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MANUAL 
D’ús de la fotocopiadora Canon de la 
Biblioteca del CSMIB. 
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Aquest és un servei que tan sols hi poden accedir els alumnes i/o professorat 
del Conservatori Superior. 

Preus dels paquets de fotocòpies: 

Concepte Còpies 
65 

Còpies 
150 

Còpies 
250 

Còpies 
350 

Fotocòpies A4 blanc i negre 5,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€ 
Fotocòpies A3 blanc i negre 5,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€ 

Concepte Còpies 
30 

Còpies 
75 

Còpies 
115 

Còpies 
165 

Fotocòpies A4 color 5,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€ 
Fotocòpies A3 color 5,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€ 

No es venen còpies de manera unitària.  

 
El pagament es realitza a la secretaria del CSMIB. Amb targeta o per ingrés al 
compte corrent de la FESMAE-IB. 

En aquell moment es donarà a l’usuari una ID i un PIN (numèrics). Més endavant 
s’explica la seva funció. 

Un cop s’ha fet el/els pagament/s del/dels paquet/s desitjats, hi ha 2 formes a 
procedir amb l’ús de la fotocopiadora. 

1. Fotocopiar directament; apunts, llibres o partitures 
a. L’usuari s’ha d’identificar davant la màquina amb la seva ID i PIN. 

Aquestes són les dades que haurà d’inserir a fotocopiadora. Tal com 
surt a la imatge de sota. 

 

b. Es poden realitzar tantes còpies com s’hagin pagat. Si per un casual 
l’usuari finalitza l’ús de la fotocopiadora i li sobren fulles per fer, les 
que li sobrin no s’esborren i podrà seguir fent més còpies un altre 
dia, fins a completar el paquet comprat. 
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2. Enviar documents a la fotocopiadora directament des de l’ordinador de 
l’usuari per tal d’imprimir-los. 
 

a. Descarregar el driver de la Canon de la Biblioteca del CSMIB des de 
la següent URL: http://www.fesmae.com/Canon.zip 

b. Un cop descarregat, s’ha de descomprimir l’arxiu .ZIP 
c. A partir d’aquest moment i abans de la instal·lació, l’usuari s’ha de 

trobar al Conservatori per a connectar-se a la xarxa WI-FI amb el nom 
de CSIB. La contrasenya està a la seva disposició a consergeria del 
centre o a la secretaria del CSMIB (al primer pis). Un cop connectat al 
WI-FI es pot procedir amb la instal·lació del driver. 

d. Instal·lar el driver a l’ordinador de; 32 BIT o x64 segons el Sistema 
Operatiu. Les següents imatges representen les pantalles que vos 
aniran apareixent per tal de completar la instal·lació: 

 

 

http://www.fesmae.com/Canon.zip
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Encara que vos puguin aparèixer altres impressores, heu de seleccionar 
la que té l’adreça IP 192.168.2.200 
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e. Un cop instal·lat el driver, s’ha de configurar la impressora. Aneu a 
configuració>impresoras y escáneres > IR-ADV 5035 (a la imatge 
surt com a CONSUP per que ja està configurada) 
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f. Premeu: Administrar>propiedades de impresora>configuraciones 

del dispositivo: 

 

 
 
 
A continuació clica l’opció “utilizar administración de ID de 
departamento” i a continuació “configuración”. 
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g. Marqueu “permitir la configuración de PIN” i emplenau les dades de 
Departament i PIN personal que vos ha configurat administració.  
Premeu “verificar” si tot està be vos donarà un missatge de 
conformitat. Ara ja podeu prémer acceptar (2 vegades). I ja esta tot 
llest per imprimir. 
 

h. Si voleu canviar el nom de la  impressora IR-ADV 5035 per un més 
amigable podeu fer-ho a la pestanya “general” de  “propiedades” i 
poseu el nom que vulgueu (no afecta a altres usuaris) 
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PROCÉS D’IMPRESSIÓ: 

a. S’ha de seleccionar la impressora de la biblioteca per a imprimir. El 
nom que sortirà a la xarxa IR-ADV 5035 O EL QUE HAGEU 
CONFIGURAT EN EL PAS ANTERIOR. A aquest manual li hem canviat 
el nom a Biblioteca, cosa que cada usuari pot fer pel seu compte per 
tal de diferenciar la impressora del centre de la resta d’impressores 
que tengui configurades.  

 

Il·lustració 1. A "propiedades de impresora", anar a la pestanya de "configuración de página" i seleccionar 

"Impresión protegida con contraseña" 

 

Il·lustració 2 Apareix una finestra nova. A "usuario" podeu posar el vostre nom i a "PIN" podeu posar un número que 
tan sols l'usuari haurà de conèixer. No convé que sigui el mateix nombre PIN (personal) que s'ha de posar per accedir 
a la fotocopiadora, tal com s’explica a l’inici d’aquest manual. 
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b. Un cop realitzat aquest procés ja es pot enviar el document a 
imprimir.  
 

c. Cal tenir en compte que si no es marquen correctament les 
característiques de la impressió, tal qual s’han comprat els paquets 
de fotocòpies. A l’hora d’imprimir la màquina donarà una errada. Per 
exemple: Si es marca impressió a color i s’ha pagat per còpies en BN 
no deixarà fer les impressions fins a corregir-ho a les propietats de la 
impressora. Es poden tenir 2 bons en ús al mateix moment (Negre i 
Color) 

 
d. Per a que la fotocopiadora comenci imprimir. El procés és el següent. 

 

Il·lustració 3 L’usuari s’ha d’apropar a la fotocopiadora i afegir la seva ID i PIN personal (assignats a secretaria) a la 
pantalla per així entrar com usuari 
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e. Apareixerà la següent pantalla i s’ha de clicar a sobre de la icona 
“IMPRESIÓN SEGURA”.  

 

f. Sortirà una llista de treballs en coa : 

 

Seleccioneu el vostre treball i premeu “imprès. Segura” 
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g. Vos apareixerà la pantalla següent: 
 

 
 
 

h. Introduïu el mateix PIN de protecció que heu posat en la configuració 
del treball impressió (no confondre amb el PIN personal). D’aquesta 
manera la impressió es fa de forma presencial i així s’eviten possibles 
problemes en que 2 o més usuaris imprimeixin al mateix moment i 
es puguin barrejar les còpies impreses.  

 

 

La FESMAE-IB no es fa responsable d’aquelles impressions que 
s’hagin enviat a la fotocopiadora de la biblioteca sense haver-les 
marcat com a IMPRESSIÓ SEGURA. 


