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Sinds 1986 een kei in service

Handleiding :

A. Printen
- Printer instellingen programmeren onder één toets
- Printopdrachten groeperen, overschakelen lades, traag of niet printen, lade prioriteit,…
- PROBLEEMOPLOSSER

B. Scannen
- Werkwijze, Tips, Adressen toevoegen / wijzigen, adresboek kopiëren.
- PROBLEEMOPLOSSER

C. Kopieren
Teller zoeken (C.6.), papier instellen, …

D. Storingen
- Opstroppingen
- plekjes, vegen
- tips,…

Print dit boekje m.b.v. de “tijdschriftfunctie” (zie A.1. of C.8.)
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A. PRINTEN
1. Uw printer voorkeursinstellingen (A3 – A4, duplex, kleur of zwart wit,….) vastleggen.
Op uw PC: ga naar (‘configuratiescherm’), ‘apparaten en printers’, rechtermuis klik op het icoontje van uw printer,
‘voorkeurinstellingen’.
Er zijn twee verschillende scherm lay-outs: a. Eén met 5 tabbladen en b. Eén met 3 tabbladen.
a. Printervoorkeursinstellingen 5 tabbladen

- Onder tabblad “setup” (links bovenaan) stelt u in: Kleur of zwa wi // aantal pagina’s per vel // aantal kopieën
(eventueel) // deze instellingen opslaan, om later op te halen ophalen (zie **)
Onder “duplex” kiest u “binden links” voor duplex of “boekje” (zie **)
- Op het volgend tabblad “papier” stelt u alles in wat geen gewoon A4 (papier) is:
bijvoorbeeld A3, vink “afdrukken” aan en selecteer A3 :

Of papier dat uit een specifieke lade moet komen:

Of een papier type dat dikker, gekleurd, specifiek (briefhoofd) is (zie **):

Klaar? Benoem deze printinstellingen ‘A4 kleur duplex’ of zo (zie **).
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b. Printervoorkeursinstellingen 3 tabbladen

Onder tabblad “snelkeuzes” (links bovenaan) legt u vast:
“Kleur” of “zw wi” // “invoerlade” = lade 1 of 2 … // “papiersoort” = dik, gekleurd,… (zie**) // “kopieën” (eventueel).
“huidige instellingen registr …” = instellingen benoemen om later op te roepen (lees verderop)
Onder tabblad “uitgebreide instelling” menu, ”standaard”, selecteer je een ander
papierformaat, bijvoorbeeld A3
->
->
->
->
->
->
Onder menu “bewerken” kies je onder “lay-out” het aantal pagina’s per vel.
Onder “duplex” “lange zijde binden”
Onder “boekje” “tijdschrift” (zie **)
Klaar? Onder “huidige instellingen registr …” legt u deze instellingen vast en benoemt
u deze. Deze vindt u nu terug onder “snelkeuzelijst beheren”. ->
->
U kunt hier uw voorkeursinstelling “omhoog” plaatsen.
U wilt nu een document afdrukken? Selecteer “Afdrukken”, “printereigenschappen”.
(Daar ziet u bovenstaande schermlayout). Klik op uw voorkeur(icoon), ok, aantal, afdrukken….
PS: Liever een lijst ipv icoontjes? Ga naar “configuratie/info” kies:

