
Felsökning se längst ned i guiden 

1. Klicka på menyraden: Add credits för att fylla på pengar för utskrifter i eduPrint. 

 

 



2. Ditt användarnamn från lärosätet anges automatiskt. 

 

 

 



3. Välj belopp som du vill överföra från ditt betalkort till eduPrint, tryck på submit. 

 



4. Ange din privata e-postadress som du använder vid köp på nätet, och postnummer för din hemadress. 

 

 



5. Välj betalmetod. Du kan spara dina kortuppgifter för att ha dem tillgängliga vid nästa köp. 

     Du kan när som helst gå in och ta bort dina kort- och användaruppgifter från betalväxeln. 

6. Läs igenom användarvillkor och villkor för återbetalning, acceptera villkoren för att kunna använda eduPrint. 

    Om du senare vill ha återbetalat pengar från eduPrint tas 30 kronor i administrativ avgift. 

    Välj om du vill bli ihågkommen på betalsidan för enklare åtkomst vid nästa tillfälle. 

7. Tryck på den stora blå knappen för att genomföra köpet. 

8. Ditt kontokort valideras, och du kommer tillbaka till Papercut efter genomfört köp. 

 



Felsökning: 

Betalväxeln för kortbetalningar ska fungera med alla vanligt förekommande webbläsare och dess java-versioner 

på den svenska marknaden. 

Om du upplever problem vid påfyllning av pengar:  

 Kontrollera att inställningar i webbläsaren tillåter pop-ups. 
Om en tredjeparts app installerad (pop up blocker), så kan den hindra att kortbetalningen verifieras hos din bank. 

 Kontrollera att java-script inte är avaktiverat i browsern. 

 Du kan testa om det fungerar via en annan webbläsare. 

 

Om en betalning inte går igenom så reserveras vanligen beloppet på ditt kort hos din bank, 

men släpps igen per automatik inom några dagar beroende på bankens rutiner. 

 

Om felet kvarstår:  

 Kontakta din IT-helpdesk på universitetet. 

 Ta en skärmdump på felet och bifoga till din felanmälan 

 Beskriv i vilket steg felet inträffade 

 Ange vilken typ av enhet du använde: Mobil, platta, PC, MAC, Chromebook 

 Ange vilken typ av webbläsare du använde: T ex Safari, Firefox, Explorer, Chrome etc 

 Ange vilket nätverk som du anslöt från Eduroam, vanliga mobilnätet eller annat. 

 


