
Manual da impressora
MINI

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto.



A especificação é apenas para referência.



Breve introdução

Bem-vindo(a) e obrigado por escolher os nossos produtos. A fim de compreender e utilizar os 
nossos produtos mais rapidamente, é recomendado que leia atentamente este manual antes 
de usar o produto e que o guarde devidamente para referência futura. Os avisos e precauções 
no manual de instruções devem ser seguidos. As informações contidas neste manual estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto possui uma forma única, um design requintado, uma impressora digital 
infantil fácil de utilizar, concebida para produtos digitais infantis, para que as crianças 
possam aumentar a sua imaginação através da brincadeira e da diversão.

Especificação do botão/interface

Leve

Porta de 
carregam
ento

Abertura para 
funda/pendente

Premir continuamente：Botão 
Ligar/Desligar

Dupla pressão：Botão Imprimir
Saída de 
impressão



Utilização

iPrint e 

instale-a no telemóvel.

1. Antes da primeira utilização, por 

favor carregue o dispositivo.

Primeiro, prima o botão 
Ligar/Desligar durante 3 
segundos para ligar o 
aparelho.

3. Ative o Bluetooth no seu 

telemóvel e utilize a aplicação 
transferida para o ligar à impressora, 
utilizando a ligação Bluetooth, 
adicionando-a na opção de menu "O 
meu dispositivo". Após uma ligação 
com êxito, poderá começar a 
imprimir.



Substituição de papel

1.Retire o rolo de papel antigo e coloque 

o novo rolo de papel na direção indicada na 
imagem. O papel deve ser inserido a direito 
e não dobrado. (Nota: Os primeiros 2 cm do 
novo papel termo-sensível têm de sair da 
impressora para que o dispositivo possa
agarrar o papel automaticamente.)

2. Feche a tampa, agora o 

dispositivo pode absorver 
automaticamente o papel durante 
o uso normal.

3. Após completar os 

passos acima, o dispositivo 
pode imprimir normalmente.



Aviso de bateria

1. Por favor, use o carregador de 5 V para carregar de acordo com a 

especificação, para evitar danos no dispositivo.

2. Não desmonte, atire, aperte ou exponha ao fogo.

3. Se ocorrer um forte inchaço da bateria, não continue a utilizar o dispositivo.

4. Não coloque num ambiente de alta temperatura nem mergulhe a bateria na 

água.

5. A substituição da bateria por um tipo errado de bateria pode ser perigoso. 

Certifique-se de que segue as instruções para eliminar devidamente as 

baterias usadas.

Atenção!

1.Ao carregar, por favor insira ou puxe o cabo de carregamento 

suavemente para evitar danos excessivos na porta pela força.

2.Após o dispositivo estar totalmente carregado, por favor desligue o cabo de 
carregamento atempadamente.

3.Para evitar perigos, não use nem carregue em ambientes de alta 

temperatura, alta humidade, fumo excessivo e poeira, tais como: casa 

de banho, sala de vapor, chamas abertas, etc.

4. O carregamento inadequado pode danificar o dispositivo.

5.Não toque na cabeça de impressão enquanto imprime para evitar o sobreaquecimento 
e queimaduras.

6. A lâmina rasgadora de papel é afiada, tenha cuidado.


