Maslak Yazıcı Kurulumu / Printer Set-Up Mac/PC
TR: Printer kurmak için, “Kolektif House” wifi ağına bağlı olmasınız
Yazıcı kullanım ücretlerimize ayrıca linkten ulaşabilirsiniz.
EN: To setup new printer, you must be connected to the “Kolektif House” wifi network
You can access our price list per paper printed via this link.

Windows
TR: 1. aşama: Linkten driver indirip, bilgisayarınıza kurumu başlatın.
EN: 1st step: Click the link and press download to start the setup.

TR:
2. aşama: kurulum yaparken sizden kullanıcı adı şifre isteyecektir.
Bunun için linkten KoPlanet hesabınıza girin, “Printer Code” alanında belirtilen kodu aşağıdaki
resimde belirtilen her iki kutuya da yazın.
Kurulum bitince aynı pin koduyla yazıcıya giriş yaparak çıktınızı alabilirsiniz.
Bilgisayarınızda yazıcı adı “Ortak” olarak görünür.
EN:
2nd step: the setup requires you to enter your username and password.
Click the link to access your KoPlanet account, and enter the code stated in the “Printer Code”
area into both the boxes shown in the picture below.
When the installation is finished, you can get your printout by logging into the printer with the
same code.
The name of the printer saved on your computer is “Ortak”.

Mac
TR: 1. aşama: Linkten driver indirip, bilgisayarınıza kurumu başlatın.
EN: 1st step: Click the link and press download to start the setup.

TR:
2. aşama; kurulum bittikten sonra yazıcınız otomatik olarak tanımlanmış olacaktır.
İşlemi tamamlamak için yazdırmak istediğiniz dokümanı açtıktan sonra “Ortak” ismi ile görünen
yeni yazıcıyı seçin.
Seçimden sonra aşağıdaki resimde görünen ekran karşınıza çıkacak; kullanıcı adı ve şifre için
linkten KoPlanet hesabınıza erişip, “Printer Code” alanında belirtilen kodu her iki kutuya da yazın.
EN:
2nd stage: your setup will be automatically completed after the installation.
To complete the process, open the document you want to print and select the new printer that
appears with the name “Ortak”.
After the selection, the screen shown in the picture below will appear. Access your KoPlanet
account from the link and enter the code specified in the "Printer Code" field in both boxes.

