Registrera dig,
logga in och ladda upp
ﬁler var som helst

www.printincity.ﬁ

Bekanta dig,
logga in och köp saldo

Print In City är ett nytt sätt att lätt och ledigt skriva
ut, skanna och kopiera dina dokument just där som
det är allra mest praktiskt för dig. Ladda upp ﬁlerna
på servern, välj en lämplig utskriftspunkt och hämta
dina utskriftsarbeten med din personliga PIN-kod.
Här är bruksanvisningen för Print In City -tjänsten.

Om du inte ännu har registrerat dig
som användare av tjänsten, gå till
adressen www.printincity.ﬁ och
registrera dig.

Du kan registrera dig med din
e-postadress eller Facebookeller Google-kod. Du får en
länk, via vilken du kan bekräfta
registreringen.

Välj efter registreringen inställningar (kugghjulsikonen i toppmenyn)
och kontots inställningar. Skapa din personliga PIN-kod i punkten:
Print In City PIN-kod – ändra. Du behöver PIN-koden när du loggar in
på en enhet i en utskriftspunkt.
Ladda upp saldo till tjänsten via valet Kontots saldo och betalning.

1 Välj den summa som ska laddas upp på kontot (utskriftsbiljett).
2 Välj betalningssätt och betala.

Så här laddar du upp till tjänsten
de arbeten som ska skrivas ut
1 Logga in på tjänsten på adressen www.printincity.ﬁ.
2 Välj på förstasidan Skriv ut
3 Ladda upp ﬁlerna på servern
4

Välj inställningar

5 Välj utskriftspunkt

Välj skriv ut (Utskriftsarbetet laddas upp till tjänsten).

Så här skriver du ut med en multifunktionsenhet den ﬁl du har laddat upp.

Välj på pekskärmen
PIN-kod.

Identiﬁera dig genom att
mata in din personliga PINkod och tryck på Logga in.
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I utskriftsmenyn ser
du en lista över de
PDF-dokument som du
har laddat upp.
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I rutans övre kant kan du kontrollera det saldo du har laddat upp.

2

Om du vill kopiera eller skanna, välj till vänster Huvudmeny.

3

Om du vill skriva ut, välj i den lista som syns i rutan den ﬁl som du
vill skriva ut.

4

Ändra antalet utskrifter och de andra inställningar som du önskar,
såsom häftning (om enheten har denna egenskap), genom att
trycka på Alternativ.

5

När du är redo att skriva ut, tryck på Skriv ut+radera.

6

Om du vill skriva ut alla dina ﬁler i utskriftskön, tryck på Skriv ut
alla. Vänligen beakta att ﬁlerna raderas automatiskt genast när
de är utskrivna.

OBS! Du kan avbryta utskrivningen av arbetet genom att trycka
på Statuskontroll/Annullera.
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Om du vill kopiera eller skanna, välj i skärmens
vänstra kant Huvudmeny.

2

Välj Kopia eller Skanna och sänd. Du kommer tillbaka till
utskrivningsmenyn genom att trycka på Secure Print.

Kopieringsvy

Om det står Lägg till
papper nedtill på skärmen,
kontakta personalen.

Skanningsvy

Enheten identiﬁerar dig på basis
av din PIN-kod. Du kan välja
funktionen Sänd till mig själv
eller lägga till andra mottagare genom att trycka på Ange
mottagare.

Lä a skriva ut,
skanna och kopiera!

Prislista (euro)
A4 enkelsidig, svartvit.................................................... 0,20
A4 dubbelsidig, svartvit ................................................. 0,40
A4 enkelsidig, i färg....................................................... 0,50
A4 dubbelsidig, i färg .................................................... 1,00
A3 enkelsidig, svartvit.................................................... 0,40
A3 dubbelsidig, svartvit ................................................. 0,80
A3 enkelsidig, i färg....................................................... 0,70
A3 dubbelsidig, i färg .................................................... 1,40
Skanning till PDF-ﬁl till e-posten............................. 0,10/sida

Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta
information!

