
Przenośna drukarka do zdjęć Mi

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją 
na przyszłość.

Informacje o produkcie

Wskaźnik 
Tacka wyjściowa

papieru
Wskaźnik
Bluetooth

Wskaźnik
naładowania

Gniazdo 
ładowania
micro USB

Przycisk
wł./wył.

Pokrywa tacki na papier

Przycisk
resetowania

Uwaga: Jeśli drukarka nie odpowiada,
należy nacisnąć przycisk resetowania 
za pomocą szpilki tak, aby wymusić jej zamknięcie.

Szczelina na papier

Papier fotograficzny
(pięć arkuszy)

Kabel ładowania USB

Akcesoria



Włączanie

W celu włączenia drukarki naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 
sekundy, aż wskaźnik statusu zaświeci się na biało. W tym momencie drukarka 
będzie gotowa do sparowania z urządzeniem Bluetooth, a wskaźnik Bluetooth 
zaświeci się na pomarańczowo.

Instrukcja użycia przycisku wł./wył.

2 sekundy Naciśnij i przytrzymaj Włączanie/wyłączanie

Sześciokrotnie Naciśnij 6 razy 
pod rząd

Przywracanie do 
ustawień fabrycznych

Uwaga: Naciśnięcie lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wł./wył. nie 
spowoduje przerwania aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Parowanie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt ten współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Możesz 
sterować swoim urządzeniem za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.
W celu pobrania i zainstalowania aplikacji, zeskanuj kod QR. Jeśli aplikacja jest 
już zainstalowana, zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia. 
Można także wyszukać i pobrać aplikację „Mi Home/Xiaomi Home” ze sklepu 
z aplikacjami w celu jej zainstalowania.
Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu 
i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.
Po pomyślnym sparowaniu drukarki z telefonem będziesz mógł drukować 
zdjęcia przy użyciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

* W Europie aplikacja ta ma nazwę Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę 
aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, należy postępować 
zgodnie z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.



Ładowanie papieru fotograficznego

 n Otwórz pokrywę tacki na papier.

Przesuń pokrywę tacki na papier aż do zatrzaśnięcia.

 o Załaduj papier fotograficzny.

Wyjmij papier fotograficzny z opakowania i włóż cały jego zapas do drukarki, 
stroną błyszczącą skierowaną do góry. Upewnij się, że inteligentny arkusz 
(Smart Sheet) znajduje się na samym dole, z kodem kreskowym skierowanym 
ku dołowi.

Uwaga: Upewnij się, że inteligentny arkusz znajduje się na samym dole.

 p Zamknij pokrywę tacki na papier.



Instrukcje dotyczące wskaźników

Wskaźnik naładowania

Migający biały Niski poziom naładowania

Biały Ładowanie w toku

Nie świeci się Wystarczający poziom naładowania/
akumulator w pełni naładowany

Wskaźnik Bluetooth

Pomarańczowy Urządzenie gotowe do parowania

Niebieski Urządzenie pomyślnie sparowane

Wskaźnik

Nie świeci się Drukarka jest wyłączona

Biały Drukarka znajduje się w trybie 
czuwania

Migający biały Drukowanie/aktualizacja 
oprogramowania sprzętowego w toku

Migający pomarańczowy Błąd drukarki



Środki ostrożności

1. Optymalna temperatura pracy drukarki wynosi od 15°C do 35°C przy 
wilgotności względnej w zakresie 40 - 60%. Niewłaściwa temperatura lub 
wilgotność może mieć negatywny wpływ na jakość druku, a także prowadzić 
do zacięcia się papieru lub niekompletnego wydruku.

2. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wydruku należy zawsze używać 
oryginalnego papieru fotograficznego i dołączonego inteligentnego arkusza.

3. Nie należy mieszać papieru fotograficznego i inteligentnego arkusza 
z różnych opakowań, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na jakość 
wydruku. W celu uzyskania jak najlepszych wyników, każdorazowo 
po wyczerpaniu się papieru należy załadować do drukarki wszystkie arkusze 
z nowego opakowania razem z dołączonym inteligentnym arkuszem w celu 
ponownego skalibrowania drukarki.

