
www.printincity.fi

Rekisteröidy, 
kirjaudu ja lataa 

tiedostot missä vain  



Tulosta, 
skannaa ja kopioi

Print In City on uusi tapa tulostaa, skannata ja 
kopioida asiakirjasi vaivattomasti siellä, missä se 
on juuri sinulle kaikkein kätevintä. Lataa tiedostot 
palvelimelle, valitse sopiva tulostuspiste ja nouda 
tulostustyösi henkilökohtaisella PIN-koodillasi.  

Tässä käyttöohjeet Print In City -palveluun.



Valitse rekisteröitymisen jälkeen asetukset (rattaan kuva ylävalikossa) 
ja tilin asetukset. Luo henkilökohtainen PIN-koodisi kohdasta: Print In 
City PIN-koodi – muokkaa. Tarvitset PIN-koodia kirjautuessasi laitteel-
le tulostuspisteellä.

Lataa saldoa palveluun asetusten Tilin saldo ja maksu  
-valinnan kautta.

 Valitse tilille ladattava summa (tulostuslippu).

 Valitse maksutapa ja suorita maksu.

Jos et ole vielä rekisteröitynyt 
palvelun käyttäjäksi, käy 
rekisteröitymässä osoitteessa  
www.printincity.fi

Rekisteröityä voit sähköposti- 
osoitteella tai Facebook- tai 
Google-tunnuksella. Saat linkin, 
jonka kautta voit vahvistaa 
rekisteröitymisen.
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Näin tulostat lataamasi  
tiedoston monitoimilaitteella

Näin lataat tulostettavat 
työt palveluun

Kirjaudu palveluun osoitteessa www.printincity.fi.

Valitse etusivulta Tulosta.

Lataa tiedostot palvelimelle

Valitse asetukset 

Valitse tulostuspiste.

Valitse tulosta (Tulostustyö ladataan palveluun).
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Valitse 
kosketusnäytöltä 
PIN-koodi. 

Tunnistaudu syöttämällä 
henkilökohtainen PIN- 
koodisi ja paina Kirjaudu. 
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Ruudun yläreunasta voit tarkistaa lataamasi saldon.

Jos haluat kopioida tai skannata, valitse vasemmalta  
Päävalikko.

Jos haluat tulostaa, valitse ruudussa näkyvältä  
listalta tiedosto, jonka haluat tulostaa.

Muuta tulostusmäärä ja muut haluamasi asetukset, kuten nidonta 
(jos laitteessa on tämä ominaisuus), painamalla Valinnat.

Kun olet valmis tulostamaan, paina Tulosta+poista. 

Jos haluat tulostaa kaikki tiedostosi tulostusjonosta, paina  
Tulosta kaikki. Huomioithan, että tiedostot poistuvat 
automaattisesti heti, kun ne on tulostettu.
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Tulostusvalikosta näet 
listan lataamistasi 
PDF-dokumenteista.

HUOM! Voit keskeyttää 
työn tulostamisen painamalla  
Tilavalvonta/Peruuta.



Jos haluat kopioida tai skannata, valitse näytön 
vasemmasta reunasta Päävalikko.

Valitse Kopio tai Skannaa ja lähetä. Pääset takaisin tulostus- 
valikkoon painamalla Secure Print.
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Kopiointinäkymä

Jos näytön alareunassa lukee 
Lisää paperia, ota yhteys 
henkilökuntaan.
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Skannausnäkymä

Laite tunnistaa sinut PIN-koodisi 
perusteella. Voit valita Lähetä 
itselle -toiminnon tai lisätä muita 
vastaanottajia painamalla 
Määritä vastaanottajat.



Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä 
tämän toimipaikan infopisteeseen.

Hinnasto (euroa)

A4 yksipuolinen, mustavalkoinen .................................. 0,20
A4 kaksipuolinen, mustavalkoinen ................................ 0,40
A4 yksipuolinen, värillinen ............................................ 0,50
A4 kaksipuolinen, värillinen ........................................... 1,00
A3 yksipuolinen, mustavalkoinen .................................. 0,40
A3 kaksipuolinen, mustavalkoinen ................................ 0,80
A3 yksipuolinen, värillinen ............................................ 0,70
A3 kaksipuolinen, värillinen ........................................... 1,40
PDF-tiedoston skannaus sähköpostiin .....................0,10/sivu

Tulosta, 
skannaa ja kopioi


