
 

 

Mi hordozható fotónyomtató - Felhasználói 
útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg 
későbbi használatra. 

Termék áttekintése  
Állapotjelző Kiadótálca Bluetooth 

jelzőfény 
Be-/kikapcsoló 
gomb 

 
 

 
Akkumuláto
rszint-jelző 

 
 
 
Micro-USB 
töltőport 

  
Papírtálca fedele 

 
Visszaállítás gomb 

 
 
 
 
 
 

Tartozékok 

 
Megjegyzés: Ha a nyomtató nem válaszol, nyomja be a 
visszaállítás gombot egy tűvel a leállítás kényszerítéséhez. 

 
 
 
 
 

Papírtartó nyílás 

 

  
USB-töltőkábel Fotópapírcsomag (5 darab) 

® 

小米便攜打印機即貼相紙 ZINK  
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Bekapcsolás 
 

A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 
bekapcsológombot 2 másodpercig, amíg az állapotjelző fény fehérre nem vált. A 
nyomtató ezt követően egy Bluetooth eszközzel történő párosításra vár, és a 
Bluetooth jelzőfénye narancssárgára vált. 

 

Útmutató a be-/kikapcsoló gombhoz 

 

 
Megjegyzés: A be-/kikapcsoló gomb megnyomása, vagy lenyomva tartása nem 
zavarja meg a firmware frissítését. 

 

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi 
Home alkalmazáshoz 
Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással működik*. Vezérelje 
készülékét a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással. 
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. 
Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat 
beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen rá a "Mi Home / Xiaomi Home" 
alkalmazásra az alkalmazás-áruházban a letöltéshez és telepítéshez. 
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+“ jelet a 
jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék 
hozzáadásához. 
Miután a nyomtató sikeresen csatlakozott a telefonjához, Mi Home/Xiaomi 
Home alkalmazás segítségével fotókat nyomtathat. 
* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az 
eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni. 

 
 
 

Megjegyzés: 
Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az 
alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat. 

6-szor 
Folyamatosan nyomja 
meg 6-szor 

Gyári beállítások 
visszaállítása 

2 másodpercig 
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva 

Be/kikapcsolás 



 

 

Fotópapír betöltése  
Nyissa fel a nyomtató papírtálcájának fedelét. 

Határozott mozdulattal nyomja meg a papírtálca fedelét, amíg az 
a megfelelő helyre nem pattan. 

 

 
Töltse be a fotópapírt 

Távolítsa el a fotópapírt a csomagolásból, és helyezze a teljes 
papírköteget a nyomtatóba a fényes oldalával felfelé. 
Győződjön meg róla, hogy a Smart Sheet a köteg legalján 
helyezkedik el, és a rajta lévő vonalkód lefelé néz. 

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a Smart Sheet a köteg legalján 
helyezkedik el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zárja be a papírtálca fedelét. 
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Pulzáló fehér Alacsony akkumulátorszint 

Útmutató a jelzőfényekhez  
Akkumulátorszint-jelző 

 
Bluetooth jelzőfény 

 
Állapotjelző 

 
 

 
 
 

 
 

Kikapcsolva 
Fehér 

Villogó fehér 
Villogó narancssárga 

 
 

A nyomtató kikapcsolva 

A nyomtató készenlétben 
Nyomtatás/Firmware frissítése 

Nyomtató hiba 

Narancs
sárga 

 

Párosításra kész 

Sikeresen párosítva 

Fehér 

Kikapcsolva 

Töltés 

Elegendő töltöttség/Teljesen feltöltve 



Jogszabályi Megfelelőségi Információ 
A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy az 
XMKDDYJ01HT típusú rádiófrekvenciás berendezés 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: 
hGp://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan 
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus 
berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), 
amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal 
keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget 
és a környezetet a hulladékká vált berendezések 
átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a 
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus 
eszközök újrahasznosításának céljára létesített 
gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és 
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre 
gyakorolt, potenciálisan negatív következmények 
elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző 
személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a 
gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási 
feltételeivel kapcsolatban. 

Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian 
District, Beĳing, China, 100085 
További információért keresse fel: www.mi.com 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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