* *:
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* : voorgeprogrammeerde instellingen opslaan bij de “5 tab”: onder tabblad “setup” klikt u “opslaan”; sla deze *.sav
op in een map “printerinstellingen” die u vooraf aanmaakt ergens op uw PC. U roept deze instellingen op met
“ophalen”.
** : Tijdschrift functie = telkens 4 opgemaakte A4 documenten worden verkleind afgedrukt op één A4 recto verso (in
A5 leesmodus) en dit in tijdschrift volgorde. U kan deze functie combineren met schutbladen (voor- achter- of
tussenblad) “papier” “invoerlade” (enkel 3 tab).
*** : ! Dik papier moet u ALTIJD aangeven, ook op het toestel, voordat u hierop print !!!
!! Indiceert het toestel een rood lichtje en print het niet: check de papierlade instellingen van uw opgemaakt
document. Elke document instelling moet overeenkomen met de instellingen op de printer zelf, anders (zie Scannen
& kopieer handleiding) !!
2. weetjes:
printopdrachten groeperen
Meerdere printopdrachten kan u over een bepaalde tijdsperiode, groeperen; u wandelt dan maar één keer naar het
toestel, geeft uw code in en al uw printopdrachten worden dan uitgeprint...
Werkwijze:
- vanuit het af te drukken document op uw pc: afdrukken, printereigenschappen, “job type” (taaksoort): uitgestelde
(of beveiligde) afdruk, details, een code ingeven…
- Elke printopdracht komt nu bij in de wachtrij onder die code en op uw PC.
Klaar? U wandelt naar uw printer: “printerfunctie” (grote toetsen links opzij), “print jobs” (display), (als beveiligde
afdruk: code ingeven), selecteer uw doc’s, print…
Controle via WIM (zie “scan&kopie handl.” “Scan-adressen behandelen via adresboek”.)
Overschakelen lades
Als een papierlade leeg is, automatisch overschakelen naar een andere lade met = papierformaat:
via “#/123” “kopierinstellingen” “overschakelen lades” (auto tray switching), “uit” of “aan” (met of zonder
beeldrotatie).
Als u een bepaalde lade hiervan wilt uitsluiten (vb. briefhoofdpapier) zet “Auto papier selec” voor die lade op “uit”:
“Systeem instellingen”, “instellingen papierlade”, “volgende”, “papierlade x” “Auto tray select” “uit”.
Printopdrachten bekijken / wissen
Meteen na uw printopdracht verschijnt er even een print-icoontje in de onderste werkbalk van uw PC scherm. Druk
op het “driehoekje” (in die onderste werkbalk) om deze op te roepen. Dubbelklik hierop en je kan de
printopdrachten bekijken / wissen.
De printopdracht stoppen via de printer? Druk op de rode - of rood omrande - stop toets.
Lade prioriteit
Voor het printen, kopiëren of faxen kan men voor ieder apart een andere papierlade toewijzen. Doe dit via uw
toestel: “#/123”, “instel papierlade”. Of via Web Image Monitor: inloggen, configuratie, systeem.
3. PROBLEEMOPLOSSER:
Dik papier? ALTIJD instellen op uw toestel EN aangeven in uw printopdracht !!!
Indiceert het toestel een rood lichtje en print het niet? (zie vorig punt):
- check de papierlade instellingen van uw opgemaakt document (dik papier, marges, formaat,…).
- Een emailbijlage of een internetdocument zou men (theoretisch) eerst op de hard disk moeten opslagen om
vandaaruit uit te printen.
Traag printen? Driver corrupt, contacteer ons.
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B. SCANNEN
1. Werkwijze
Selecteer de scan-functie op uw toestel.
a. Scannen vanuit de glasplaat:
leg uw document op de glasplaat, selecteer het bestemmings-adres en druk start; u heeft nu 1 minuut de tijd om het
volgende in te scannen document te plaatsen (event. ook via de ADF), druk start.
Alles in-gescand? Het wordt meteen verzonden nadat u op het hekje drukt OF Automatisch verstuurd na 1 minuut.
b. Scannen m.b.v. de automatische doorvoerder (ADF):
Leg uw documenten in de ADF, selecteer het bestemmings-adres en druk start.
c. Scannen met ADF & glasplaat in één verzending of file:
Eerst via de glasplaat en binnen 1 minuut via de ADF. Indien omgekeerd, kiest u vóóraf “origin.invoertype”: “batch”.

