UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Pred uporabo naprave preberite uporabniški
priročnik.

Dobavljeni aparat se lahko razlikuje od risbe.

MODEL : PD233/PD233P

Bluetooth®

QR koda za aplikacijo Pocket Photo

SLOVENŠČINA

Bluetooth®

Varnostne informacije
POZOR

NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA
UDARA, NE ODSTRANITE POKROVA (ALI ZADNJE
STRANI). NE VSEBUJE DELOV, KI JIH LAHKO
UPORABNIK SERVISIRA SAM. ZA SERVISIRANJE SE
OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA SERVISERJA.
Strela s puščico v enakostraničnem
trikotniku uporabnika opozarja na
prisotnost neizolirane nevarne napetosti
v notranjosti izdelka, ki je lahko dovolj
velika, da predstavlja nevarnost električnega udara.
Klicaj v enakostraničnem trikotniku
uporabnika opozarja na prisotnost
pomembnih navodil za uporabo in
vzdrževanje (servisiranje) v literaturi,
priloženi izdelku.
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OPOZORILO: DA PREPREČITE POŽAR ALI ELEKTRIČNI
UDAR, TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU IN
VLAGI.
OPOZORILO: Naprave ne namestite v omejen
prostor, kot so knjižne police ali podobna enota.
POZOR: Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.
Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje,
ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da
ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtine ne smejo biti
prekrite, zato izdelka ne postavljajte na posteljo,
oblazinjeno pohištvo, preprogo ali podobne
površine. Izdelka ne nameščajte v vgrajeno enoto, kot
je knjižna polica ali stojalo, razen če je poskrbljeno
za prezračevanje ali so upoštevana navodila
proizvajalca.
POZOR pri napajalnem kablu
Priporočamo, da večino naprav povežete v poseben
tokokrog;
Torej v ločeni izhodni tokokrog, ki napaja samo
to napravo in nima dodatnih izhodov ali vejnih
tokokrogov. O tem se prepričajte na strani s

specifikacijami v uporabniškem priročniku. Ne
preobremenjujte stenskih vtičnic. Preobremenjene,
razmajane ali poškodovane stenske vtičnice,
podaljški, obrabljeni napajalni kabli ali poškodovana
ali razpokana izolacija žic predstavljajo nevarnost.
Katerokoli od teh stanj lahko povzroči električni
udar ali požar. Redno preverjajte kabel naprave in
če ta izgleda poškodovan ali obrabljen, ga izključite
ter prenehajte u uporabo naprave, kabel pa naj
z ustreznim nadomestnim delom zamenjajo v
pooblaščenem servisnem centru. Napajalni kabel
zaščitite pred fizičnimi poškodbami in onemogočite,
da se zvije, zavozla, poškoduje pod vrati ali da
se stopa po kablu. Posebno pozornost namenite
vtikačem, stenskim vtičnicam in točki, kjer je kabel
izhaja iz naprave. Če želite prekiniti napajanje,
izvlecite vtikač napajalnega kabla. Pri nameščenju
izdelka poskrbite, da bo vtikač lahko dostopen.
Ta naprava je opremljena s prenosno baterijo ali
akumulatorjem.

sestavljanju. Da bi preprečili kontaminacijo okolja ter
ogrozitev zdravja ljudi in živali, staro baterijo odvrzite
v ustrezni zabojnik na temu namenjenih zbiralnih
točkah. Baterije ali akumulatorja ne zavrzite med
ostale odpadke. Priporočamo, da uporabljate lokalne
baterije in akumulatorje z brezplačnim vračilom.
Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je
sonce, ogenj ali podobno.
OBVESTILO: Za informacije o varnostnih oznakah,
vključno z identifikacijo izdelka in nazivnih
napetostih, glejte glavno nalepko na notranji strani
naprave.
OBVESTILO: Uporabljajte samo AC pretvornik, ki
ste ga prejeli zraven te naprave. Ne uporabljajte
napajalnih enot katerih drugih naprav ali
izdelovalcev. Uporaba katerega koli drugega
napajalnega kabla ali napajalne enote lahko povzroči
škodo na napravi in izniči Vašo garancijo.

