
MINIPRINT Spausdintuvo
naudojimo instrukcija

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Specifikacija yra tik rekomendacinio pobūdžio.



Trumpas įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminius; kad galėtumėte greičiau juos perprasti ir naudoti, 
rekomenduojame prieš naudojimą atidžiai perskaityti šią instrukciją ir tinkamai ją saugoti, kad 
galėtumėte peržiūrėti ateityje. Rekomenduojame laikytis instrukcijoje nurodytų įspėjimų ir 
atsargumo priemonių. Šioje instrukcijoje pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio 
įspėjimo.

Šis gaminys yra unikalios formos, išskirtinio dizaino, lengvai valdomas vaikiškas 
skaitmeninis spausdintuvas, skirtas vaikiškiems skaitmeniniams gaminiams, kad vaikai 
žaisdami galėtų lavinti savo vaizduotę ir smagiai praleisti laiką.

Mygtuko ir sąsajos specifikacija

Lemputė
Įkrovimo 
prievadas Anga pakabukui

Ilgas paspaudimas：
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Dvigubas paspaudimas：
Spausdinimo mygtukas

Spausdinimo 
išvestis



Naudojimas

ir parsisiųskite ją į mobilųjį 

telefoną.

1. Prieš pirmą kartą naudodami 

įkraukite prietaisą.

Pirmiausia paspauskite ir 3 
sekundes palaikykite įjungimo 
mygtuką, kad įjungtumėte 
prietaisą.

3.Mobiliajame telefone įjunkite 

„Bluetooth“ ir naudodami atsisiųstą 
programėlę prisijunkite prie 
spausdintuvo naudodami „Bluetooth“ 
ryšį, pridėdami spausdintuvą meniu 
parinktyje „Mano įrenginys“ (arba 
angl. „My device“. Sėkmingai 
prisijungę galite pradėti spausdinti.



Popieriaus keitimas

1.Išimkite seną popieriaus ritinėlį ir įdėkite 

naują popieriaus ritinėlį paveikslėlyje 
nurodyta kryptimi. Popierius turi būti įdėtas 
tiesiai, o ne sulenktas. (Pastaba: Pirmieji 2 
cm naujojo termojautraus popieriaus turi 
išsikišti iš spausdintuvo, kad prietaisas galėtų
automatiškai įtraukti popierių.)

2. Uždarykite dangtelį, dabar 

prietaisas gali automatiškai 
įtraukti popierių įprasto 
naudojimo metu.

3. Atlikus pirmiau 

nurodytus veiksmus, 
prietaisas gali įprastai 
spausdinti.



Įspėjimas apie akumuliatorių

1. Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų, įkraukite 5 V įkrovikliu, kaip 

nurodoma specifikacijoje.

2. Neardykite, nemėtykite, nespauskite ir nelaikykite prie ugnies.

3. Jei akumuliatorius smarkiai padidėja, toliau nebenaudokite prietaiso.

4. Nelaikykite aukštoje temperatūroje, nesušlapinkite akumuliatoriaus.

5. Akumuliatoriaus pakeitimas netinkamo tipo akumuliatoriumi gali būti 

pavojingas. Būtinai laikykitės instrukcijų, kad tinkamai pašalintumėte 

panaudotas baterijas.

Dėmesio!

1.Įkraudami atsargiai įkiškite arba ištraukite įkrovimo laidą, kad pernelyg

stipriai nepažeistumėte prievado.

2.Jei prietaisas visiškai įkrautas, atjunkite įkrovimo laidą.

3.Kad išvengtumėte pavojaus, nenaudokite ir neįkraukite prietaiso 

aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje, patalpoje, pilnoje dūmų ar 

dulkių, pavyzdžiui, vonios kambaryje, pirtyje, prie atviros ugnies ir pan.

4. Netinkamas įkrovimas gali sugadinti prietaisą.

5.Spausdindami nelieskite spausdinimo galvutės, kad išvengtumėte perkaitimo ir 
nudegimų.

6. Ašmenys popieriui atkirpti yra aštrūs, būkite atsargūs.


