
Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og 
opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet 
Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen.

For oplysninger, som ikke findes i de trykte 
vejledninger, se de tilgængelige versioner 
på vores website (www.ricoh.dk) eller via 
betjeningspanelet.
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Sådan læses vejledningerne

Anvendte symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:

Angiver forhold, du skal være opmærksom på, når du anvender maskinen, samt sandsynlige årsager til
papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse oplysninger.

Angiver yderligere oplysninger om maskinens funktioner samt instruktioner til løsning af brugerfejl.

Dette symbol vises i slutningen af et afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante
oplysninger.

[ ]
Angiver navnene på tasterne på maskinens display eller betjeningspanel.

Angiver, at vejledningerne er tilgængelige via betjeningspanelet.

Angiver, at vejledningerne er tilgængelige som papirdokument.

(hovedsageligt Europa og/eller Asien)

(hovedsageligt Nordamerika)

Funktionsforskellene for modellerne i Region A og Region B er angivet med de to ovenstående symboler.
Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til regionen for den model, du anvender. Se
vejledningen Getting Started  for yderligere oplysninger om symbolet for den model, du anvender.

Ansvarsfraskrivelse

I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der
måtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data samt brug eller manglende brug af dette
produkt og de medfølgende betjeningsvejledninger.

Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da dokumenter eller data kan
gå tabt i tilfælde af brugerfejl eller maskinfejl.
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Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brug af denne maskine, eller for
resultater i forbindelse med datakørsler på maskinen.

Bemærkninger

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Farverne på farvetasterne eller på farvecirklen kan afvige en smule fra farverne på kopierne.

Farveeksemplerne i denne vejledning kan afvige en smule fra farverne på kopierne.

Nogle illustrationer i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen.

For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren.

Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke er
originale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh.

Maskintyper

Undersøg, hvilken maskine du har, inden du læser brugervejledningen.

• Type 1: MP C307SP/MP C307SPF

• Type 2: MP C407SPF

Visse typer ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for
yderligere oplysninger.

Visse enheder er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for yderligere
oplysninger.

Afhængigt af landet kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt din lokale forhandler for yderligere
oplysninger.
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1. Medfølgende vejledninger til denne
maskine
Dette kapitel indeholder en oversigt over vejledningerne til denne maskine.

Vejledninger til denne maskine
Vejledningerne til denne maskine leveres i følgende formater:

Format Vejledninger

Trykte vejledninger • Læs dette først

• Start Guide

Cd-rom • Driver Installation Guide

Visning af vejledning på betjeningspanel • Betjeningsvejledninger (HTML-vejledninger)

Website • Læs dette først

• Brugervejledning

• Start Guide

• Betjeningsvejledninger (HTML-vejledninger)

• Lynvejledning

• Driver Installation Guide

Læs dette først

Sørg for at læse kapitlet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, inden du anvender maskinen.
Her findes også oplysninger om myndighedskrav og overholdelse af miljømæssige regler.

Start Guide

Beskriver, hvordan du læser vejledninger via betjeningspanelet. Her findes også oplysninger om,
hvordan du logger ind på maskinen.

Brugervejledning

En kort oversigt over almindelig brug af maskinen, ofte anvendte funktioner, fejlmeddelelser og
løsning af problemer er tilgængelig for de enkelte vejledninger.

Betjeningsvejledninger (HTML-vejledninger)

Indeholder oplysninger om opsætning af maskinen, brug af kopi-, fax-, print- og
scanningsfunktioner samt vedligeholdelse og specifikationer, problemløsning, systemindstillinger
og sikkerhedsfunktioner.
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Vejledninger er tilgængelige på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og russisk.

Brugervejledninger og sikkerhedsvejledninger er tilgængelige på de syv ovennævnte sprog samt
andre sprog.

For yderligere oplysninger om brug af HTML-vejledninger, se s. 7 "Sådan anvendes
vejledningerne".

Lynvejledning

Beskriver de grundlæggende funktioner for kopiering, faxning og scanning.

• Lynvejledning - kopi

• Lynvejledning - fax

• Lynvejledning - scanner

Driver Installation Guide

Beskriver, hvordan man installerer og konfigurerer de enkelte drivere. Denne vejledning findes på
cd'en til drivere.

