Skriva ut med princh från en bärbar dator
Börja med att spara det du vill skriv ut på datorn, om det inte
redan ligger på ett USB. Spara filerna på t.ex. skrivbordet eller
hämtade filer.
Klicka sedan på Google Chromewebbläsaren
och skriv in
webbsidan: print.princh.com Du kan välja andra språk, till
exempel engelska eller

i övre, högra hörnet.

 Skriv in Skrivar-ID 102178
 välj den fil du vill skriva ut genom att klicka på: Klicka här
och välj t.ex. skrivbordet eller hämtade filer för att välja din
fil.
 Vill du betala med kontanter, Swish eller kort om det är
över 10 kr, välj:

Skriv in ditt namn
OBS! notera din kod som du får när du har slutfört din utskrift.
Ta gärna kort eller skriv ner koden. Utan den måste du göra om
utskriften!
 Om du valde ”Betala över disk” gå till Receptionen, annars
skriv in din kod på surfplattan som står bredvid skrivaren
för att få dina utskrifter. Tryck på släpp utskrift och skriv in
koden.
Turn the page over for instructions in English.

How to print with Princh from a laptop
Start with saving what you want to print out on the computer, if
it’s not on a USB. You can save it to the desktop or downloaded
files for example.
Then open the Google Chromebrowser

and write the web

page: print.princh.com You can choose English
as
well as other languages in the upper right-hand corner of the
web page.



Fill in the Printer ID 102178
 Choose the file you want to print through: click here and
then choosing the place where you saved it, for example
the desktop or downloaded files.
 If you want to pay with cash, Swish or by credit card if it’s
over 10 kr, choose:

Write your name
Please note the print code you receive! Take a picture or write
it down. You will have to redo your print job without it!
 If you chose “Pay by cash” go to the Reception desk.
Otherwise, fill out your code in the tablet by the printer to
get your prints. Press release print and then the code.
Vänd på papperet för instruktioner på svenska

