
Εγχειρίδιο εκτυπωτή MINI

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Οι προδιαγραφές είναι μόνο για αναφορά.



Σύντομη εισαγωγή

Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας, προκειμένου να 
κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας πιο γρήγορα, συνιστάται να διαβάσετε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά. 
Πρέπει να τηρούνται οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν είναι μοναδικό με εξαιρετικό σχεδιασμό, εύκολο στη λειτουργία παιδικό 
ψηφιακό εκτυπωτή, σχεδιασμένο για παιδικά ψηφιακά προϊόντα, έτσι ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να ενισχύσουν τη φαντασία τους μέσω του παιχνιδιού και να διασκεδάσουν.

Προδιαγραφές κουμπιών/διεπαφής

Φως
Θύρα 
φόρτισης

Άνοιγμα για 
αλλαγή

Παρατεταμένο πάτημα：
κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησ
ης
Διπλό πάτημα： κουμπί 
εκτύπωσης

Έξοδος 
εκτύπωσης





Χρήση

iPrint και εγκαταστήστε την στο κινητό 

σας τηλέφωνο.

1. Πριν από την πρώτη χρήση, 

φορτίστε τη συσκευή.

Αρχικά, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί 
λειτουργίας για 3 
δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο 

κινητό σας τηλέφωνο και 
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή που 
έχετε κατεβάσει για να το συνδέσετε 
με τον εκτυπωτή μέσω σύνδεσης 
Bluetooth, προσθέτοντάς το στην 
επιλογή μενού «Η συσκευή μου». 



Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να 
ξεκινήσετε την εκτύπωση.



Αντικατάσταση χαρτιού

1.Βγάλτε το παλιό ρολό χαρτιού και 

τοποθετήστε το νέο ρολό χαρτιού προς την 
κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα. Το 
χαρτί πρέπει να εισάγεται ίσια και όχι 
λυγισμένο. (Σημείωση: Τα πρώτα 2 cm του 
νέου χαρτιού πρέπει να εξέχουν από τον 
εκτυπωτή, ώστε η συσκευή να μπορεί να
πιάσει το χαρτί αυτόματα)

2. Κλείστε το κάλυμμα, τώρα η 

συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτόματα χαρτί 
κατά την κανονική χρήση.

3.Μετά την ολοκλήρωση 

των παραπάνω βημάτων, η 
συσκευή μπορεί να 
εκτυπώσει κανονικά.



Προειδοποίηση μπαταρίας

1. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε φορτιστή 5V για να φορτίσετε σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή.

2. Μην αποσυναρμολογείτε, πετάτε, πιέζετε ή εκθέτετε σε φωτιά.

3. Εάν εμφανιστεί έντονο πρήξιμο της μπαταρίας, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή.

4. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, μην 

την βυθίζετε στο νερό.

5. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λάθος τύπο μπαταρίας μπορεί να είναι 

επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες για τη σωστή 

απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Προσοχή!

1.Κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε ή τραβήξτε το καλώδιο φόρτισης απαλά 

για να αποφύγετε ζημιά στη θύρα.

2.Αφού η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε εγκαίρως το καλώδιο φόρτισης.

3.Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μη χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε το προϊόν 

σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, υπερβολικό 

καπνό και σκόνη, όπως: μπάνιο, χαμάμ, ανοιχτή φωτιά κ.λπ.

4. Η ακατάλληλη φόρτιση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

5.Μην αγγίζετε την κεφαλή εκτύπωσης κατά την εκτύπωση για να αποφύγετε την 
υπερθέρμανση και τα εγκαύματα.

6. Η λεπίδα σχισίματος χαρτιού είναι κοφτερή, προσέξτε.