• Før du konfigurerer de avancerede sikkerheds- og godkendelsesindstillinger, se
Sikkerhedsvejledningen .

• Du kan downloade oplysninger om maskinens certificering, som er baseret på et IT-
sikkerhedscertificeringssystem (CC-certificering), fra https://support.ricoh.com/services/device/
ccmanual/mp_c307_c407/en/download_admin.html og https://support.ricoh.com/services/
device/ccmanual/mp_c307_c407/en/download_user.html. Disse oplysninger drejer sig om
opsætning af maskinen. Hvis du har købt en CC-certificeret maskine, bør du læse disse
oplysninger, inden maskinen benyttes, så du kan foretage de korrekte indstillinger.

• Følgende vejledninger er tilgængelige på websitet.

• Appendix

• DHCP Option 204

1. Medfølgende vejledninger til denne maskine
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Sådan anvendes vejledningerne
Dette kapitel beskriver vejledningerne til denne maskine.

Sådan læses HTML-vejledningerne

Følgende browsere anbefales til at læse HTML-vejledningerne.

• Internet Explorer 9/10/11

• Firefox 29

• Safari 5.1.7

• Chrome 35

• Hvis JavaScript er deaktiveret eller ikke tilgængelig i din webbrowser, er søgning eller brug af visse
taster i HTML-versionen ikke muligt.

• Den påkrævede visningsopløsning er 1.024 × 768 pixels eller mere.

• Under hjælp øverst til højre på startsiden kan du se, hvordan man bruger HTML-vejledningerne.
Emnerne under hjælp forklarer de ikoner og knapper, der vises i HTML-vejledningerne.

Søg efter det, du ønsker at gøre eller kan gøre

Ved at bruge Nem søgning kan du søge efter det, du ønsker at gøre eller kan gøre med denne maskine.

1. Klik på Nem søgning øverst til højre på startsiden.

2. Klik på en titel for at få vist det emne, du ønsker at læse.

Søg ved at indtaste et nøgleord

Du kan gennemsøge HTML-vejledningerne.

Dette afsnit forklarer, hvordan man søger efter "duplex".

1. Indtast "duplex" i søgefeltet øverst til venstre på startsiden.

2. Klik på .

En liste over titler eller beskrivelser, der indeholder ordet "duplex" vises.

Et søgeresultat vises i vinduet søgeresultat. Derudover kan du bruge rullemenuen til at vælge en
vejledning.

3. Klik på en titel for at få vist det emne, du ønsker at læse.

Sådan anvendes vejledningerne
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• Brug nøgleord til at søge efter emner, du ønsker at få information om. Afhængig af det nøgleord,
du indtaster, kan relaterede nøgleord også blive vist.

• Emner inklusive det anvendte nøgleord vises i vinduet med søgeresultater.

• Hvis du indsætter mellemrum mellem søgeord, får du vist sider, der indeholder begge søgeord.
Hvis du f.eks. indtaster "duplex", et mellemrum og "kopier", vises emner, der indeholder begge ord,
i vinduet med søgeresultater.

Sådan læses HTML-vejledningerne på betjeningspanelet

Du kan også læse HTML-vejledningerne på betjeningspanelet. For oplysninger om, hvordan HTML-
vejledningerne læses på betjeningspanelet, se vejledningen Startguide .

1. Medfølgende vejledninger til denne maskine
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2. Sikkerhedsoplysninger om denne
maskine
Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedssymboler for denne maskine
Sikkerhedssymbolerne for denne maskine betyder følgende:

Forsigtig

Advarsel - Laserstråle

Må ikke berøres

Må ikke brændes

Må ikke støvsuges

Hold uden for børns rækkevidde

Forsigtig - Varm overflade
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Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhed under betjening

I denne vejledning anvendes følgende vigtige symboler:

Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan medføre alvorlige skader eller dødsfald.

Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan medføre mindre eller større personskader
samt skader på maskinen eller ejendom.

Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes

Dette afsnit beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, der altid skal overholdes, når maskinen benyttes.

