöstä painamalla näy-
tön oikeassa yläkulmassa olevaa [Pääkäytt. valikko] -näppäintä. Päivitettävien sovellusten määrä
näkyy [Pääkäytt. valikko] -kohdan oikealla puolella.

Sovellusten päivittäminen
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Sovellusten poistaminen
Sovellusten poistomenetelmä on kuvattu alla.

• Jos pääkäyttäjän todennus on määritetty, vain laitteen pääkäyttäjä voi poistaa sovellukset. Jos ha-
luat kirjautua laitteeseen laitteen pääkäyttäjänä, katso Tietoturvaopas.

1. Paina [Pääkäytt. valikko] sovelluslistaikkunan oikeassa yläkulmassa.

2. Paina [Hallitut kohteet] -välilehteä.

3. Paina [Sovelluslista/asennuksen poisto].

4. Paina [Poista asennus] -painiketta sen sovelluksen kohdalla, jonka haluat poistaa.

5. Paina vahvistusnäytöllä [Poista asennus].

Näyttöön ilmestyy viesti, kun asennus on poistettu.

6. Paina [Sulje].

• Vain sovellussivustolla asennetut sovellukset voidaan poistaa.

2. Sovellussivuston käyttö
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Hallittujen kohteiden näyttö
Pääkäyttäjän valikon hallittujen kohteiden näytössä voit sovellusten poistamisen lisäksi päivittää laiteoh-
jelmistoja, määrittää pääkäyttäjän koodin tai hyväksyä käyttöehdot.

1. Paina [Pääkäytt. valikko] sovelluslistaikkunan oikeassa yläkulmassa.

2. Paina [Hallitut kohteet] -välilehteä.

Hallittujen kohteiden näyttö tulee näkyviin.

1

2

3

4

FI_DQU003

1. [Sovelluslista/asennuksen poisto]

Tällä näytöllä voit poistaa sovelluksia. Lisätietoja, katso s. 12 "Sovellusten poistaminen".

2. [Alue/pääkäyttäjän koodi]

Näyttöön ilmestyy sama ikkuna kuin käyttäessäsi sovellussivustoa ensimmäistä kertaa. Voit määrittää
pääkäyttäjän koodin uudelleen. Lisätietoja, katso s. 7 "Asetusten määrittäminen, kun sivustoa käytetään
ensimmäistä kertaa ".

3. [Laiteohjelmiston hallinta]

Tällä näytöllä voit tehdä seuraavia toimenpiteitä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

• [Päivitä laiteohjelmisto]

Päivittää laitteen laiteohjelmiston. Päivitys voidaan tehdä heti tai määritettynä aikana. Voit muuttaa
tai peruuttaa määritetyn ajan myöhemmin.

• [Palauta laiteohjelmisto]

Palauttaa laiteohjelmiston nykyisen version edelliseen version.

4. [Käyttöehdot]

Näyttää sovellussivuston käyttöehdot.

Hallittujen kohteiden näyttö
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Kun näet viestin tai ilmoituksen
Tässä käsitellään laitteen yleisimmät viestit ja virheilmoitukset. Jos näytölle tulee muita ilmoituksia, nouda-
ta niiden ohjeita.

Jos ilmenee ongelma, suosittelemme että tarkastat ensin sovellussivuston [Tietoja]-osion tiedot. Palveli-
men ylläpitotiedot kuvataan kohdassa [Tietoja].

Ilmoitus Syy Ratkaisu

JavaVM ei ole käynnistynyt.
Asenna sovellus, kun Ja-
vaVM käynnistyy.

JavaVM-sovellusta ei ole
käynnistetty.

Ota JavaVM Platform käyttöön Web
Image Monitorin kohdasta [Lisäominai-
suuksien asetukset].

Sovelluksen lataus epäonnis-
tui.

Asennuspalvelimeen ei
saada yhteyttä.

Tarkista palvelimen ylläpitotiedot koh-
dasta [Tietoja]. Tarkista myös, onko
verkkoasetukset ([DNS-konfigurointi] ja
[Välityspalvelinasetukset]) määritetty
oikein. Katso verkkoasetukset kohdasta
s. 5 "Ennen sovellussivuston käyttöä".

Virhe. Sovelluksen asennus
epäonnistui.

Ei yhteyttä palvelimeen.

Laiteohj. päiv. epäonnistui.

Palvelinvirhe. Palvelimessa tapahtui odot-
tamaton virhe.

Määritettyä sivua ei löydy. Sovellussivustolla on tapah-
tunut virhe.

Tarkista palvelimen ylläpitotiedot koh-
dasta [Tietoja].

Sisäinen tallennustila ei riitä. Vapaata sisäistä tallennusti-
laa ei ole riittävästi.

Poista tarpeettomat sovellukset.

Laiteohjelmiston palautus ei
onnistu, koska tarvittavia tie-
toja ei ole.

Laiteohjelmistoa ei ole päivi-
tetty sovellussivustolta.

Palautusta ei voi suorittaa, ellei laitteen
laiteohjelmistoa päivitetä sovellussivus-
tolta.

2. Sovellussivuston käyttö
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Tavaramerkit
Java on Oraclen tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.

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

Tavaramerkit
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