
BRUKERVEILEDNING FOR ANSATTE - KONICA MINOLTA Cxx8 MED SAFEQ 
 

SKRIVE UT UTVALG ELLER SLETTE 

DINE SENDTE DOKUMENTER: 

1. Skriv ut dokumentene på printkøen «SafeQ»  

 

2. Gå til en Konica Minolta maskin som har kortleser  
skjult under display og vis kortet/brikke til leseren.  
(Husk at du må registrere kortet første gang du  
bruker det - se HVORDAN REGISTRERE DITT KORT) 
 

3. Trykk «SafeQ Print» på displaypanelet.  
(Layout kan være forskjellig fra maskin til maskin) 
Vises ikke denne menyen må du trykke «Meny»  
-knappen først! 
 
 

4. Nå ser du ventende jobber, eller bytt fane og se jobber  
du allerede har skrevet ut i dag. Velg jobbene du vil  
printe, trykk så den blå start-knappen eller           Dersom  
du vil skrive ut alt som venter klikk          Her kan du også  
markere og slette jobber du ikke ønsker å skrive ut.  
Klikk Info          
 
 

5. Dersom du vil gjøre endringer i dokumentet 
før du skriver ut velger du «Utskriftsinnst» 
 
 
 
 
 
 

6. Her kan du endre fra farge til sort/hvitt,  
ensidig/tosidig mm. Gjør dine valg, klikk «OK»  
deretter «Close» og skriv ut. 
 

7. Trykk ”Tilgang” knappen med dør-ikon for å  
logge ut. Hvis du ikke gjør det vil den automatisk 
logge ut etter 1 minutt. 

SKRIVE UT OG HENTE ALLE UTSKRIFTER: 

1. Skriv ut dokumentene på printkøen «SafeQ» 

2. Gå til en Konica Minolta maskin.  

3. Velg «Yes» / «Ja» før du sveiper kortet/brikke. 

4. Alle dokumenter som ligger på vent vil nå komme. 

5. Trykk «Tilgang» knappen med dør-ikon for å  

logge ut. 

 

HVORDAN REGISTRERE DITT KORT: 
Dette gjøres kun 1. gang. 

 

1. Gå til en Konica Minolta maskin. 
2. Sveip ditt adgangskort/brikke ved kortleseren.  

Det popper opp en dialogboks. 
3. Trykk ”Login” knappen, deretter tast inn ditt brukernavn,  

samme som på PC’en. Bekreft med ”V”. 
4. Trykk ”Password” knappen, deretter tast inn ditt passord, samme som på PC’en. 

Bekreft med ”V”. 
5. Trykk ”Innlogging” / ”V” knappen etterpå igjen. 
6. Har du tastet riktig brukernavn og passord er nå kortet/chip’en knyttet opp mot din bruker. 
7. Trykk ”Tilgang” knappen med nøkkel-ikon for å logge ut.  

Hvis du ikke gjør det vil den automatisk logge ut etter 1 minutt. 
 

HVORDAN SKANNE 

1. Logg inn på maskin ved å vise adgangskortet/brikken til kortleseren  

og legg ark som skal skannes i dokumentmater. 

2. Velg «SafeQ Scan» på displaypanelet. Vises ikke denne menyen  
må du trykke «Meny» -knappen først! 

3. Velg «Skanne til egen epost – Hurtigskanning» på displaypanelet. 
4. Vil du gjøre endringer før du skanner – trykk «mer». 
5. Trykk x og den blå start-knappen eller             og skanning av  

dokument(er) utføres. 
6. Dokument(er) sendes til din epost-adresse på høgskolen.  
7. Trykk «Tilgang» knappen med nøkkel-ikon for å logge ut.  

Hvis du ikke gjør det vil den automatisk logge ut etter 1 minutt. 
 

 

NYTT KORT (MISTET ELLER ØDELAGT): 

 
1. Bestill nytt kort/brikke. 
2. Sveip ditt nye adgangskort ved kortleseren. Det popper opp en dialogboks. 
3. Trykk «Login» knappen, deretter tast inn ditt brukernavn, samme som på PC’en.  

Bekreft med «V». 
4. Trykk «Password» knappen, deretter tast inn ditt passord, sammen som på PC’en. 

Bekreft med «V». 
5. Trykk «Innlogging» eller «V» knappen etterpå igjen. 
6. Har du tastet riktig brukernavn og passord er nå kortet/brikken knyttet opp mot din bruker, den erstatter 

det gamle kortet/brikken. 
7. Trykk «Tilgang» knappen med dør-ikon for å logge ut.  

Hvis du ikke gjør det vil den automatisk logge ut etter 1 minutt. 