Maskinens omgivelser

Dette afsnit indeholder oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med maskinens
omgivelser.

• Der må ikke anvendes brændbar spray eller opløsningsmidler i nærheden af maskinen. Undgå
desuden at placere dem i nærheden af denne maskine. Det kan medføre brand eller elektriske
stød.

• Der må ikke stilles vaser, potteplanter, krus, toiletartikler, medicin, små metalgenstande eller
beholdere, der indeholder vand eller andre væsker, ovenpå eller i nærheden af maskinen. Der
kan opstå risiko for brand eller elektriske stød, hvis der spildes væsker, eller hvis genstande
tabes ned i maskinen.

• Hold maskinen væk fra fugtighed og støv. I modsat fald kan det medføre brand eller elektriske
stød.

• Anbring ikke maskinen på en ustabil eller skrånende overflade. Hvis den tipper, kan det
medføre personskader.

2. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine
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• Anbring ikke tunge genstande oven på maskinen. Maskinen kan vælte, og der kan opstå
personskader.

• Sørg for, at det rum, maskinen benyttes i, er velventileret og rummeligt. God ventilation er især
vigtigt, hvis maskinen bruges meget.

• Blokér ikke maskinens udblæsningshuller, De indvendige dele kan blive overophedet og
medføre brand.

Håndtering af strømkabler og stikkontakter

Dette afsnit indeholder oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af ledninger og
stikkontakter.

• Brug ikke andre strømkilder end dem, der overholder de angivne specifikationer. Det kan
medføre brand eller elektriske stød.

• Brug ikke andre frekvenser end dem, der er angivet under specifikationerne. Det kan medføre
brand eller elektriske stød.

• Brug ikke adaptere med mange stik. Det kan medføre brand eller elektriske stød.

• Brug ikke forlængerledninger. Det kan medføre brand eller elektriske stød.

• Brug ikke kabler, som er beskadigede, i stykker eller er blevet ændret. Brug heller ikke kabler,
som er blevet klemt under tunge genstande, trukket kraftigt i eller bøjet meget. Det kan medføre
brand eller elektriske stød.

• Berøring af kablets stikben med metal kan give elektriske stød og medføre brand.

• Det medfølgende kabel må kun bruges til denne maskine. Det må ikke bruges til andre
apparater. Det kan medføre brand eller elektriske stød.

• Det er farligt at håndtere kablets stik med våde hænder. Det kan give elektriske stød.

• Hvis kablet beskadiges, og de indvendige ledninger er blottede eller i stykker, skal du kontakte
en servicetekniker og få det udskiftet. Brug af beskadigede kabler kan medføre brand eller give
elektriske stød.

Sikkerhedsoplysninger
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• Du bør tage stikket ud af stikkontakten i væggen mindst en gang om året samt hvis følgende er
tilfældet:

• Der er brændemærker på stikket.

• Benene på stikket er bøjede.

• Hvis et af ovenstående skulle være tilfældet, skal du holde op med at bruge stikket og kontakte
din forhandler eller en tekniker. Brug af stikket kan medføre brand eller give elektriske stød.

• Du bør tage stikket ud af stikkontakten mindst en gang om året samt hvis følgende er tilfældet.

• Strømkablets indvendige ledninger er blottede, i stykker eller lign.

• Der er revner eller buler på strømkablet.

• Strømmen skiftevis afbrydes og tilsluttes, når strømkablet bøjes.

• En del af strømkablet bliver varmt.

• Strømkablet er beskadiget.

• Hvis et af ovenstående skulle være tilfældet, skal du holde op med at bruge strømkablet og
kontakte din forhandler eller en tekniker. Brug af det beskadigede strømkabel kan medføre
brand eller give elektriske stød.

• Sørg for, at stikket er indsat korrekt i stikkontakten. Delvist isatte stik skaber en ustabil
forbindelse, der kan medføre farlig varmeophobning.

• Hvis maskinen ikke skal bruges i flere dage eller længere, skal strømkablet tages ud af
stikkontakten.

• Når strømkablet tages ud af stikkontakten i væggen, skal du altid trække i stikket, ikke i kablet. I
modsat fald kan kablet blive beskadiget. Brug af beskadigede kabler kan medføre brand eller
give elektriske stød.

