
MINIPRINT printera
lietošanas instrukcija

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tā lietošanas instrukciju.

Specifikācijas ir paredzētas tikai atsaucei.



Īss ievads

Laipni lūgti! Mēs esam pateicīgi, ka jūs izvēlējāties mūsu produktu. Lai ātrāk saprastu, kā lietot 
mūsu produktu, pirms tā lietošanas ir ieteicams rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju un 
saglabāt to turpmākai atsaucei. Jums ir jāievēro visi lietošanas instrukcijā minētie brīdinājumi 
un piesardzības pasākumi. Šajā instrukcijā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja 
brīdinājuma.

Šis produkts ir unikālas formas, tam ir īpašs dizains, tas ir viegli lietojams digitālais 
printeris, kas paredzēts dažādiem digitālajiem produktiem, piemēram, lai bērni rotaļājoties 
varētu veicināt iztēli un izklaidēties.

Pogu un interfeisa specifikācija

Gaisma
Uzlādes 
ports

Atvērums 
piestiprināšanai pie 
siksnas/jostas

Turiet nospiestu：
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
Divreiz nospiediet：Pogu 
«Print» (printēt) Drukas izvade



Lietošana

iPrint, un 

instalējiet to savā mobilajā tālrunī.

1. Pirms pirmās lietošanas reizes 

uzlādējiet ierīci.

Vispirms 3 sekundes turiet 
nospiestu ieslēgšanas pogu, 
lai ieslēgtu ierīci.

3. Aktivizējiet Bluetooth savā 

mobilajā tālrunī un izmantojiet 
lejupielādēto aplikāciju, lai savienotu 
to ar printeri, izmantojot Bluetooth 
savienojumu, pievienojot to izvēlnes 
opcijai "My device" (mana ierīce). Pēc 
veiksmīga savienojuma izveidošanas 
jūs varat sākt drukāt.



Papīra nomaiņa

1.Izņemiet ārā veco papīra rulli un 

ievietojiet vietā jauno papīra rulli attēlā 
norādītajā virzienā. Pārliecinieties, ka papīrs 
tiek ievietots taisni, un tas nav salocījies. 
(Piezīme: Pirmajiem 2 cm no jaunā 
termosensitīvā papīra ir jābūt ārā no 
printera, lai ierīce varētu automātiski satvert 
papīru.)

2. Aizveriet ierīces vāku, un 

tagad ierīce var automātiski lietot 
papīru ierīces lietošanas laikā.

3. Pēc iepriekš minēto 

darbību veikšanas ierīce var 
sākt drukāt.



Brīdinājums par akumulatoru

1. Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, lūdzu, izmantojiet 5 V lādētāju, lai to 

atbilstoši uzlādētu.

2. Neizjauciet ierīci, nemetiet to, nesaspiediet un nenovietojiet to atklātas liesmas 
tuvumā.

3. Ja akumulators pēkšņi uzpūšas, tad neturpiniet lietot ierīci.

4. Nenovietojiet akumulatoru vietā ar augstu temperatūru, kā arī 

neiegremdējiet to ūdenī.

5. Akumulatora nomaiņa ar nepareiza tipa akumulatoru var būt bīstama. 

Noteikti ievērojiet norādījumus, lai pareizi atbrīvotos no izlietotajām 

baterijām.

Uzmanību!

1.Ierīces uzlādēšanas laikā, lūdzu, ievietojiet vai izvelciet uzlādes vadu 

uzmanīgi, lai nepieļautu porta bojājumus, lietojot pārmērīgu spēku.

2.Ja ierīce ir pilnībā uzlādēta, lūdzu, laicīgi atvienojiet uzlādes vadu.

3.Lai izvairītos no briesmām, nelietojiet vai neuzlādējiet ierīci augstā 

temperatūrā, lielā mitrumā, vidē ar daudz dūmiem un putekļiem, 

piemēram, vannas istabā, apkures telpā, vietā, kur ir atklāta liesma 

utml. vietās.

4. Nepareiza ierīces uzlāde var sabojāt ierīci.

5.Lai novērstu pārkaršanu un apdegumus, drukāšanas laikā nepieskarieties ierīces 
galviņai.

6. Papīra griešanas asmens ir ass! Rīkojieties ar to uzmanīgi.


