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Skrivare, 
skannrar och 

kopiatorer



Olika typer av skrivare
?

På era papper finns fyra olika skrivare produktbeskrivna, dock 
inga bilder.
1. En av skrivarna kostar 499 kr
2. En av skrivarna kostar 995 kr
3. En av skrivarna kostar 2490 kr
4. En av skrivarna kostar 5590 kr

Din uppgift är att ta reda på vilken skrivare kostar  vad
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Olika typer av skrivare
?

Skrivare A

2 490 kr

499 kr

Skrivare B

Skrivare C

995 kr

Skrivare D

5590 kr



Bra att veta om skrivare
?

Skrivarförklaring:
Upplösning ”dpi” (Dpi står för dots per inch. “punkter per tum”).
Antal sidor per minut
Gränssnitt
Bluetooth
Multifunktion



Skrivare eller kopiator?
?

Valet beror mest på hur många papper som skrivs ut 
• om kopiorna är i färg eller svartvitt
• om en eller flera enheter ska kunna anslutas till skrivaren. 
• Ska du ansluta med eller utan tråd.
• Vilka operativsystem ska kunna anslutas (Windows, Android, Ios, 

Linux m fl)
• Utskriftshastighet
• Få eller många kopior 
• Kunna skriva ut och häfta, vika, dubbelsidigt
• Skriva ut i olika format (A4, A3, B5 osv)



Olika typer av skrivare
?

Typer av skrivare:

1. Bläckstråleskrivare.
2. Laserskrivare.
3. Matrisskrivare. 
4. Termo-transferskrivare. 
5. Plotter.
6. 3-d skrivare



Kostnader för att skriva ut
?

Driftskostnader:
De flesta 
a) bläckstrålepatroner räcker för cirka 180-500 utskrifter
b) Laserpatroner räcker för cirka 700-1500 utskrifter



Ansluta en skrivare
?

Anslutningar:
USB
WiFi
Ethernet
Bluetooth
Parallellport



Ansluta en skrivare
?

Anslutningar:
Seriellport
NFC
Google Cloud print
Apple AirPrint
Port för minneskort



Ansluta en skrivare Windows
?

Anslutningar kabel, lägga till en lokal skrivare
Anslut USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn 
och starta skrivaren.
Gå till Start > Inställningar > Enheter > Skrivare och skannrar.
Titta i Skrivare och skannrar för att se om din skrivare är 
installerad.
Om enheten inte visas väljer du Lägg till en skrivare eller 
skanner.
Vänta på att systemet hittar tillgängliga skrivare, välj den 
skrivare du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.



Ansluta en skrivare Windows
?

Ansluta eller lägga till skrivare trådlöst:
Gå till Start > Inställningar > Enheter > Skrivare och skannrar.
Välj Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta tills datorn hittar 
närliggande skrivare, välj den skrivare du vill använda och välj 
sedan Lägg till enhet.



Ansluta en skrivare
?

Anslutninga en Android telefone eller platta

https://www.youtube.com/watch?v=iNuQDhITIUI


Ansluta en skrivare till Android
?

Från ”Play butik” 
Ladda ner ”app” Mobile 
print finns många att välja 
på



Ladda ner app från ”App store”

Ansluta en skrivare till IOs
?

https://www.youtube.com/watch?v=P_64MdjFoL0


Skanner
?



Vad är detta??

Senaste nytt i prylväg
?



Vad är detta??

Senaste nytt i prylväg
?

Säg ”Ok Google” när du vill prata med assistenten.
Google Home har å sin sida sålt över 10 miljoner enheter. I 

de båda röststyrda högtalarna kan amerikanarna be om allt 

möjligt från de senaste nyheterna till att Amazons AI-robot 

lägger tvättmedel i ens Amazon-varukorg.

När tjänsten lanseras om bara några veckor kan man snart 

räkna med att allt från uppkopplade värmepumpar till 

nyhetsmedier kommer att göra sina egna “actions” –

Google homes motsvarighet till en app.



Google Assisten för Android

Senaste nytt i prylväg
?

Språk Svenska m fl.

Detta behövs
För att använda Google Assistent krävs en mobil eller surfplatta 
med följande:
Android 5.0 eller senare
version 6.13 eller senare av Google-appen
Google Play-tjänster
1,4 GB minne och en skärmupplösning på 720p



Google Assistent för IOs

Senaste nytt i prylväg
?

Språk: danska, engelska, franska, hindi, indonesiska, 

italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, 

portugisiska (Brasilien), ryska, spanska, svenska, thai och 

tyska.

Detta behövs

•En iPhone eller iPad med iOS 10 eller senare.

•Något av språken ovan som språkinställning.

•Appen Google Assistent.

https://itunes.apple.com/us/app/the-google-assistant-get-help-anytime-anywhere/id1220976145?ls=1&mt=8


Specialtecken i Windows
?

Hur skriver man ut:

♫, ½, », ¹

Tryck: ALT+ett nummer (OBS på numeriska 

tangentbordet)

Exempel ALT+14 ger ♫



Specialtecken i Windows
?

Gör så här:

1. Klicka på förstoringsglaset och skriv 

”Teckenuppsättning”

2. Klicka på förslaget ”Teckenuppsättning 

skrivbords app”

3. Tabellen med alla tecken kommer upp, 

välj tecken klicka ”Markera” och sedan 

”Kopiera”

4. Klistra in den i ditt dokument (CTRL+V)



Huddingeförslag
?

Har du ett bra förslag:

Skicka in det till:

https://www.huddinge.se/organisation-och-

styrning/engagera-dig-och-paverka/e-

forslag/

https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/engagera-dig-och-paverka/e-forslag/


Sven

Med hopp om 
att ni blivit 
lite klokare



Sven

SKIMSAFE® – SÅ SKYDDAR DU DIG MOT TJUVARNAS SENASTE KNEP
299.00 kr
– skydda dig mot tjuvarnas senaste knep med SkimSafe-kortet.

SkimSafe® är det smarta och mest effektiva skyddet mot trådlös skimning och 
kortbedrägerier. Skyddskortet ser  ut som ett vanligt bankkort men innehåller 
teknik som gör det omöjligt för tjuvar att stjäla din kortinformation trådlöst.
När någon försöker att läsa av dina kort aktiveras SkimSafes störsändare och 

gör din kortinformation oläsbar. Placera SkimSafe i plånboken så är dina 
betalkort skyddade.
• Passar alla plånböcker, mobilskal och korthållare
• Skyddar 4 bankkort på varje sida, totalt skyddas 8 bankkort
• Inget batteri krävs
• 5 års livslängd
• Betala direkt eller via faktura
• Fri leverans inom 5 arbetsdagar!


