
MINIPRINT Printeri
käsiraamat

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.



Spetsifikatsioon on ainult viide.



Lühike sissejuhatus

Tere tulemast ja täname teid meie toodete valimise eest, et mõista ja kasutada meie tooteid 
kiiremini, on soovitatav, et te loeksite selle kasutusjuhendi enne kasutamist hoolikalt läbi ja 
säilitaksite selle korralikult edaspidiseks kasutamiseks. Tuleb järgida kasutusjuhendis toodud 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid. Käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave võib muutuda ilma 
ette teatamata.

See toode on ainulaadse kujuga, peene disainiga, kergesti kasutatav laste digitaalne 
printer, mis on mõeldud laste digitaalsete toodete jaoks, et lapsed saaksid oma 
kujutlusvõimet mängimise ja lõbusate kogemuste kaudu edendada.

Nupu/liidese spetsifikatsioon

Tuluke Laadimispesa

Avaus rihma/
riputusvahendi 
jaoks

Pikk vajutus：Toite sisse/
välja lülitamise nupp

Topeltnuppu：Printimise nupp
Väljundite 
printimine



Kasutamine

iPrint ja 

installige see mobiiltelefoni.

1. Enne esmakordset kasutamist 

laadige seadet.

Esmalt vajutage seadme 
sisselülitamiseks 3 sekundit 
pikalt toitenuppu.

3. Lubage mobiiltelefonis Bluetooth 

ja kasutage allalaaditud rakendust, et 
ühendada see printeriga Bluetooth-
ühenduse abil, lisades selle 
menüüvalikusse "My device" (Minu 
seade). Pärast edukat ühendamist 
saate alustada printimist.



Paberi asendamine

1.Võtke vana paberirull välja ja asetage 

uus paberirull pildil näidatud suunas. Paber 
tuleb sisestada otse ja mitte painutatud 
kujul. (Märkus: Esimesed 2 cm uuest 
kuumatundlikkust paberist peab printerist 
välja ulatuma, et seade saaks paberist 
automaatselt kinni haarata)

2. Sulgege kaas, nüüd saab 

seade tavalise kasutamise ajal 
automaatselt paberit kasutada.

3. Pärast ülaltoodud 

sammude lõpuleviimist saab 
seade tavapäraselt printida.



Aku hoiatus

1. Palun kasutage 5V laadijat, et seadme kahjustuste vältimiseks laadida 

vastavalt spetsifikatsioonile.

2. Ärge võtke lahti, ärge visake, pigistage ega asetage tulele.

3. Kui tekib tugev aku paisumine, ärge jätkake seadme kasutamist.

4. Ärge asetage akut kõrge temperatuuriga keskkonda, ärge kastke akut vette.

5. Aku asendamine vale tüüpi akuga võib olla ohtlik. Järgige kindlasti juhiseid 

kasutatud patareide nõuetekohaseks kõrvaldamiseks.

Tähelepanu!

1.Laadimise ajal sisestage või tõmmake laadimiskaabel ettevaatlikult, et 

vältida pordi liigset kahjustamist.

2.Kui seade on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel õigeaegselt lahti.

3.Ohu vältimiseks ärge kasutage ega laadige seadet kõrge temperatuuri, 

kõrge niiskuse, liigse suitsu ja tolmu keskkonnas, näiteks: vannituba, 

aurusaun, lahtine tuli jne.

4. Ebaõige laadimine võib seadet kahjustada.

5.Ärge puudutage printimispead printimise ajal, et vältida ülekuumenemist ja põletusi.

6. Paberi rebimistera on terav, olge ettevaatlik.