Varen način za odstranjevanje baterije ali enote
z baterijo iz opreme: Odstranite staro baterijo
ali akumulator, postopek poteka obratno kot pri
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POZOR:
yy Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (pljuskanju
ali kapljanju), na napravo pa se ne sme polagati
predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.
yy Minimalna razdalja okrog naprave za zadostno
ventilacijo ne sme biti manj kot 5 cm.
yy Ventilacije ne smete ovirati tako, da bi pokrili
ventilacijske odprtine s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese itd.
yy Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja,
kot so prižgane sveče.
yy Notranjih litijevih baterij v enoti ne sme zamenjati
uporabnik, saj obstaja nevarnost eksplozije, če
je baterija nepravilno zamenjana, zato jo mora z
baterijo istega tipa zamenjati strokovnjak.
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Odstranjevanje stare naprave
1. Izdelek, na katerem je oznaka
prekrižanega koša za odpadke, je v
skladu z evropsko direktivo 2002/96/
EC.
2. Vse elektronske ali električne izdelke
je treba zavreči ločeno od komunalnih
odpadkov preko namenskih zbirnih
mest, ki jih določi vlada ali krajevni
organi.
3. Ustrezno odstranjevanje starih naprav
pripomore k zmanjševanju škodljivih
vplivov na okolje in zdravje ljudi.
4. Za podrobnejše informacije o
odstranjevanju starih naprav se
prosimo posvetujte z lokalnimi
oblastmi, komunalno službo ali
trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

Odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev
1. Če so baterije/akumulatorji v vašem
izdelku označeni s simbolom
prekrižanega smetnjaka na kolesih,
zanje velja evropska direktiva 2006/66/
ES.

5. Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare
naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni
službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

2. 2. Simbolu so lahko dodane tudi
kemične oznake za živo srebro (Hg),
kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 %
svinca.
3. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte
ločeno od običajnih komunalnih
odpadkov na namenskih zbirnih
mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne
oblasti.
4. S pravilnim odstranjevanjem stare
naprave pomagate preprečiti
morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
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,,Opomba

Delovna temperatura naprave
Družba LG izjavlja, da je izdelek skladen z osnovnimi
zahtevami in drugimi zadevnimi določili direktiv
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC in
2011/65/EU.
Za več informacij glede skladnosti tega izdelka, se
obrnite na:
LG Electronics Inc
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nizozemska

Če uporabljate napravo v hladnem vremenu,
naprava ne bo tiskala. Napravo prinesite v
topel prostor in počakajte okoli 10 minut, da
se prilagodi specifični delovni temperaturi (5
°C - 40 °C). Poskusite tiskati znova. (Za pravilno
uporabo naprave, priporočamo, da pozimi
naprave ne uporabljate zunaj.)

>>Opozorilo

yy Upoštevajte, da to ni kontaktna točka službe za
pomoč strankam. Informacije o službi za pomoč
strankam najdete v garancijskem listu ali pokličite
prodajalca, pri katerem ste kupili ta izdelek.

OPOZORILO, ko uporabljate napravo v okolju
z nizko relativno vlažnostjo
yy V okolju z nizko relativno vlažnostjo je
možno elektrostatično razelektrenje.

Samo za uporabo v zaprtih prostorih

yy Priporočamo, da pred uporabo naprave
primite kakršen koli kovinski predmet, ki
prevaja elektriko.

Izjava o izpostavljenosti RF sevanju
To opremo je treba vgraditi in uporabljati tako, da je
razdalja med sevalnikom ter telesom najmanj 20 cm.
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1. KORAK Začetek

Pregled izdelka
Luknjica za
ponastavitev

Dobavljeni predmeti

Reža za izhod
papirja

Tiskalnik LG Pocket Photo

Kabel USB

Mikro-USB vrata
(za polnjenje
baterije)

Polnilnik
Vrata za vstavljanje papirja

gumb
(Delovanje)

Reža za vstavljanje
papirja
Foto papir ZINK
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Uporabniški priročnik

Vklop/izklop napajanja
ON (Vključeno):
Pritisnite in zadržite
za 4 sekunde

2. KORAK Polnjenje

akumulatorja

Naprava ima vgrajeno baterijo. Pred uporabo
naprave, popolnoma napolnite baterijo. (Glej spodaj)

OFF (Izključeno):
Pritisnite in zadržite
za 2 sekundi

,,Opomba

utripa okoli 5
yy Ko vklopite napravo, gumb
sekund. Nato je naprava na voljo za tiskanje.
gumb) prikazuje stanje
yy Indikator LED (
naprave. Za več podrobnost, glej “Glede
indikatorja LED” na strani 22.