2. Scan-adressen toevoegen of wijzigen (Deze kleur is voor nieuwere toestellen)
a) Typ in de URL van de internetbrowser het IP adres van uw printer, zonder www. (zie *).
-> U controleert nu tonergehalte, tellers, serienummer, printjobs,…
b) Klik op “log-in” (rechts bovenaan uw scherm) en vul de inlog gegevens in (zie **).
-> U kan nu gegevens wijzigen.
”apparaat beheer”
c) Ga naar “adresboek” in de linker kolom.
- Nu kan je scanadressen wijzigen, verwijderen, toevoegen, kopieren.
- Scan email-adres toevoegen:
1) “gebr. toevoegen”, “Email- of mapbestemming V” “Volgende” 2) “naam” & “toetsweergave” invullen. 3) “titel”
“Toev. aan freq.” “aan” als frequent gebruikt “uit” als niet veel gebruikt (alfabetische weergave). 4) (Omlaag scrollen
tot) “email”, “email adres invullen” “gebruik ook als afzender V”. 5) (Omlaag scrollen en afsluiten met) “ok” of “nog
een bestemming ingeven”…
3. Tips
- Naam geven aan te verzenden bestand: “verzend Bestandstype/naam” “Bestandsnaam“ invullen
- kwaliteit verhogen: “scan instellingen” “resolutie” (de hoger, de groter de file, de langer onderweg)
- een PDF creëren van elk apart origineel van een bundel? “verzend bestandstype/naam” “enkele pagina” “PDF” “ok”
- recto verso: “origineel invoertype” selecteren “2 zijdig origineel”
- Als het dossier groter is dan de capaciteit van de ADF en u wilt het als één file door sturen, kiest u vóóraf
“origin.invoertype”: “batch”.
- sla uw adresbestand van het adresboek op: “onderhoud”, “reservekopie”.
Dit .UDF bestand wordt opgeslagen in uw downloads-folder als “Ricoh Aficio xxx.”. Sleep dit bestand naar een mapje
“Ricoh” dat u vooraf heeft aangemaakt.
* IP adres zoeken: “apparaten & printers” 2x klik op “Ricoh mpcxxx”, 2x klik op “Uw printer aanpassen”, “poorten”,
“poort configureren”.
** inloggegevens : check met de verantwoordelijke of met ons.
4. PROBLEEMOPLOSSER : streep(je) op de ingescande bladen? Zie D.2)
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C. KOPIEEREN
1. - gele, rode, C toets
2. - ander (dikker) papier instellen
3. - vaak terugkomende kopieer instellingen opslaan
4. - overschakelen (papier)lades
5. - Lade prioriteit: apart voor printen, kopiëren, fax een specifieke papierlade toewijzen
6. - controle teller, tonerniveau
7. - combineren originelen (paspoort functie)
8. - Voeg schut-, tussen- of titel bladen toe via coversheets of voor- of tussenblad
9. - Tijdschriften functie: maak een recto verso A5 boekje, met A4 formaat.
10. - Werkonderbrekingstoets: snel kopiëren tussen een grote kopie opdracht.
11. - één tip toets toewijzing.

1. Gele, rode, C toets
Op uw bedieningspaneel:
- Gele toets: algehele reset van al de instellingen van vorige job (><, kopij aantal, duplex, ladekeuze…)
- Rode toets: beige paneel: reset het aantal gewenste afdrukken of stopt de kopie opdracht.
zwarte paneel: idem, doch als C toets aanwezig is, stopt het enkel de print- of
kopieopdracht.
- C toets: (zwarte panelen) reset het aantal kopies
2. Ander (dikker) papier instellen:
Druk op de “#/123” toets
“Systeem instellingen”, “instellingen papierlade”, “volgende”, “papierlade x” “dik papier” (vanaf een bepaald
grammage vervalt de duplex functie).
“Auto tray select” op “uit” zetten (anders neemt het mogelijks dit papier als A4 gewoon papier leeg valt)
3. Vaak terugkomende kopieer instellingen opslaan

m.b.v. programmatoets
Stel gewenste functies in (><, lade, sorteren, combineren,…), druk “programmatoets”, “program” (registreren) “vrij
positie nummer” (bijv.001), “naam” ingeven, “ok”.
Oproepen: “programmatoets”, “recall”, gewenste “nummer”.

4. Overschakelen lades (als leeg)
Als een papierlade leeg is, automatisch overschakelen naar een andere lade met = papierformaat:
via “#/123” “kopierinstellingen” “overschakelen lades” (auto tray switching), “uit” of “aan” (met of zonder
beeldrotatie).
Als u een bepaalde lade hiervan wilt uitsluiten (vb. briefhoofdpapier) zet “Auto papier selec” voor die lade op “uit”:
“Systeem instellingen”, “instellingen papierlade”, “volgende”, “papierlade x” “Auto tray select” “uit”
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5. Lade prioriteit
Voor printen, kopiëren, fax elk apart een specifieke papierlade toewijzen. Via uw toestel: “#/123”, “instel
papierlade”. Of via Web Image Monitor: inloggen, configuratie, systeem.

