
Manualul imprimantei
MINI Printer

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.



Specificația este doar pentru referință.



Scurtă introducere

Bine ați venit și vă mulțumim că ați ales produsele noastre, pentru a înțelege și a utiliza mai 
rapid produsele noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și 
să îl păstrați în mod corespunzător pentru consultări viitoare. Avertismentele și precauțiile din 
manualul de instrucțiuni trebuie să fie respectate întocmai. Informațiile conținute în acest 
manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Acest produs este o imprimantă digitală cu o formă unică, un design rafinat, ușor de 
operat de către copii, făcând parte din familia de produse digitale pentru copii, care are 
rolul de a stimula imaginația copiilor prin joacă și de a le oferi momente unice acestora.
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Utilizare

iPrint și instalați-o 

pe telefonul mobil.

1. Înainte de prima utilizare, vă 

rugăm să încărcați dispozitivul.

Mai întâi, apăsați lung 
butonul de alimentare timp 
de 3 secunde pentru a porni 
dispozitivul.

3. Activați Bluetooth în telefonul 

mobil și utilizați aplicația descărcată 
pentru a-l conecta la imprimantă prin 
conexiune Bluetooth, adăugându-l în 
opțiunea de meniu "My device" 
(Dispozitivul meu). După conectarea 
cu succes, puteți începe imprimarea.



Înlocuirea hârtiei

1.Scoateți rola de hârtie veche și puneți 

noua rolă de hârtie în direcția indicată în 
imagine. Hârtia trebuie să fie introdusă 
dreaptă și nu orientată strâmb. (Notă: Primii 
2 cm din rola nouă de hârtie termosensibilă
trebuie să iasă din imprimantă pentru ca 
dispozitivul să poată trage hârtia în mod 
automat)

2. Închideți capacul, acum 

dispozitivul poate trage automat 
hârtia în timpul utilizării normale.

3. După finalizarea pașilor 

de mai sus, dispozitivul poate 
imprima în mod normal.



Avertizări privind bateria

1. Vă rugăm să utilizați un încărcător de 5V pentru a încărca imprimanta, 

conform specificațiilor, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

2. Nu dezasamblați, nu aruncați, nu presați și nu expuneți la foc.

3. Dacă se observă o umflătură severă a bateriei, nu continuați să utilizați dispozitivul.

4. Nu plasați bateria în medii cu temperaturi ridicate, nu o scufundați în apă.

5. Înlocuirea bateriei cu un tip greșit de baterie poate fi periculoasă. Asigurați-

vă că urmați instrucțiunile pentru a elimina în mod corespunzător bateriile 

uzate.

Atenție!

1.La încărcare, vă rugăm să introduceți sau să scoateți cu grijă mufa 

cablului de încărcare pentru a preveni deteriorarea portului de 

încărcare prin utilizare unei forțe excesive.

2.După ce dispozitivul este complet încărcat, vă rugăm să deconectați imediat cablul de 
încărcare.

3.Pentru a evita pericolele, nu utilizați sau încărcați în medii cu 

temperaturi ridicate, umiditate ridicată, fum și praf excesiv, cum ar fi: 

baie, saună, în apropierea unui foc deschis etc.

4. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora dispozitivul.

5.Nu atingeți capul de imprimare în timpul imprimării pentru a preveni eventualele arsuri 
ale pielii.

6. Lama de rupere a hârtiei este ascuțită, aveți grijă.


