
Mi Portable Photo Printer 
Uživatelská příručka



VýstupIndikátor

MI  PHOTO  PRINTER

Tlačidlo 
napájania

Indikátor úrovne 
nabitia batérie

Tlačidlo Reset

Príslušenstvo

Bluetooth 
indikátor

Micro-USB 
napájací port

Priestor pre papier

Poznámka: Ak tlačiareň nereaguje, stlačte resetovacie 
tlačidlo pomocou špendlíka, aby ste ju vypli.

Napájací kábel USB Balíček fotografického papiera (5 listov)

®

ZINK PAPER
ZINK PAPER

2x3 inch

3 英吋

3 英吋
Mi Portable Photo Printer Paper 
小米便攜印表機即貼相紙
小米便攜打印機即貼相紙

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju 
pre budúce použitie.

Prehľad produktu

Kryt zásobníka papiera



Stlačte a držte Zapnutie / vypnutie

Opakovane 6krát stlačte
Obnovenie továrenského 
nastavenia

Pokyny k tlačidlu napájanie

6krát

2 sekundy

MI  PHOTO  PRINTER

Zapnutie
Ak chcete tlačiareň zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania po 
dobu 2 sekúnd, pokiaľ stavový indikátor nezmení farbu na bielu. 
Tlačiareň potom počká na spárovanie so zariadením Bluetooth 
a indikátor Bluetooth zmení farbu na oranžovú.

Poznámka:
Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej 
verzii aplikácie.

Poznámka: Stlačením alebo stlačením a podržaním tlačidla napájania nebude 
prerušená aktualizácie firmware.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home
Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte 
svoje zariadenie pomocou tejto aplikácie.
Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak už aplikáciu máte 
nainštalovanú, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Môžete si 
tiež v obchode s aplikáciami vyhľadať "Mi Home / Xiaomi Home", aplikáciu 
stiahnuť a nainštalovať.
Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu 
a potom postupujte podľa pokynov na pridanie nového zariadenia.
Akonáhle je tlačiareň úspešne pripojená k telefónu, môžete pomocou aplikácie Mi 
Home / Xiaomi Home tlačiť fotografie.
* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou Ruska). Názov 
aplikácie zobrazené na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.
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Vloženie fotografického papiera
Otvorte kryt zásobníka papiera

Pevne stlačte kryt zásobníka, až kým nezapadne na miesto.

Vložte fotografický papier

Vytiahnite fotografický papier z obalu a vložte celý stoh papierov 
do tlačiarne, lesklou stranou nahor. Uistite sa, že je Smart Sheet s 
čiarovými kódmi umiestnený úplne naspodku a čiarové kódy 
smerujú nadol.

Poznámka: Uistite sa, že je Smart Sheet umiestnený úplne dole.

Zatvorte kryt zásobníka papiera.



Indikátor stavu batérie

Pulzujúce biela Nízky stav batérie

Vypnutý Batéria je dostatočná / Plne nabité

NabíjanieBiela

Oranžová Pripravené na párovanie

Modrá Úspešne spárované

Biela

Tlačiareň je vypnutá

Tlač / Aktualizácia firmware

Chyba tlače

Tlačiareň je v pohotovostnom režime

Nesvieti

Blikající oranžová

Blikajúce biela

Optimálna prevádzková teplota tlačiarne je 15 ° C až 35 ° C pri relatívnej 
vlhkosti 40 až 60%. Nesprávne úrovne teploty alebo vlhkosti môžu 
nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače, vrátane spôsobenie zaseknutie 
papiera alebo neúplného tlače.
Pre zaistenie kvality tlače používajte iba originálny fotografický papier 
a priložený Smart Sheet.
Nemiešajte fotopapiere a Smart Sheet z rôznych balení, mohlo by to 
ovplyvniť kvalitu tlače. Najlepšie výsledky vždy dosiahnete vložením 
celého balíka fotografického papiera po tom, čo ste predchádzajúce 
várku spotrebovali, a použijete priložený Smart Sheet k opätovnej 
kalibráciu tlačiarne.
Pri vkladaní papiera sa nedotýkajte lesklej strany, mohlo by to viesť 
k zanechania odtlačkov prstov a to by mohlo ovplyvniť kvalitu tlače. 
Papiere vložte lesklou stranou nahor, Smart Sheet vložte úplne dole 
tak, aby čiarový kód smeroval nadol.
Ak chcete zabezpečiť správnu funkciu tlačiarne a kvalitu tlače, 
neblokujte počas tlače výstupný zásobník ani sa nedotýkajte papiera. 
Nevyťahujte papier z tlačiarne, mohlo by dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
Neskladujte fotografický papier pri vysokých teplotách alebo na 
priamom slnečnom svetle, pretože by mohlo dôjsť k zmene farby 
papiera. Nevystavujte vlhkému prostrediu, vode a iným tekutinám, aby 
nedošlo k zmene zafarbenia a zvlnenie papiera. Vyvarujte sa prachu, 
pretože by to mohlo spôsobiť škrabance na papieri a poškodiť 
tlačiareň.

Indikátory

Indikátor Bluetooth

Indikátor

Opatrenie
1.

2.

3.

4.

5.

6.



Špecifikácie

7.

8.

Pre nalepenie fotografie si vyberte hladký povrch. Nevystavujte papier 
vysokej vlhkosti alebo vlhku, aby nedošlo k jeho zvlnenia alebo strate 
lepivých vlastností.
Tlačiareň má zabudovanú lítiovú batériu a nemala by byť skladovaná 
v horúcom alebo vlhkom prostredí. Nabíjajte tlačiareň najmenej raz za 
3 mesiace. Nepokúšajte sa batériu rozoberať, opravovať ani vymieňať. 
Tlačiareň nikdy nepoužívajte, ak je vystavená vode.

Názov: Mi Portable Photo Printer 
Model: XMKDDYJ01HT 
Rozmery: 124 × 85 × 24,6 mm

Hmotnosť: pribl. 181 g 
Prevádzková teplota: 15°C až 35°C 
Vstup: 5 V       1 A

RF špecifikácia: Bluetooth  LE/BR/EDR  Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 
Maximálny výstupný výkon: 10 dBm Pracovná frekvencia: 2402-2480 MHz 

Informácie o dodržiavanie predpisov
Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenia typu XMKDDYJ01HT sú v súlade so smernicou 
2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na 
tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické 
a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19 / EÚ), ktorá 
by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho 
by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že 
odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre 
recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, 
menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia 
a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení 
a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného 
technika alebo miestnych úradov.

• Rozsah prevádzkových teplôt batérie je 0°C~45°C.
• Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže prekonať poistku (napríklad 

v prípade niektorých typov lítiových batérií);
• Lividácie batérie vhodením do ohňa alebo horúcej rúry či jej mechanické 

drvenie či rezaní môže viesť k výbuchu;
• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže 

spôsobiť výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
• Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu 

alebo úniku horľavé kvapaliny alebo plynu.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania 
v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt 
a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky 
vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie 
takýchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencii. Ostatné 
ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných 
vlastníkov.

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese
 www.mi.com/global/service/userguide



Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, 
Haidian District, Beĳing, China, 100085
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.

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