6. Controle teller, toner-niveau
Teller: Druk op “#/123” teller (counter) start (event.)
Tonerniveau: onderaan de display weergegeven OF via “(Systeem)status” OF via toets links onderaan

7. Combineren originelen (paspoort functie)
“dup./Combine/reeks” (onderaan rechts op de display van uw toestel)
“combineren”
8. Voeg schut-, tussen- of titel bladen toe via coversheets of voor- of tussenblad
“kaft- tussenblad” (of voorblad/tussenblad) onderaan midden op de display van uw toestel.
Dit is ook een printfunctie via “printereigenschappen"
9. Tijdschriften functie: maak een recto verso A5 boekje, met A4 formaat.
“dup./Combine/series” (onderaan rechts op de display van uw toestel), “boek”, “magazine of tijdschrift”.
Dit is ook een printfunctie via “printereigenschappen”.
U print (kopieert) op A4, dat u nadien dubbel plooit, zodat een A5 recto-verso boekje ontstaat.
Deze functie verkleint uw A4 naar A5 én berekent automatisch de juiste volgorde van de bladzijden.
10. Werkonderbrekingstoets: snel kopiëren tussen een grote kopie opdracht.
(rechts boven).
Snel tussen een grote kopie opdracht heen kopiëren.
Druk nadien terug op die toets om de grote opdracht verder af te laten werken.
11. Eén tip toets toewijzing:
Andere toevoegen of verwijderen? “#/123” “kopiereig.”
“volgende” …
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D. STORINGEN
1. Opstroppingen:
In de papierlade van het toestel moet:
a. De papierstapel perfect gestapeld zijn
geen scheef blad of ezeloortjes.

b. De drie papiergeleiders tot tegen het papier aangemeten zijn
Het papier mag maar een beetje kunnen bewegen tussen zijn geleiders

c. Het papier formaat en - richting overeenkomen met de geprogrammeerde instellingen op het toestel.
Wat in de lade zit moet overeen komen met wat op de display van het toestel staat.

d. Men de lades niet overvol laden, let op het voorgeschreven maximum.
e. Men dikker papier vooraf programmeren via de gebruikersmode.
f. Men het papier een goed door Wapperen vooraleer u het (terug) plaatst.

2. Plekjes, strepen en of vegen:
A. Vanop de glasplaat:
Maak drie kopies: blijven de plekjes steeds op dezelfde plaats? Reinig de (grote) glasplaat.
Verplaatsen die plekjes of vegen zich? Abka verwittigen.

B. Vanuit de automatische originelen invoerder:
1. Rechte (fijne) strepen over de ganse lengte van de kopie? Reinig goed (!) het smalle scanglaasje (links naast de
grote glasplaat).
2. Staat het beeld scheef op de kopie? De papiergeleiders van de invoerder tot tegen het origineel aanmeten.

3. Tips:
- Maak een kopie van het adresboek (cfr scan & kopie handleiding - scannen)
- Laat het papier zo lang als mogelijk in de verpakking.
- Als u een papiersoort weinig gebruikt (bijv. A3) laad er dan weinig van in de papierlade.
- Bestel meteen nieuwe toner als de laatste werd geplaatst.
- « Wapper » met het nieuwe papier voor u het plaatst
- Schud met een nieuwe tonerfles vooraleer u deze plaatst, verwijder dan de dop of de stikker.
- Let op voor nietjes of paper clips bij gebruik van de automatische originelen invoerder.
- Bij gebruik van dikker papier of etiketten, moet u dit alzo instellen op het toestel (via toets 123/…).
- Gebruik enkel papier/etiketten/transparanten waar « kopij toestellen » of » copy » op vermeld staat.
- Alle instellingen kan u ook wijzigen via uw pc (zie scannen handleiding).
- Weet dat goedkoop papier uw toestel mogelijks schade zal toebrengen. Koop nooit het goedkoopste papier binnen een
(goed) merk! Bespreek met ons welke papiermerken goed zijn.
- Als er meerdere mensen hetzelfde toestel gebruiken, duidt een verantwoordelijke aan die met ons in contact staat en die
weet hoe toner moet vervangen worden, of een opstropping correct verwijderd wordt.
- Verwacht u de komst van een technieker, houd dan een print- of kopie opdracht klaar om het toestel nuttig te testen.
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