Čas polnjenja baterije: 1,5 ure
Preverjanje napolnjenosti baterije z naslednjim
gumbom:
/ 100 %:
(Ko je naprava
yy Polnjenje:
izklopljena)
yy 10 %: utripa pribl. 3 sekunde
yy 0 %: utripa pribl. 30 sekund, nato se izklopi
yy Naprava LG Pocket Photo se vedno polni, ko je
priključena na vir napajanja, razen, med tiskanjem.
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Polnilnik (AC pretvornik)
yy Model: MCS-01ET
yy Proizvajalec: TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
yy Vhod: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
yy Izhod: 5 V 0 1,2 A

>>Opozorilo
y Ravnajte previdno med polnjenjem, da se

y

izognete električnemu udaru.

yy Ne postavljajte v bližino izvora toplote.
yy Ne razstavljajte in ne spreminjajte oblike
naprave.
yy Ne udarjajte z napravo.
yy Izogibajte se okolju s previsoko ali prenizko
temperaturo ali relativno vlažnostjo.
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,,Opomba

yy Napravo lahko povežete z računalnikom s
pomočjo dobavljenega kabla USB, polnjenje
pa lahko traja nekoliko dlje.
yy Čas delovanja z baterijo je odvisen od stanja
baterije, stanja uporabe in pogojev okolja.
yy KO je baterija izpraznjena, bo tiskanje možno
le, če se bo baterija polnila vsaj 10 minut
(popolnoma napolnite za neprekinjeno
tiskanje.)

3. KORAK Vstavljanje

foto papirja

Foto papir
z belo stranjo
obrnjen navzgor

1. Odprite vrata reže za vstavljanje papirja

K

IN
Z

2. Odvijte paket foto papirja.
3. V režo za papir vstavite Smart Sheet (modri) in
foto papir. Pred prvim tiskanjem bo Smart Sheet
izvržen samodejno.
yy Ne vstavite več kot 1 paket (10 foto papirjev in 1
Smart Sheet). Sicer se lahko papir zatakne ali se
izvržeta 2 papirja hkrati.
yy Če zmanjka papirja na napravi, vstavite nov papir.
yy Ne potiskajte papirja globoko v režo za
vstavljanje papirja.

Smart Sheet
z črtno kodo
obrnjeno navzdol

Čiščenje glave tiskalnika s pomočjo
Smart Sheet
Smart Sheet čišči glavo tiskalnika in umeri barve na
fotografiji. Najboljšo kvaliteto tiskanja dosežete z
pogosto uporabo.

Rešitev pri zagozdenju papirja
Ne vlecite papirja navzven. Izklopite in ponovno
vklopite napravo, papir se bo samodejno izvrgel.
Če težave ni mogoče odpraviti na ta način, glej
razdelek "Odpravljanje težav".
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>>Opozorilo

yy Med tiskanjem ne vlecite papirja s silo
navzven. To lahko povzroči napačno
delovanje.
yy Ne poškodujte in ne zavijajte papirja.
yy Uporaba nečistega papirja lahko privede do
nepravilnega delovanja.
yy Uporaba papirja proizvajalca, ki ni odobren,
lahko privede do nepravilnega delovanja ali
da se papir zatika.
yy Naprave ne postavljajte v notranjost vozila,
na neposredno na sončno svetlobo ali vlago.
yy Nikoli ne pustite v prostoru v okolju s
previsoko ali prenizko temperaturo ali
relativno vlažnostjo. To lahko privede do
slabše kvalitete tiskanja.

,,Opomba

yy Bodite pozorni, ko rokujete s papirjem, da se
ne umaže.
yy Prepričajte se, da uporabljate papir v roku
veljavnosti.
yy Ko se papir vzame od originalne embalaže,
se po določenem času začne zavijati. V tem
primeru je priporočljivo, da se porabi čim
prej.