4. Podczas ładowania papieru należy unikać dotykania błyszczącej strony, 
ponieważ w ten sposób istnieje ryzyko zostawienia na niej odcisków palców 
i pogorszenia jakości wydruku. Papier należy wkładać błyszczącą stroną 
skierowaną do góry, a na dole pliku umieścić inteligentny arkusz z kodem 
kreskowym skierowanym ku dołowi.

5. W celu zapewnienia właściwego działania drukarki i jakości wydruku nie 
należy blokować tacki wyjściowej papieru i nie dotykać papieru podczas 
drukowania. Nie wyciągać papieru z drukarki siłą, ponieważ można w ten 
sposób uszkodzić urządzenie.

6. Należy unikać przechowywania papieru fotograficznego w wysokiej 
temperaturze i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych, 
ponieważ może to prowadzić do odbarwienia papieru. Nie wystawiać 
na działanie wilgoci, wody czy innych cieczy, aby nie spowodować 
odbarwienia i pomarszczenia papieru. Należy unikać kurzu, ponieważ może 
on prowadzić do powstania rys na papierze i uszkodzenia drukarki.

7. Zdjęcia należy przyklejać na gładką, równą powierzchnię. Nie wystawiać 
papieru na działanie dużej wilgoci, aby nie spowodować zwijania się go 
i utraty właściwości samoprzylepnych.

8. Drukarka ma wbudowany akumulator litowy, w związku z czym nie należy 
jej przechowywać w miejscach, w których panują wysokie temperatury 
lub wilgotność. Drukarkę należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące. 
Zabrania się dokonywania demontażu, naprawy lub wymiany akumulatora. 
Nie należy używać drukarki, jeśli doszło do zalania jej wodą.



Dane techniczne

Nazwa: Przenośna drukarka do zdjęć Mi

Model: XMKDDYJ01HT

Wymiary produktu: 124 x 85 x 24,6 mm

Specyfikacja RF: Bluetooth LE/BR/EDR

Maksymalna moc wyjściowa: 10 dBm

Częstotliwość pracy: 2402-2480 MHz

Ciężar bez opakowania: Około 181 g

Temperatura robocza: 15°C do 35°C

Wejście: 5 V  1A

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0

Informacje o zgodności z przepisami

Xiaomi Communications Co., Ltd. niniejszym oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu XMKDDYJ01HT jest zgodne z dyrektywą 
2014/53/ UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny 
pod następującym adresem internetowym:  
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza 
na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie 
z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać 
z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie 
zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego 
przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe 

postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec 
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów 
zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami. 

 – Zakres temperatury pracy akumulatora wynosi 0°C ~ 45°C.
 – Wymiana akumulatora na inny, niewłaściwego typu może obniżyć sprawność 

zabezpieczeń (np. w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów 
litowych).

 – Wrzucanie akumulatora do ognia, wkładanie go do nagrzanego piekarnika, 
mechaniczne zgniatanie czy nacinanie może skutkować wybuchem.

 – Przechowywanie akumulatora w bardzo wysokich temperaturach może 
skutkować wybuchem lub wyciekiem łatwopalnych cieczy lub gazów.

 – W przypadku wystawienia akumulatora na działanie bardzo niskiego 
ciśnienia atmosferycznego może dojść do wybuchu lub wycieku 
łatwopalnych cieczy lub gazów.



Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone 
w instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego 
funkcje mogą się różnić ze względu na dokonane ulepszenia produktu.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie takich znaków przez firmę 
Xiaomi Inc. jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe 
należą do ich odpowiednich właścicieli.

Szczegółowa instrukcja użytkownika w formie elektronicznej znajduje się 
pod adresem www.mi.com/global/service/userguide

Producent:      Xiaomi Communications Co. Ltd.
Adres:  No. 019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,  

Haidian District, Beijing, China

Importer i dystrybutor: 
Ingram Micro Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


