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Gefeliciteerd met jouw keuze voor de KUARIO MFP Kiosk. Wij zijn ervan overtuigd dat je tevreden zult

zijn met jouw aankoop van één van de meest flexibele oplossingen van de markt.

Om jou te helpen het beste uit jouw KUARIO MFP Kiosk te halen, verzoeken wij jou deze handleiding

aandachtig te lezen. Deze handleiding kan, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd als

gevolg van voortdurende productverbeteringen. 

Wij raden jou ten zeerste aan de licentieovereenkomst grondig te lezen om jouw rechten en

verantwoordelijkheden als eigenaar volledig te begrijpen. 

Wanneer jij vragen of opmerkingen hebt, dan is jouw dealer jou graag van dienst.

Wij raden u ten zeerste aan de licentieovereenkomst te lezen om de dekking ervan en uw

verantwoordelijkheden als eigenaar volledig te begrijpen. 

Uw dealer is toegewijd aan uw tevredenheid en zal graag uw vragen en zorgen beantwoorden. 

Onze beste wensen,

© 2023 inepro B.V.  Alle rechten voorbehouden.

inepro B.V.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige

wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, tapes of

informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen, kunnen handelsmerken en/of geregistreerde

handelsmerken van de respectieve eigenaren zijn. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op

deze handelsmerken.

Hoewel bij de voorbereiding van dit document alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, aanvaarden

de uitgever en de auteur geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen, of voor schade die

voortvloeit uit het gebruik van informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en

broncode die erbij horen. In geen geval zijn de uitgever en de auteur aansprakelijk voor winstderving of

enige andere commerciële schade die direct of indirect door dit document is veroorzaakt of zou zijn

veroorzaakt.

Revisienummer R 2. Deze revisie van de handleiding kan worden toegepast op producten met versie 3.0

of hoger.
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Ricoh installatie van KUARIO MFP KIOSK via WIM

Stap 1: Ga naar de Web Image Monitor (WIM) van de printer en log in als Administrator

Stap 2: Ga naar Device Management en klik op Configuration

Stap 3: Ga naar Extended Feature Settings en klik op Install

Stap 4: Selecteer Local File en voeg de KUARIO MFP Kiosk als .zip toe.

Stap 5: Klik op Display Extended Feature List (het lijkt alsof er niks gebeurt, maar het laden kan soms

een geruime tijd duren).
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Stap 6: Als stap 4 klaar is met laden krijg je het onderstaande scherm. Klik op het bolletje van de

KUARIO MFP Kiosk en klik op Install.

Stap 6: Bevestig dat je de KUARIO MFP Kiosk wilt installeren door op OK te klikken.
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Stap 7: Het scherm gaat automatisch terug naar het onderstaande scherm.

De installatie is nu voltooid.
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