
MINI Printer Handleiding

Lees de instructies zorgvuldig door alvorens dit product te gebruiken.

De specificatie dient alleen ter referentie.



Korte inleiding

Welkom en dank u voor het kiezen van onze producten. Om onze producten sneller te 
begrijpen en te gebruiken, raden wij u aan deze handleiding vóór gebruik aandachtig door te 
lezen en goed te bewaren voor toekomstige raadpleging. De waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing moeten in acht worden genomen. De 
informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit product is een unieke vorm, prachtig design, eenvoudig te bedienen digitale printer 
voor kinderen, ontworpen voor digitale producten voor kinderen, zodat kinderen hun 
fantasie kunnen stimuleren door te spelen en plezier te beleven.

Specificatie knoppen/interface

Licht
Oplaadpo
ort

Opening voor 
slinger/pendel

Lang indrukken：aan/uit-knop

Tweemaal drukken ：printen
Uitvoer 
afdrukken



Gebruik

iPrint en 

installeer het op uw mobiele telefoon.

1. Laad het apparaat op voor het 

eerste gebruik.

Druk eerst 3 seconden lang 
op de aan/uit-knop om het 
apparaat in te schakelen.

3. Schakel Bluetooth in op uw 

mobiele telefoon en gebruik de 
gedownloade app om verbinding te 
maken met de printer via een 
Bluetooth-verbinding door deze toe te 
voegen aan de menuoptie "Mijn 
apparaat". Na een succesvolle 
verbinding, kunt u beginnen met 
afdrukken.



Vervanging van papier

1.Neem de oude papierrol eruit en plaats 

de nieuwe papierrol in de richting die op de 
afbeelding is aangegeven. Het papier moet 
recht en niet gebogen worden ingevoerd. 
(Let op: De eerste 2 cm van het nieuwe 
thermogevoelige papier moet uit de printer 
steken, zodat het apparaat het papier 
automatisch kan grijpen)

2. Sluit het deksel, nu kan het 

apparaat automatisch papier 
opnemen bij normaal gebruik.

3. Na het uitvoeren van de 

bovenstaande stappen kan 
het apparaat normaal 
afdrukken.



Batterij waarschuwing

1. Gebruik een 5V lader om het apparaat op te laden volgens de specificaties 

om schade aan het apparaat te voorkomen.

2. Niet uit elkaar halen, gooien, knijpen of blootstellen aan vuur.

3. Als de batterij ernstig zwelt, mag u het toestel niet meer gebruiken.

4. Zet niet in milieu op hoge temperatuur, dompel batterij niet in water onder.

5. Het vervangen van de batterij door een batterij van het verkeerde type kan 

gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat u de instructies opvolgt om gebruikte 

batterijen op de juiste manier weg te gooien.

Opgelet!

1.Steek de oplaadkabel er tijdens het opladen voorzichtig in of trek hem er 

voorzichtig uit om beschadiging van de poort met te veel kracht te 

voorkomen.

2.Nadat het apparaat volledig is opgeladen, dient u de oplaadkabel op tijd los te 
koppelen.

3.Om gevaar te vermijden, niet gebruiken of opladen in een omgeving 

met hoge temperatuur, hoge vochtigheid, overmatige rook en stof, 

zoals: badkamer, stoombad, open vuur, enz.

4. Onjuist opladen kan het toestel beschadigen.

5.Raak de printkop tijdens het afdrukken niet aan om oververhitting en brandwonden te 
voorkomen.

6. Het scheurmes voor het papier is scherp, wees voorzichtig.


