Мобільний принтер XPrint™
Посібник користувача

Кроки з встановлення
01. Встановіть мобільний додаток
Відскануйте QR-код, або завантажте з магазину
додатків та завантажте мобільний додаток XPrint™
02. Увімкніть принтер
Натисніть та утримуйте кнопку живлення для
увімкнення принтера.
Задля безпеки транспортування, батарея
заряджена не повністю.
Після увімкнення, Вам потрібно зарядити пристрій згідно
підказок у мобільному додатку.
Для заряджання, підключіть кабель Micro USB до джерела живлення, та
вставте його у роз’єм для заряджання на задній стороні принтера. Після
повного заряджання, індикатор заряджання світитиметься зеленим
кольором.
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Заряджати приблизно 1
годину* використовуючи
зарядний пристрій 5В⎓2А
10Вт.
* Дані отримані у
лабораторних умовах, в
залежності від умов,
тривалість заряджання може
бути різною або мати похибку.

03. Підключіться до принтера
Метод підключення 1: мобільний телефон на базі ОС Android з підтримкою
NFC.
1.
Увімкніть функцію NFC у вашому мобільному телефоні,
2.
Покладіть мобільний телефон на принтер для автоматичного
підключення до принтера.

Якщо вам не вдається підключитися до принтера, переконайтеся
що модуль NFC мобільного телефону знаходиться у зоні що
розташована над логотипом XPRINT, та
спробуйте ще раз.
Область зчитування
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Метод підключення 2: мобільний телефон на базі ОС Android або
iPhone з підтримкою Bluetooth
1) Перейдіть до налаштувань мобільного телефону, увімкніть
функцію Bluetooth
2) Оновіть список пристроїв Bluetooth, виберіть XPrint-XXXX
3) Підтвердіть парування для завершення підключення
Почніть друкувати, використовуючи мобільний додаток!
* Для економії заряду, принтер автоматично вимкнеться після 10 хвилин у
режимі очікування.
* Фотографія буде заїжджати та виїжджати 5 разів, для друку окремими
кольорами та ламінації. Не діставайте папір з принтеру доки у
мобільному додатку не висвітиться повідомлення, що друк завершено.
* Не використовуйте фотопапір повторно. Повторне використання може
призвести до пошкодження механізму.
* В якості подарунку до пристрою йде змінний лоток для друку з 9
аркушами фотопаперу.
Основні параметри
Назва
Модель
Вага
Вхід живлення
Метод підключення
Метод друку
Розмір друку
Формат зображення що
підтримується

Мобільний принтер XPrint™
DMP 100
268 г (без упаковки)
5В⎓2А
Bluetooth
Сублімаційний друк
2*3 дюйми (54*86 мм)
JPEG, PNG

Перед використанням виробу ретельно ознайомтеся з посібником
користувача, та зберігайте його належним чином
Виробник: Shanghai Hantu Technology Co., Ltd.
Адреса: Office 411, Alley 1, No. 88 Shengrong Road, (Shanghai) Free Trade
Experimental District, China.
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Знайомство з виробом
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Кабель Micro USB x 1

Змінний лоток для друку x 1

Заміна лотку для друку
1) Відкрийте дверцята відсіку
для змінного лотку для
друку;
2) Дістаньте використаний
змінний лоток для друку;
3) Вставте новий змінний
лоток для друку.

Не відкривайте змінний
лоток для друку, та не
використовуйте фотопапір
повторно.
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4) Закрийте дверцята відсіку для змінного лотку для друку

Стан індикаторів
01. Індикатор живлення/несправності

Не світиться

Пристрій вимкнений

Світиться білим
кольором

Пристрій увімкнений

Повільно блимає
білим кольором

Триває оновлення
пристрою/Триває
нагрівання/Триває
охолодження
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Швидко блимає білим
кольором

Триває друк

Швидко блимає
червоним кольором

Несправність принтера
Усуньте несправність згідно
підказок у мобільному
додатку

02. Індикатор Bluetooth

Швидко блимає синім
кольором

Очікування підключення

Світиться синім
кольором

Підключено

03. Індикатор заряджання
Світиться зеленим
кольором

Повністю заряджено

Світиться червоним
кольором

Заряджається

Зверніть увагу!
1. Рекомендована температура навколишнього середовища під час
використання: 5°C ~ 35°C, уникайте використання пристрою в
умовах низьких та високих температур;
2. Рекомендована температура підчас заряджання: 5°C ~ 35°C,
уникайте заряджання пристрою в умовах низьких та високих
температур;
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3. Рекомендована роздільна здатність зображення від 1240*1864 і
вище.
Більше інформації шукайте на сайті http://www.hannto.com/service або
відскануйте QR-код та підпишіться на аккаунт служби клієнтської
підтримки у WeChat.

Акаунт служби клієнтської підтримки XPrint™ WeChat

Назва та вміст шкідливих речовин у виробі
Назва
компоненту

Шкідливі речовини
(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

(PBB)

Механізм
○
○
○
○
○
Друкована
○
○
○
○
○
плата
Корпус
○
○
○
○
○
Дана таблиця створена згідно положень стандарту GB/T
26572.
○: вміст шкідливої речовини у всіх однорідних
матеріалах компоненту знаходиться в межах
вимог стандарту GB/T 26572.
×: вміст шкідливої речовини хоча б в одному з однорідних
матеріалів компоненту перевищує межі вимог
стандарту GB/T 26572.
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(PBDE)
○
○
○