4. KORAK Nameščanje

aplikacije

Nameščanje aplikacije za telefon
Android
Bluetooth®

Od trgovine Play Store (Android market)
Poiščite ime “LG Pocket Photo”.
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Z uporabo kode QR

*
yy NFC : Tiskanje s pomočjo NFC (velja samo za
telefone, ki imajo omogočeno funkcijo NFC)

Optično preberite kodo QR na škatli izdelka ali na
platnici tega priročnika.

yy Bluetooth: Tiskanje s pomočjo Bluetooth

Z uporabo senzorja NFC (komunikacija s
tehnologijo bližnjega polja)

**
yy GPS : Shrani lokacijo, kjer je bila posneta
fotografija

Glejte "Tiskanje z uporabo NFC" na strani 16.

* NFC: Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja
** GPS: Globalni pozicijski sistem, ki uporablja satelit

Nastavitev aplikacije
Nastavite možnosti v [Setting].

Bluetooth®

Glej "Help" za več podrobnosti
Za več podrobnosti glede aplikacije, se dotaknite
"Help".

13

Nameščanje aplikacije za iPhone
Od aplikacije Store
Poiščite ime “LG Pocket Photo”.
Z uporabo kode QR
Optično preberite kodo QR na škatli izdelka ali na
platnici tega priročnika.

Nastavitev povezave Bluetooth na
napravi iPhone
1. Na svojem začetnem zaslonu naprave iPhone se
dotaknite [Settings].
2. Dotaknite se “Bluetooth” in dotaknite se drsnika,
da vklopite Bluetooth [On].
3. Če želite povezati svojo napravo Pocket Photo
z napravo iPhone, vklopite napravo in se
prepričajte, da je napravo mogoče odkriti.
4. Ko iPhone odkrije napravo, se dotaknite imena
Pocket Photo na zaslonu naprave iPhone.
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Glej "Help" za več podrobnosti
Za več podrobnosti glede aplikacije, se dotaknite
"Help".

5. KORAK Tiskanje slike
Tiskanje s pomočjo telefona Android
Bluetooth®

Tiskanje s pomočjo povezave Bluetooth (

)

Bluetooth®
Priprava: Vklopite napravo in začnite s tiskanjem,
ko
zasveti bela LED (gumb
).

1. Zaženite aplikacijo LG Pocket Photo na telefonu
Android.
2. Izberite fotografijo, ki jo želite natisniti in se
dotaknite [ ].
3. Dotaknite se [OK] in iskanje naprav Bluetooth se
bo začelo.

,, Fotografije lahko tiskate neposredno od
telefonov Android ali računalnika preko povezave
Bluetooth brez aplikacije. Izberite fotografijo in
izberite [Bluetooth] v [Share] ali [Menu].

4. Ko je LG Pocket Photo povezan prvič, se bo pojavil,
[Bluetooth pairing request]. Če želite začeti s
tiskanjem, se dotaknite [Pairing] ali vnesite kodo PIN
‘0000’.
yy Če je Smart Sheet v napravi, bo pred tiskanjem
izvržen.
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Tiskanje z uporabo NFC (

)

Najprej preverite, ali telefon podpira NFC.

Bluetooth®

yy Kako prebrati oznako NFC: Približajte pametni
telefon bližje k oznaki NFC na napravi.
NFC

3. Izberite fotografijo, ki jo želite natisniti in izbrati
in tiskanje se bo začelo. Od tega trenutka dalje
lahko zaženete aplikacijo in tiskate fotografije le z
označevanjem.
Nastavitev aplikacije LG Pocket Photo na telefonu
Android.

1. Ko označujete prvič, se bo pojavila povezava
za obisk trgovine Play Store, od koder si lahko
prenesete aplikacijo LG Pocket Photo.
2. Na nameščeni aplikaciji obiščite [Setting] in
izberite [NFC].
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Preverjate lahko čas napolnjenosti baterije, št.
natisnjenih fotografij, različico naprave, naslov MAC
in spremenite nastavitve načina tiskanja, itd.
1. Zaženite aplikacijo LG Pocket Photo na telefonu
Android.
(Če želite preveriti [Device information], nastavite
Bluetooth na pametnem telefonu na [On] .)

