
Päävirtakytkin
- Laitteen
sulkeminen
saattaa poistaa
tulostusvikatilanteen.

Skannattavien asiakirjojen syöttölaite,
asiakirjat kuvapuoli ylöspäin

Ohisyöttötasolle
laitetaan kalvot,
tarrat ja paksu
paperi

Laitteen paperirata
avataan oikeasta
kyljestä,
lämpöyksikköön jäänyt
paperi poistetaan
avaamalla sinisellä
merkitty C-luukku.

Ongelmatilanteessa Helpdeskin
yhteystiedot löytyvät syöttölaitteen
tarrasta. Jos laite on nukkumatilassa,

kosketa paneelia.
Kirjautuminen laitteelle:
Vie kortti lukijan päälle

Ricoh-laitteiden käyttöohjeita

Lisävaruste:
Nidontayksikkö

Kaksipuoleisyksikkö,
avaa luukku Z

SN112233445
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Sisäänkirjautuminen

Jos laite on nukkumatilassa, kosketa paneelia.
Kirjaudu laitteelle viemällä tunnistautumiskortti lukulaitteen päälle
tai liu´uta  näkymää poikittaissuunnassa kirjautuaksesi sisään
käyttäjätunnuksellasi

Voit muuttaa paneelin kielisyyttä            -napin alta.
Vaihtoehtoina ovat Suomi ja Englanti.
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Sisäänkirjautuminen käyttäjätunnuksella

Napauta kenttää *Käyttäjän ID ja esiin tulee näppäimistö.
Kirjoita kenttään: käyttäjätunnus

Paina  sitten  ”Seur.”  niin pääset salasanakenttään.

Kirjoita salasanasi ja paina ”Kirjaudu sisään”

käyttäjätunnus

Mikäli sinulla ei ole korttia mukana voit
sisäänkirjautua käyttäjätunnuksellasi



Työpöytänäkymä, toimintotilan valinta

Skannaus
Omaan
Sähkö-
postiin

Siirry
Kopiokone
tilaan

Omien
tulostus-
töiden
vapautus

User



Omien tulostustöiden vapauttaminen

Monitoimilaitteille on asennettu Secure Print -turvatulostusominaisuus. Tulostaessasi Secure Print- tulostusjonoon työt jäävät odottamaan palvelimelle niiden
vapauttamista laitteelta. Jokainen käyttäjä saa tulostettua vain omat työnsä. Huomioi että olet kirjautunut työasemalle omalla tunnuksellasi.
Huom ! Turvatulostusjonossa olevat työt voidaan tulostaa miltä vaan Ricohin monitoimilaitteelta, eli jos lähimmässä laitteessa on ruuhkaa voit ottaa työt ulos toisesta
laitteesta. Jos aikaisempi käyttäjä  on unohtanut kirjautua ulos laitteelta, vie ID-kortti kaksi kertaa lukulaitteen päälle.

Valitse luettelosta tulostettavat työt

Valitse Tulosta

KIRJAUDU ULOS VIEMÄLLÄ KORTTI
LUKULAITTEEN PÄÄLLE

Huom! Tulosteet säilyvät listalla 72 h,
jonka jälkeen ne poistuvat itsestään.

1.

2.

2.
1.

User

Paluu  aikaisemaan näkymään

3.

3.



Tulostustöiden valinnat

Tässä näkyvät
kulloisetkin valinnat:
BW= Mustavalkoisena
Simplex= yksipuoleisina

User

Poista Kaikki valinnat

Poista Valittu työ

Päivitä

Tulosta ja Tallenna,
antaa mahdollisuuden
tulostaa sama työ
uudelleen myöhemmin

Paluu  aikaisempaan
näkymään

Voit ottaa samasta
tulostustiedostosta
useamman kopion

Voit pakottaa
Laitteen
tulostamaan
värillisen
tiedoston
mustavalkoisena

Merkistä
näet mitkä työt
ovat  valittuina



Print Service and Support
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Valitse Scan-to-Me työpöytänäkymästä.
Aseta skannattavat asiakirjat syöttölaitteeseen
kuvapuoli ylöspäin tai valotuslasille
Kuvapuoli alaspäin.

Voit halutessasi antaa Cc-kenttään toisen sähköpostin
vastaanottajan (sinä näyt hänelle tiedoston lähettäjänä).

Voit antaa viestille Otsikon (Subject), kirjoittaa viesti-
kenttään (Body) tai muuttaa lähetettävän tiedoston nimeä
(File Name).
Itse skannattavat sivut ovat viestin liitetiedostoja.

Paina Skannaus

Mikäli skannasit valotuslasilta paina lopuksi
”Lop.skan”

Skannaa toinen asiakirja tai
kirjaudu ulos viemällä
korttisi lukulaitteen päälle.

Skannaus omaan sähköpostiin
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Skannausasetuksien muuttaminen

Delivery Format = Skannaustiedostomuoto

(MFP:s output = Laitteen oletusasetukset:
Monisivuinen PDF, 300dpi, Väri
soveltuvat useimpiin skannaustöihin

Single pages;  Tekee jokaisesta sivusta
oman tiedoston.
Multipage; Kaikki sivut menevät samaan
tiedostoon

PDF/A; Arkistointikelpoinen PDF

(MFP:s output = Oletusasetukset:
Monisivuinen PDF, 300dpi, Väri
soveltuu useimpiin skannaustöihin)
Single pages;  Tekee jokaisesta sivusta
oman tiedoston.
Multipage; Kaikki sivut menevät samaan
tiedostoon
PDF/A; Arkistointikelpoinen PDF
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Kopiointi

KOPIOMÄÄRÄN VALINTA

MUSTAVALKO / VÄRIKOPIO

AUTOMAATTINEN:

Tunnistaa alkuperäisen ja

tekee värillisistä värikopion

PAPERIKASETIN VALINTA

Huom ! Paksu paperi / Tarrat
ohisyötöstä

Valintojen
tyhjennys

Kopioinnin
pysäytys

Kopioinnin
Aloitus

Liu’uttamalla Muut näkymää
alaspäin saat näkyviin
enemmän vaihtoehtoja kuten
Pienennös/suurennos,
2-puoleisuus

Nidonta (jos laitteessa on
nidontayksikkö)

Koti-napista pääset takaisin
toimintotilavalikkoon

Kirjaudu ulos viemällä
kortti uudelleen lukijan
päälle

Tästä näet
mitkä

asetukset ovat
valittuna

Pienennös / Suurennos
2-puoleisuus, lajittelu

Virhetilan tarkistus, jos
palaa valo paina nappia


