
Startguide

Der er forskellige typer skærme tilgængelige.
Lynapplikationer Klassiske applikationer
Du kan let indstille de grundlæggende handlinger. Du kan vælge avancerede funktioner og detaljerede   
 indstillinger.

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den 
et lettilgængeligt sted. Husk først at læse sikkerhedsoplysningerne i 
vejledningen "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen.

Introduktion til skærmen 
Applikationer

 ■ Betjeningsvenlige skærme
Ofte anvendte funktioner og indstillinger vises øverst på skærmen.

Se vejledningen "About This Machine" for yderligere oplysninger 
om skærmen Applikationer, der kan gennemses på 
betjeningspanelet. Alternativt kan du se "Lynvejledning - kopi", 
"Lynvejledning - fax" og "Lynvejledning - scanner" på vores 
website (http://www.ricoh.com/).

 ■ Handlinger på skærmen
 ❖Træk: Flytning af ikoner
Glid fingeren hen over skærmen, mens du trykker på 
den.
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 ❖Svirp: Skift mellem skærme
Svirp fingeren til højre eller venstre på skærmen.
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 ❖Langt tryk: Visning af en underskærm
Placér, og hold fingeren på skærmen.
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 ❖Knib ind/ud: Zooming ind/ud
Knib ud og ind med tommel- og pegefinger på skærmen.
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Kopi Fax

Scanner
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Hvis der ikke sker noget, når du trykker på 
skærmen, skal du kontakte en tekniker.

Pålogning og aflogning

• Kontakt brugeradministratoren for oplysninger 
om login-brugernavn, login-password og 
brugerkode.

• Du skal altid logge af maskinen, når du er 
færdig med at bruge den, for at forhindre 
uautoriseret brug.

 ■ Hvis brugerkode-godkendelse er 
aktiveret

 ❖ Login
Indtast en brugerkode på op til otte cifre ved 
brug af det softwaretastatur, der fremkommer, 
og tryk på [OK].

 ❖ Logout
Tryk på [  ] øverst til højre på skærmen.

Sådan læses betjenings- 
vejledningerne på betjeningspanelet

Svirp til venstre.  

Tryk på ikonet [Brugervejledning].
  

Den første side af vejledningen vises på 
skærmen.
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• Maskinen skal være tilsluttet til et netværk for at 
kunne vise betjeningsvejledningerne. Hvis 
maskinen ikke er tilsluttet til et netværk, kan du 
finde brugervejledningen på vores website 
(http://www.ricoh.com/) via en computer eller 
anden enhed, der kan tilsluttes til et netværk.

• Illustrationerne i denne vejledning kan afvige 
en anelse i forhold til selve maskinen.

 ■ Valg af sprog
Du kan ændre det sprog, der vises på skærmen.
Sproget i vejledningerne er det samme som det, 
der anvendes på skærmen. Hvis der ikke findes 
nogen betjeningsvejledninger på det sprog, der 
vises på skærmen, vises de engelske 
betjeningsvejledninger på skærmen.
For at ændre sproget i displayet, skal du trykke på 
[Widget for sprogskift] på [Startskærm].

 ■ Hvis basisgodkendelse, Windows-
godkendelse eller LDAP-godkendelse 
er aktiveret

 ❖ Login
Tryk på [Log ind] øverst til højre på skærmen.
Indtast et login-brugernavn og et password, og 
tryk derefter på [Log ind].

 ❖ Logout
Tryk på [Log ud] øverst til højre på skærmen.
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