
Aloitusopas

Erilaisia käyttöruutuja on saatavilla.
Pikasovellukset Klassiset sovellukset
Perustoiminnot voi asettaa helposti. 

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä 
varten. Tutustu ennen laitteen käyttämistä turvallisuustietoihin oppaassa Lue tämä ensin.

Sovellusnäytön esittely

 ■ Yksinkertaiset ruudut helpottavat käyttöä
Usein käytetyt toiminnot ja asetukset näytetään näytön yläosassa.

Tarkempia tietoja käyttöpaneelilla selattavista sovellusnäytöistä, 
katso About This Machine. Voit katsoa myös pikakopio-, 
pikafaksi- ja pikaskannerioppaita verkkosivultamme (http://www.
ricoh.com/).

 ■ Näytön toiminnot
 ❖Vetäminen: kuvakkeiden siirtäminen
Liu'uta sormeasi samalla, kun painat näyttöä.

DNE111

 ❖Pyyhkäisy: näyttöjen välillä vaihtaminen
Pyyhkäise sormellasi oikeaan tai vasempaan näytöllä.

DNE102

 ❖Pitkä napautus: alinäytön näyttäminen
Laita sormesi näytölle ja pidä sitä paikallaan.

DNE101

 ❖Nipistä/vedä sormet erilleen: zoomaus sisään/ulos
Nipistä tai levitä peukalosi ja etusormesi näytöllä.

DNE113

Kopiointi Fax

Skanneri

Edistyneet toiminnot ja yksityiskohtaiset 
asetukset voi valita helposti.
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Jos näyttö ei reagoi kosketukseen, ota yhteys 
huoltoedustajaan.

Sisään- ja uloskirjautuminen

•	 Pyydä käyttäjien ylläpitäjältä käyttäjätunnus, 
salasana ja käyttäjäkoodi.

•	 Muista kirjautua käytön jälkeen ulos laitteelta 
luvattoman käytön estämiseksi.

 ■ Käyttäjäkooditodennus

 ❖ Sisäänkirjaus
Syötä käyttäjäkoodi (enintään kahdeksan 
numeroa) näyttöön tulevalla näppäimistöllä ja 
paina [OK].

 ❖ Uloskirjautuminen
Paina [  ] näytön oikeassa yläkulmassa.

Käyttöohjeiden lukeminen 
käyttöpaneelilta

Pyyhkäise vasempaan.  

Paina [Käyttäjän opas] 
-kuvaketta.  

Käyttöohjeiden pääsivu tulee 
käyttöpaneelille.
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•	 Laitteen on oltava kytkettynä verkoon, jotta 
käyttöohjeet näkyvät. Jos laite ei ole yhdistetty 
verkkoon, voit selata verkkosivuiltamme (http://
www.ricoh.com) löytyvää Käyttäjän opasta 
tietokoneella tai verkkoon yhdistetyllä toisella 
laitteella.

•	 Kuvien laitteet voivat hieman poiketa 
omistamastasi laitteesta.

 ■ Näytön kielen vaihtaminen
Voit muuttaa näyttöviestien kielen.
Käyttöohjeissa käytetty kieli on sama kuin 
näytöllä näkyvä. Jos näytön ohjeita ei ole 
saatavilla käytössä olevalla kielellä, näytöllä 
näytetään englanninkieliset ohjeet.
Voit vaihtaa näytön viestien kielen pääsivun 
kohdasta [Vaihda kieli -sovellus].

 ■ Kun perus-, Windows- tai LDAP-
todennus on käytössä

 ❖ Sisäänkirjaus
Paina [Sisäänkirjaus] näytön oikeassa 
yläkulmassa.
Anna käyttäjänimi ja käyttäjän salasana ja 
paina [Kirjaudu sisään].

 ❖ Uloskirjautuminen
Paina [Uloskirjaus] näytön oikeassa 
yläkulmassa.