2. Pojdite na [Setting].
3. Dotaknite se [Device Information].

Auto Exposure

Popravi barve na fotografiji
(ON/OFF)

Paper Full

Tiskanje brez belih razmikov.
(Robovi fotografije se lahko
odrežejo.)

Image Full

Natisni fotografijo kot celoto.
(Beli razmiki se lahko pojavijo na
robu papirja.)

Auto Power Off

Nastavi napravo tako, da se
samodejno izklopi.
(Privzeta nastavitev je [5 min]. Če
nastavite na [Off ],bo popolnoma
napolnjena naprava delovala do
2,5 ure.)
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Tiskanje s pomočjo naprave iPhone
Tiskanje s pomočjo povezave Bluetooth (

)

Bluetooth®
Priprava: Vklopite napravo in začnite s tiskanjem,
ko
zasveti bela LED (gumb ).

1. Zaženite aplikacijo LG Pocket Photo na napravi
iPhone.
2. Izberite fotografijo, ki jo želite natisniti in se
dotaknite [ ].
3. Prikazalo se bo sporočilo: "Do you want to print?"
Pritisnite OK, za začetek tiskanja.
yy Če Bluethooth ni povezan, se bo prikazalo
sporočilo: "Paired device not found". (Glej
nastavitve Bluetooth za napravo iPhone.)
yy Če je Smart Sheet v napravi, bo pred tiskanjem
izvržen.
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Nastavitev aplikacije Pocket Photo naprave
iPhone
Preverjate lahko čas napolnjenosti baterije, št.
natisnjenih fotografij, različico naprave, naslov MAC
in spremenite nastavitve načina tiskanja, itd.
1. Zaženite aplikacijo LG Pocket Photo na napravi
iPhone.
(Če želite preveriti [Device information], nastavite
Bluetooth na napravi iPhone na [On] .)
2. Pojdite na [Setting].
3. Dotaknite se možnosti Nastavitve.

Auto Exposure

Popravi barve na fotografiji
(ON/OFF)

Paper Full

Tiskanje brez belih razmikov.
(Robovi fotografije se lahko
odrežejo.)

Image Full

Natisni fotografijo kot celoto.
(Beli razmiki se lahko pojavijo na
robu papirja.)

Auto Power Off

Nastavi napravo tako, da se
samodejno izklopi.
(Privzeta nastavitev je [5 min]. Če
nastavite na [Off ],bo popolnoma
napolnjena naprava delovala do
2,5 ure.)
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Opombe glede tiskanja
yy Natisnjene barve na papirju se lahko razlikujejo
od barv na zaslonu prikazovalnika pametnega
telefona.
yy Če je baterija popolnoma napolnjena, lahko
v zaporedju natisnete 25 papirjev. To se lahko
razlikuje, odvisno od stanje baterije.
yy Iskanje Bluetooth naprav in prenosi so lahko
neuspešni, odvisno od okolja uporabe. Preverite
stanje Bluetooth na svojem telefonu in poskusite
znova.
yy Če obstaja več kot ena naprava LG Pocket Photo,
preverite naslov MAC na oznaki, da se lahko
odločite, katero napravo uporabljati.
(Glejte "Preverjanje oznake" na strani 21.)
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>>Opozorilo

yy Med tiskanjem ne vlecite papirja s silo
navzven.
yy Med tiskanjem ne odpirajte vrat za
vstavljanje papirja
yy Ne postavljajte predmetov pred režo za
izhod papirja
yy Če je naprava izpostavljena udarcem ali
vibracijam, se lahko kvaliteta tiskanja
zmanjša.

Preverjanje oznake
Če obstaja več kot ena naprava LG Pocket Photo,
preverite naslov MAC na oznaki izdelka, da se lahko
odločite, katero napravo uporabljati.
3. Zagledali boste oznako izdelka.
1. Odprite vrata reže za vstavljanje
papirja.

>>Opozorilo

yy Prepričajte se, da je naprava izklopljena pred
posegom.
Prepričajte se, da so vrata za vstavljanje
papirja odprta, ko zapirate zgornji pokrov.
yy Ne priporočamo, da odpirate zgornji pokrov
za druge namene, razen za preverjanje
oznake izdelka.

