
Handleiding printen / scannen / kopiëren (leerlingversie Laptop) 
 

Printer installeren op je iPad 

1. Zoek in je schoolmail de e-mail met het onderwerp dat begint met ‘[PaperCut Hive] CVO 

groep’ en klik in deze e-mail op . 

2. Je browser opent nu. Klik links onder ‘Install your computer app’ op . 

3. Open het .exe bestand wat je net gedownload hebt. 

4. Volg de instructies op je scherm om de printer te installeren. 

 

Schoolpas koppelen 

Het handigst is om je schoolpas te koppelen. Je kunt dan naast printen ook kopiëren en naar 

jezelf scannen. Je kunt ook printen zonder schoolpas, dan moet je de PaperCut Hive app op 

je telefoon installeren. Dit staat aan het einde van deze handleiding uitgelegd. 

Je moet eenmalig je pasje aan jouw account koppelen. 

1. Houd je pasje aan de voorkant tegen het apparaat bij het kaartlogo. 

 
2. Het apparaat zal nu om je ‘acces code’ gaan vragen. 

 
Deze acces code kan je vinden in de e-mail die je hebt gehad met het onderwerp dat 

begint met ‘[PaperCut Hive] CVO groep’. 

3. Vul de acces code in en tap daarna op Associate card. 



4. Geweldig, je bent nu één met je kaart      . Klik op OK. 

 
5. Je moet nu opnieuw nog een keertje de kaart voor de lezer aan de voorkant voor het 

apparaat houden om in te loggen op het apparaat. 

 

Printen 

1. Log in door je pasje tegen de lezer aan de voorkant van het apparaat te houden. 

2. Selecteer de opdracht(en) die je wilt printen en tap daarna op Start.

 
 

Scannen naar jezelf 

1. Log in door je pasje tegen de lezer aan de voorkant van het apparaat te houden. 

2. Tap op . 

3. Tap op  om instellingen zoals dubbelzijdig, kleur en kwaliteit te wijzigen. 

 

Kopiëren 

1. Log in door je pasje tegen de lezer aan de voorkant van het apparaat te houden. 

2. Tap op . 

3. Tap op . 



Afmelden 

Na een minuut inactiviteit meldt het apparaat je automatisch af. 

 

Zelf doen? Klik op deze button. 

 

Je kunt ook afmelden door op  te tappen en daarna op . 

 

Eventueel: App op je telefoon downloaden (printen zonder je schoolpas) 

1. Download uit de Store de app ‘PaperCut Hive’. 

 
2. De app zal bij opstarten vragen om een QR code te scannen. Die zit in de e-mail met het 

onderwerp dat begint met ‘[PaperCut Hive] CVO groep’. 

 

Printopdracht laten printen door apparaat 

1. Tap nadat je een printopdracht gegeven hebt op de ‘Strook’ bovenaan je scherm:

 
Strook gemist? Open de PaperCut Hive app. 

2. Loop met je telefoon naar de printer / kopieerapparaat. Leerlingen kunnen alleen 

printen op het apparaat naast de conciërge in het hoofdgebouw of in het 

brugklaspaviljoen. 

3. Als je bij het apparaat bent klik je op . 

4. Tap in de lijst op het apparaat waar je naast staat: RLD-Conciërge (hoofgebouw) of  

RLD-Brugklaspaviljoen. 


