Mi Portable Photo Printer Paper
(2x3inch, 20sheets)

Mi Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı Kağıdı
Kullanıcı Kılavuzu
Teknik Özellikler
Ürün Adı: Mi Portable Photo Printer Paper (2x3 inch, 20 sayfa)
Ürün Boyutları: 115mm x 60mm x 13mm 20 sayfa
Brüt Ağırlık: 34g (20 sayfa)
Net Ağırlık: 26g (20 sayfa)
Kağıt Kapasitesi: 20 sayfa
Kağıt Ölçüleri: 50mm x 76mm
Kağıt Kalınlığı: 287 25μ m
Sertifikalar: CE Rohs , WEEE, REACH, POPs

Kullanım
Fotoğraf Kağıdı Yükleme
Yazıcı kağıt tabla kapağını açın.
Kağıt tabla kapağını yerine oturana kadar sıkıca
bastırın.

Fotoğraf kağıdını ambalajından çıkarın ve tüm
kağıt destesini parlak tarafı yukarı gelecek şekilde
yazıcıya yükleyin. Smart Sheet’in barkodu aşağı
bakacak şekilde en alta yerleştirildiğinden emin
olun.

Kağıt tablasının kapağını kapatın.

Not: Smart Sheet’in en alta yerleştirildiğinden emin olun.

Kullanım Hataları
Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin
düzenlemeleri ihlal edebilir.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis
listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
•
•
•

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Güvenlik Bilgileri
1. Fotoğraf kağıdını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
2. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Sıcaklığın 0°C ila 25°C ve bağıl nemin %40 ila %55 olduğu ortamlarda saklanması tavsiye edilir.
3. Akıllı Sayfa’nın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için kağıt koyma talimatına bakın.

Geri Dönüşüm
Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/
EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya
yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri
dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de
hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.

Üretici Firmanın:
Ünvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, China

