
Chipknip koppelen aan je user account 

 

Hoe koppel ik mijn chipknip aan mijn account       



Blijf van het scherm af en doe je chipknip in de paycube. 
Na een paar seconden verschijnt dit scherm 

 

Bij de vraag wilt u deze pas koppelen aan uw gebruikersaccount? Druk op JA  

Volgende scherm verschijnt. 

 

Geef je gebruikersnaam op (leerlingnummer)  Klik op OK       



Scherm daarna moet je uiteraard weer je wachtwoord opgeven. 

 

Klik OK  

Nu kom je terug in het begin scherm, je chipknip is nu gekoppeld aan je account.  

Het voordeel daarvan is, dat je niet telkens hoeft in te loggen op de Paycube, als je je chipknip in het 
apparaat stopt herkend hij welke gebruiker dat is, nu kun je direct op afdrukken drukken om je 
documenten af te drukken.  

Ook hier geldt weer na afloop even uitloggen.  



Print tegoed opwaarderen 

 

Print tegoed opwaarden via de chipknip       



Doe je Chipknip in de Paycube (zorg dat er geld op je chipknip staat) 
Klik op onderstaand scherm op opladen 

  

Kies op onderstaande afbeelding het bedrag waarmee je je print tegoed wilt opwaarderen 

 

In mijn geval kies ik voor  0,05        



In het volgende scherm wordt gevraagd om je keuze te bevestigen 

  

Als het klopt druk dan op OK  

Nadat je op OK hebt gedrukt, moet je op de chipknip OK drukken, je print tegoed wordt opgewaardeerd 
door het door jou gekozen bedrag  

 

Klik vervolgens op uitloggen. 



INLOGGEN EN AFDRUKKEN OP DE PAYCUBE  

 

Wat te doen als je een opdracht hebt gegeven voor de AZW of  KleurenP?                      



Tik het scherm aan, je krijgt het volgende scherm te zien. 

 

Tik in via het toetsenbord je gebruikersnaam in, druk dan op OK.  

Dit scherm volgt: 

 

Tik hier je wachtwoord in, druk weer op OK        



 
In het scherm wat nu volgt druk je op afdrukken 

   

In onderstaand scherm selecteer je de printer waar je de opdracht op gegeven hebt. 
In mijn geval heb ik een opdracht geven voor zwart wit (AZW)  

       



 
Als je de juiste printer geselecteerd hebt dan selecteer je de opdracht zoals staat weer gegeven in het plaatje 
hieronder 

  

Als je de opdracht geselecteerd hebt, druk je opafdrukken 
Volgende scherm verschijnt.  

 

In het scherm hierboven zie je wat je tegoed is en wat de print opdracht gaat kosten, druk op betalen, in dit 
geval wordt er   0,05 afgeschreven van mijn print tegoed.   

Klik in het volgende scherm OK de printer gaat nu printen. 
Als de printer klaar is, zorg dan dat je bent uitgelogd, vergeet je het? Na 5 a 6 seconden wordt je 
automatisch uitgelogd. 


