
 

 
 
Venda de targetes a la biblioteca. Preu 3
 
Fotocopiar 
 

 
 
 Imprimir des de qualsevol ordinador de la biblioteca
 

 

 
 
 
 
 

Biblioteca Sant Joan de Déu
Autoservei de fotocòpies 

 

iblioteca. Preu 3€ per 75 fotocòpies.  

 

 
 

a) Inserteu la targeta al dispositiu lector de 
targetes.  

b) A la màquina de fotocopiar ha
seleccionar “còpia”. Llavors es pot triar  
doble cara, o no, mida
de la tinta etc. 

c) Clicar “Acceptar” i farà les fotoc
d) Per tornar  a l’inici clicar a

caseta (part superior dreta)
principal”. 
 
 

ordinador de la biblioteca 

 

 
a) Des del document que volgue

caldrà  seleccionar l’opció 
“Archivo/Imprimir”. 

b) Com a predeterminat 
B/N (les còpies serán en blanc i negre)
Aquesta còpia costarà

c) També podeu triar l’opció en color Canon 
Color (les còpies serán en color)
còpia tindrà un preu de

d) Clicar sobre “Aceptar”
  
 
 
 

e) Un cop haureu acceptat
pantalla on heu d’afegir un nom de 
document, nom d’usuari i un codi PIN
aquestes dades les poseu vosaltres en 
funció dels vostres gustos
perquè imprimiu amb seguretat i ningú 
pugui imprimir res que no sigui seu. 

f) Podeu imprimir tants documents com 
volgueu, en blanc i negre, en color, tots 
quedaran “guardats”
fotocopiadora, i només vosaltres podreu 
imprimir-los, ja que 
que heu entrat abans

g) Un cop fet això, 
fotocopiadora.  

 

 
 

Biblioteca Sant Joan de Déu  
Autoservei de fotocòpies - impressora 

Inserteu la targeta al dispositiu lector de 

A la màquina de fotocopiar hareu de 
còpia”. Llavors es pot triar  

, o no, mida (100%), intensitat 

i farà les fotocòpies. 
clicar a la icona de la 

(part superior dreta) de “Menú 

del document que volgueu imprimir 
seleccionar l’opció 

Com a predeterminat apareix l’opció Canon 
(les còpies serán en blanc i negre). 

costarà 4 cèntims. 
r l’opció en color Canon 

(les còpies serán en color). Aquesta 
tindrà un preu de 40 cèntims.  

Clicar sobre “Aceptar” 

acceptat, apareix una 
d’afegir un nom de 

document, nom d’usuari i un codi PIN, 
aquestes dades les poseu vosaltres en 
funció dels vostres gustos. Això servirà 
perquè imprimiu amb seguretat i ningú 
pugui imprimir res que no sigui seu.  
Podeu imprimir tants documents com 
volgueu, en blanc i negre, en color, tots 

” a la memòria de la  
i només vosaltres podreu 

, ja que us demanarà el PIN 
que heu entrat abans. 

 ja podeu anar a la 



 

 
 
 
 
 
Anar a la impressora:  
 

 

Biblioteca Sant Joan de Déu
Autoservei de fotocòpies 

 

 
 
 
 

e) Inserteu la vostra targeta 
dispositiu lector de targetes. 

f) A la fotocopiadora haureu de triar la icona 
“Impressió segura”.
 

 

 
 
 

g) Un cop escollida u
documents pendents d’imprimir, amb el 
nom del document i 

h) Trieu el vostre document. Si escolliu un 
altre que no sigui 
imprimir, ja que us demanarà
heu posat abans (punt e).

 

 
 
 
 

i) Un cop triat el document us demanarà el 
vostre PIN que heu posat abans, 
s’imprimirà el document. 

 
 

Biblioteca Sant Joan de Déu  
Autoservei de fotocòpies - impressora 

targeta de fotocòpies al 
dispositiu lector de targetes.  

fotocopiadora haureu de triar la icona 
“Impressió segura”. 

Un cop escollida us sortiran tots els 
documents pendents d’imprimir, amb el 
nom del document i l’usuari.  

el vostre document. Si escolliu un 
 el vostre no el podreu 

us demanarà el PIN que 
heu posat abans (punt e)..  

el document us demanarà el 
que heu posat abans, i 

imprimirà el document.  


