
Drukarka MINI instrukcja
obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem tego produktu.



Specyfikacja ma charakter poglądowy.



Krótkie wprowadzenie

Witamy i dziękujemy za wybór naszych produktów. W celu zrozumienia i lepszego korzystania z 
naszych produktów, zaleca się, aby przeczytać tę instrukcję uważnie przed użyciem naszych 
produktów i zachować ją w razie konieczności. Należy stosować się do ostrzeżeń i środków 
ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt ten ma unikalny kształt, wykwintne wzornictwo, jest łatwy w obsłudze przez 
dzieci, produkt cyfrowy przeznaczony dla dzieci, tak, aby mogły one poszerzyć swoją 
wyobraźnię poprzez zabawę i doświadczyć wyjątkowej zabawy.

Specyfikacja przycisków/interfejsów

Światło
Port 
ładowania

Otwór do 
zawieszenia

Długie naciśnięcie przycisku:
Włączanie/wyłączanie zasilania
Podwójne naciśnięcie przycisku 
:Drukowanie

Wydajność 
drukowania



Zastosowanie

iPrint i zainstaluj ją na swoim telefonie 

komórkowym.

1. Przed pierwszym użyciem należy 

naładować urządzenie.

Najpierw naciśnij przycisk 
zasilania przez 3 sekundy, aby 
włączyć urządzenie.

3.Włącz Bluetooth w swoim 

telefonie komórkowym i użyj pobranej 
aplikacji, aby połączyć ją z drukarką za 
pomocą Bluetooth, dodając ją w opcji 
menu "Moje urządzenia". Po udanym 
połączeniu można rozpocząć 
drukowanie.



Wymiana papieru

1.Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową 

w kierunku pokazanym na obrazku. Papier 
powinien być włożony prosto i nie powinien 
być zgięty. (Uwaga: Pierwsze 2 cm nowego 
papieru musi wystawać z drukarki, aby 
urządzenie mogło automatycznie chwycić 
papier.)

2. Zamknij pokrywę. Teraz 

urządzenie może automatycznie 
pobierać papier podczas 
użytkowania.

3. Po wykonaniu 

powyższych czynności 
urządzenie może normalnie 
drukować.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Prosimy używać ładowarki 5V zgodnie ze zaleceniami, aby uniknąć 

uszkodzenia urządzenia.

2. Nie należy demontować, rzucać, ściskać i wystawiać baterii na działanie ognia.

3. Jeśli wystąpi poważne uwypuklenie baterii, nie należy dalej używać urządzenia.

4. Nie należy umieszczać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, nie 

zanurzać jej w wodzie.

5. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może być niebezpieczne. 

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi właściwej 

utylizacji zużytych baterii.

Uwaga!

1.Podczas ładowania należy delikatnie włożyć lub wyciągnąć kabel 

ładowania, aby zapobiec nadmiernemu uszkodzeniu portu ładującego.

2.Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć kabel ładujący.

3.W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy używać lub ładować 

baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, 

nadmiernym natężeniu dymu i kurzu, takim jak: łazienka, łaźnia parowa, 

wolny ogień (ognisko), itp.

4. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

5.Nie należy dotykać głowicy drukującej podczas drukowania, aby zapobiec przegrzaniu i 
poparzeniom.

6. Ostrze rozrywające papier jest ostre, należy zachować ostrożność.