• Sørg for at trække stikket ud af kontakten, og rengør stikbenene og området omkring benene
mindst en gang om året. Ophobning af støv på stikket udgør en brandfare.

• Når der udføres vedligeholdelse på projektoren, skal strømkablet altid tages ud af stikkontakten
i væggen.

• Strømkilde

220-240 V, 5 A, 50/60 Hz

Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde med en spænding som ovenstående.

2. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine
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For brugere i Norge er dette produkt også udviklet til brug med et IT-strømfordelingssystem med en
spænding på 230 V.

Håndtering af maskinen

Her beskrives sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med betjening af maskinen.

• Anbring maskinen så tæt som muligt på en stikkontakt i væggen. Dette giver mulighed for at
trække stikket ud i nødstilfælde.

• Hvis der kommer røg ud af maskinen, den afgiver en underlig lugt, eller den ikke fungerer
normalt, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen. Når du har slukket for strømmen, skal du
huske at tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Kontakt derefter en servicetekniker
vedrørende problemet. Maskinen må ikke bruges. Det kan medføre brand eller elektriske stød.

• Hvis metalobjekter, eller vand og andre væsker tabes ned i maskinen, skal du øjeblikkeligt
slukke for strømmen. Når du har slukket for strømmen, skal du huske at tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Kontakt derefter en servicetekniker vedrørende problemet. Maskinen
må ikke bruges. Det kan medføre brand eller elektriske stød.

• Undgå at berøre denne maskine, hvis der forekommer lynnedslag i nærheden. Det kan give
elektriske stød.

• I det følgende forklares de advarselsmeddelelser, der er trykt på plastikposen til dette produkt.

• Hold maskinens medfølgende plastgenstande, som poser, handsker osv., væk fra babyer
og mindre børn. Der kan opstå kvælning, hvis disse genstande blokerer for munden eller
næsen.

• Træk ledningen ud af stikkontakten, inden du flytter maskinen. Under flytningen skal du passe
på, at ledningen ikke beskadiges under maskinen. I modsat fald kan det resultere i brand eller
elektriske stød.

• Hvis maskinen skal flyttes, når kassettemodulet er installeret som ekstraudstyr, må du ikke skubbe
til hovedenhedens øverste del. Kassettemodulet kan rive sig løs og medføre personskader.

• Hvis kassette 2 og 3 er installeret, bør du kun trække én ud ad gangen, når der skal ilægges
papir, eller fastklemt papir skal fjernes. Hvis du trykker for hårdt ned på maskinens overflade,
kan der opstå fejl og/eller ske personskader.

Sikkerhedsoplysninger

13



• Kontakt en servicetekniker, hvis maskinen skal løftes (f.eks. ved flytning til en anden etage). Prøv
ikke på at løfte maskinen uden hjælp fra en servicetekniker. Maskinen kan blive beskadiget, hvis
den tipper eller vælter, og der kan opstå maskinfejl eller personskader.

• Undgå at se ind i lampen. Det kan beskadige dine øjne.

• Tag ikke fat i betjeningspanelet, når du flytter maskinen. Det kan beskadige panelet og
maskinens funktioner, eller der kan opstå personskader.

• Pas på, at hænderne ikke kommer i klemme, når du lukker glaspladelåget/ADF'en. Dine fingre
kan blive beskadiget.

Håndtering af maskinens indre dele

Dette afsnit indeholder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med håndtering af maskinens indvendige
dele.

• Fjern ikke andre låger eller skruer end dem, der er angivet i denne vejledning. Maskinen
indeholder komponenter med høj spænding, der kan give elektriske stød, og laserdele, der kan
skade øjnene. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker, hvis maskinens indvendige dele har brug
for vedligeholdelse, justering eller reparation.

• Forsøg ikke at afmontere eller ændre på delene i denne maskine. Det kan give forbrændinger
eller elektriske stød. Det bør igen bemærkes, at laserkomponenterne i denne maskine kan give
alvorlige øjenskader.

