MINI nyomtató kézikönyv

Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat.
A specifikáció csak referenciaként szolgál.

Rövid bevezető
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. A termék használatának gyorsabb megértése
érdekében javasoljuk, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg, ugyanis még
szüksége lehet rá. A használati útmutatóban szereplő figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket
be kell tartani. Jelen kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
Ez a termék egy egyedi kialakítású, könnyen kezelhető digitális nyomtató, amelyet a
gyermekeknek terveztek, hogy a játék és a szórakozás élményét fokozzák.

Gomb/interfész specifikáció

Fény

Nyomja hossza: a be/ki
kapcsoló gombot
Nyomja meg kétszer: a
nyomtatás gombot

Töltőport

Nyomtatás

Nyílás a
hevederhez/füg
gőhöz

Használat

1. Az első használat előtt, töltse fel
a készüléket.

Majd nyomja hosszan a
bekapcsológombot (3
másodpercig) a készülék
bekapcsolásához.

iPrint alkalmazást és
telepítse a mobiltelefonra.

3. Engedélyezze a Bluetooth
lehetőséget a mobiltelefonján, és a
letöltött alkalmazás segítségével
csatlakoztassa a nyomtatót Bluetooth
kapcsolaton keresztül a „My device”
(Saját eszköz) menüpontban. A
sikeres csatlakoztatás után
megkezdheti a nyomtatást.

Papírcsere

1.Vegye ki a régi papírtekercset, és

helyezze be az új papírtekercset a képen
látható módon. A papírt egyenesen kell
behelyezni, és nem szabad megtörni.
(Megjegyzés: Az új termoszenzitív papírnak
2 cm-t ki kell lógnia a nyomtatóból, hogy a
készülék a automatikusan adagolhassa.)

2. Csukja be a fedelet. A
készülék normál használat során
automatikusan adagolja a papírt.

3. A fenti lépések
elvégzése nyomtathat a
készülékkel.

Akkumulátor figyelmeztetés
1. A készülék károsodásának elkerülése érdekében használjon 5 V-os töltőt a
specifikációnak megfelelően.

2. Ne szedje szét, ne ejtse el, ne dobja tűzbe, ne nyomja össze.
3. Ha az akkumulátor erősen megdagad, ne használja tovább a készüléket.
4. Ne tegye magas hőmérsékletű helyre, ne merítse az akkumulátort vízbe.
5. Az akkumulátor nem megfelelő típusú akkumulátorra történő cseréje
sérülést okozhat. Kövesse a használt elemek megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó utasításokat.

Figyelem!

1.Töltéskor

óvatosan helyezze be vagy húzza ki a töltőkábelt, hogy

elkerülje a töltőport sérülését.

2.Miután a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőkábelt.
3.A

veszély elkerülése érdekében ne használja vagy töltse magas

hőmérsékletű, magas páratartalmú, túlzottan füstös és poros
környezetben, például: fürdőszobában, gőzfürdőben, nyílt tűz
közelében stb.

4. A nem megfelelő töltés károsíthatja a készüléket.
5.A túlmelegedés és az égési sérülések elkerülése érdekében nyomtatás közben ne
érintse meg a nyomtatófejet.

6. A papírtépő penge éles, kezelje óvatosan.

