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Print og kopi service – generelle drift instruktioner
Forudsætning for at kopimaskiner og printere rundt på AAU giver værdi for ansatte og studerende er at de virker dvs. at
de er tændt og at der er toner og papir i.

Strøm og efter evt. strømafbrydelse
Printere og kopimaskiner skal være tændt.

Strømafbrydelse
Efter lokale strømafbrydelser skal både printere og kopimaskiner slukkes og tændes manuelt
Det skyldes at vores printere og kopimaskiner ofte tænder hurtigere end AAU’s netværk er kommer op i fulde omdrejninger – DERFOR kan det være nødvendigt at slukke og tænde en kopimaskine

Tænd udstyr der er slukket
…

Sluk og tænd kopimakiner – hvis de driller
Det kan være nødvendigt foretage en genstart af en kopimaskine hvis den opføre sig unormalt – men se også nærmere
for Konica og Xerox kopimaskiner.
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Papir
Alle printere og kopimaskiner benytter A4 og A3 papir fra den fælles AAU indkøbsaftale.
Specialpapir indkøbes lokalt – så vidt jeg ved.

Papirpåfyldning
Aflæs og følg guide på de enkelte enheders papirmagasiner – husk



At stille papirstyr – dvs. de støtter som styrer papir
Overfyld aldrig magasin

På de fleste kopimaskiner er der nederst ekstra store magasiner til A4 – men der skal altid være et magasin med a3

Print og kopirum
Hjælp med at holde print og kopirum ryddelige – specielt de rum hvor der kun er studerende.

Brugt toner
AAU IT Service har indgået en aftale om afhentning af brugt toner
Der er for tidligere måske flere gamle aftaler i drift – i løbet at foråret 2016 vil jeg gerne i samarbejde med Betjent-team
tage den/de aftaler op til revision