• Visse af maskinens indvendige dele kan blive meget varme. Pas på, når du fjerner fastklemt
papir. I modsat fald kan det give forbrændinger.

• Visse af maskinens indvendige komponenter kan være skrøbelige. Når du fjerner fastklemt
papir, må du ikke berøre sensorer, stik, LED-lys eller andre skrøbelige dele, der er vist i
vejledningen Troubleshooting. Det kan resultere i fejlfunktioner.

• Når du fjerner fastklemt papir, skal du passe på, at fingrene ikke kommer i klemme.

• Når du ilægger papir, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme.

• Selv om der er installeret sikkerhedsanordninger for at forhindre uheld, skal du passe på ikke at
berøre rullerne i maskinen under driften. Det kan resultere i personskader.

2. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine
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• Hvis maskinens indvendige dele ikke rengøres regelmæssigt, kan der ophobes støv. Der kan
opstå brand og nedbrud ved for stor ophobning af støv inde i maskinen. Kontakt en
salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om og priser på indvendig rengøring af maskinen.

Håndtering af maskinens tilbehør

Dette afsnit indeholder sikkerhedsforanstaltninger vedrørende håndtering af maskinens tilbehør.

• Afbrænd ikke toner (ny eller brugt) eller tonerbeholdere. Det kan give forbrændinger. Toner
antændes ved kontakt med åben ild.

• Toner (ny eller brugt) eller tonerbeholdere må ikke opbevares i nærheden af åben ild. Der kan
opstå risiko for brand og forbrændinger. Toner antændes ved kontakt med åben ild.

• Der må ikke bruges en støvsuger til at opsuge spildt toner (inklusive brugt toner). Hvis der
ophobes toner i støvsugeren, kan der opstå risiko for brand eller eksplosion pga. elektriske
gnister. Det er dog muligt at anvende specialstøvsugere, der er sikret mod eksplosion og
støvantænding. Hvis du spilder toner på gulvet, skal det fjernes forsigtigt med en våd klud, så
det ikke spredes.

• I det følgende forklares de advarselsmeddelelser, der er trykt på plastikposen til dette produkt.

• Hold maskinens medfølgende plastgenstande (poser, handsker osv.) væk fra babyer og
mindre børn. Der kan opstå kvælning, hvis disse genstande blokerer for munden eller
næsen.

• Tonerbeholdere må ikke mases eller klemmes. Toner kan spildes og give pletter på huden, tøjet
og gulvet, eller du kan komme til at sluge det.

• Opbevar toner (ny eller brugt), tonerbeholdere samt dele, som har været i kontakt med toner,
på afstand af børn.

• Hvis du kommer til at sluge toner, skal du gurgle med store mængder vand og sørge for at få
frisk luft. Kontakt om nødvendigt en læge.

• Hvis du får toner i øjnene, skal du omgående skylle med store mængder vand. Kontakt om
nødvendigt en læge.

Sikkerhedsoplysninger
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• Hvis du kommer til at sluge toner, skal du fortynde det ved at drikke store mængder vand.
Kontakt om nødvendigt en læge.

• Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter toner, skal du undgå at få toner på tøjet. Hvis det
kommer på tøjet, skal det plettede område vaskes med koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i
stoffet og kan gøre det umuligt at fjerne pletten.

• Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter toner, skal du undgå at få toner på huden. Hvis det
kommer på huden, skal du vaske det berørte område grundigt med sæbe og vand.

• Pas på, at der ikke spildes toner, når du udskifter tonerpatroner, resttonerbeholdere eller andre
forbrugsstoffer. Læg de brugte forbrugsstoffer i en pose, når de er fjernet. Skru låget ordentlig
på de forbrugsstoffer, der lukkes med låg.

• Forsøg ikke at udskrive på hæftede ark, aluminiumsfolie, karbonpapir eller nogen form for
ledende papir. Det kan medføre brand.

• Opbevar SD-kort eller lagerenheder uden for børns rækkevidde. Hvis et barn ved et uheld
sluger et SD-kort eller en lagerenhed, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge.

2. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine
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Sikkerhedsmærkater på denne maskine
Dette afsnit indeholder oplysninger om de sikkerhedsmærkater, der sidder på maskinen.

Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG

På denne maskine er mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG placeret på de nedenfor angivne
områder. Af sikkerhedshensyn bør du følge instruktionerne og håndtere maskinen som angivet.

DRT001

1

1.

Dele med høj temperatur. Vent et øjeblik, mens tonerenheden afkøles, før du fjerner fastklemt papir.

Symboler for strømafbryder

Symboler for strømafbryder til denne maskine er som følger:

•  : STRØMMEN ER TILSLUTTET

•  : STANDBY

Sikkerhedsmærkater på denne maskine
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2. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine
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3. Øvrige oplysninger om denne
maskine
Dette kapitel indeholder oplysninger om love og vedtægter, der angår denne maskine.

Love og regulativer

Kopiering og udskrivning forbudt

Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt.

Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning:

Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort.

Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar
for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller
udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver.

Lasersikkerhed

Lasersikkerhed for Type 1

Denne maskine overholder bestemmelserne i IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) for klasse 1-
laserprodukter. Maskinen indeholder fire InGaAIP-laserdioder med en bølgelængde på 655-666
nanometer. Strålens afbøjning er (min.) 21 og (maks.) 29 grader lodret og (min.) 7 og (maks.) 11
grader vandret, og laserstrålerne genereres kontinuerligt (Continuous Wave mode). Lyskildens
maksimale udgangseffekt er 10 milliwatt.

Følgende mærkat sidder bag på maskinen:

Forsigtig

Udførsel af justeringer eller benyttelse af fremgangsmåder, der ikke er angivet i denne vejledning, kan
resultere i sundhedsskadelig bestråling.
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Lasersikkerhed for Type 2

Denne maskine overholder bestemmelserne i IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) for klasse 1-
laserprodukter. Maskinen indeholder fire AlGalnP-laserdioder med en bølgelængde på 650-666
nanometer for hver diode. Strålens afbøjning er (min.) 15 og (maks.) 25 grader lodret og (min.) 7 og
(maks.) 13 grader vandret, og laserstrålerne genereres kontinuerligt (Continuous Wave mode).
Lyskildens maksimale udgangseffekt er 15 milliwatt.

Følgende mærkat sidder bag på maskinen:

Forsigtig

Udførsel af justeringer eller benyttelse af fremgangsmåder, der ikke er angivet i denne vejledning, kan
resultere i sundhedsskadelig bestråling.

Oplysninger om europæisk hovedkontor samt støjemission

I overensstemmelse med TUV "GS Symbol"-kravene er oplysninger om EU-kontoret eller
repræsentationsvirksomheden angivet nedenfor.

Det regionale hovedkontor for Europa

Ricoh Europe PLC

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

Støjemission:

EMC-direktiv

Påsætning af ferritkerne

For at fjerne RF-interferens skal et Ethernet-kabel, som er forbundet til den valgfri USB-port, og et
telefonkabel med en ferritkerne benyttes.

3. Øvrige oplysninger om denne maskine
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Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr

Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling
af E-affald

Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme
genbrug.

Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol.

Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de
korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den
skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare
naturens ressourcer og beskytte miljøet.

For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte
forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker.

Alle andre brugere

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte
produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker.

For Users in India

This product including components, consumables, parts and spares complies with the "India E-waste
Rule" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or
polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for
cadmium, except for the exemptions set in the Rule.

Love og regulativer
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3. Øvrige oplysninger om denne maskine
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4. Appendix
Dette tillæg indeholder oplysninger om varemærker.

Varemærker
Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Firefox er et registreret varemærke tilhørende Mozilla Foundation.

Google og Chrome er varemærker tilhørende Google Inc.

Microsoft, Windows og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og /eller andre lande.

Safari er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

SD er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Egennavnene på Internet Explorer 9, 10 og 11 er som følger:

• Windows® Internet Explorer® 9

• Internet Explorer® 10

• Internet Explorer® 11

Andre produktnavne, der anvendes heri, benyttes kun som identifikation og kan være varemærker
tilhørende deres respektive virksomheder. Vi fraskriver os alle rettigheder til disse mærker.
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