2. Odprite zgornji pokrov.

yy Ne demontirajte črne gumijaste podloge. To
lahko povzroči nepravilno delovanje.
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Glede indikatorja LED
Indikator LED (

gumb) prikazuje stanje naprave.

Polnjenje/
izklop

Napaka/
Vklop

Barva diode LED
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Stanje/
Napajanje

Opis

Čakam/
Vklopljen

Čaka za tiskanje.
Če se naprava ne
uporablja
določen čas,
se samodejno
izključi.

Popolnoma
napolnjen/
Izklop

Za tiskanje,
vklopite napravo.

Za tiskanje,
vklopite napravo.
Ni papirja, papir
se je zataknil,
preklicano, odprto,
nizka temperatura,
oblika zapisa
datoteke ni
podprta

Alarm
nizkega stanja Za tiskanje,
napajanja/ napolnite napravo.
Vklop

Tiskanje/
Vklop

Pošiljanje
podatkov preko
Bluetooth
povezave, Tiskanje

Način
ohlajanja/
Vklop

Po daljšem
neprekinjenem
tiskanju, lahko
samodejno
ohlaja notranjo
temperaturo.
Počakajte
nekaj časa pred
ponovno uporabo
tiskalnika.

Specifikacije
Velikost
fotografije

50 mm x 76 mm (Velikost pike:
640 x 1224)

Vrsta slikovne
datoteke/
velikost

JPEG (Osnovna) / manj kot
10 MB
(Postopno JPEG ni podprta.)

Vrsta papirja

ZINKTM foto papir (izključno
za LG)

Primerno okolje
za shranjevanje
papirja

Temperatura: 20 - 25 °C
Vlažnost: 40 - 55 % RV

Delovno okolje

Temperatura: 5 - 40 °C
Vlažnost: manj kot 70 % (35 °C)
(V aplikaciji se pojavi opozorilo
glede temperature.)

Optimalno
delovno okolje
naprave

Temperatura: 15 - 32 °C
Vlažnost: manj kot 70 % (32 °C)
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Indikator LED

Komunikacija

Napajanje / Čakam / Bluetooth
oddajanje / Napolnjen /
Izpraznjen / Napaka / Stanje
tiskalnika
Bluetooth 2.1 + EDR
Delovna razdalja: okoli 10 m

Notranji
priključek

Mikro-USB vrata za polnjenje
baterije

Napajanje
vodila (USB)

DC 5 V 0 1,2 A

Življ. doba
baterije

500 mAh litij-polimerska baterija
za polnjenje
Največ 25 tiskanj, ko je
popolnoma napolnjena

Napajanje

500 mAh litij-polimerska baterija
za polnjenje
AC pretvornik (DC 5 V 0 1,2 A)

Ločljivost
fotografije

več kot 1280 x 2448 slikovnih pik
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Dimenzije (Š x
G x V)

72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm

Neto teža

212 g

yy Vaš telefon morda ne bo združljiv z napravo,
odvisno od izdelovalca, okolja ali operacijskega
sistema (Androida ali IOS).
yy Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila.

Odpravljanje težav
Simptom
Ni napajanja

Povezovanje
Bluetooth ne
deluje pravilno.

Vzrok/rešitev
Akumulator je prazen.
Prepričajte se, da je med
polnjenjem naprava pravilno
priključena na polnilnik ali
računalnik.
Na pametnem telefonu
izklopite in ponovno vklopite
Bluetooth, nato vzpostavite
povezavo z napravo s
pomočjo nastavitev v
pametnem telefonu.
V 5 sekundah vklopite napravo
in poskusite s tiskanjem
(povezovanjem).
Prepričajte se, da je naprava
vklopljena.

Papir se je zataknil
pred tiskanjem.
Če se je papir
zataknil med
tiskanjem.

Natisnjeni papir
ima vrstice.
Fotografija ni
natisnjena v celoti
ali deloma.
Robovi fotografije
so odrezani.

1. Izklopite in ponovno
vklopite napravo, papir se
bo samodejno izvrgel.
2. Če ta postopek ne pomaga,
odprite zgornji pokrov
in namestite papir. Nato
vstavite papir skupaj s
Smart Sheet (modri) ali
povlecite zataknjen papir
navzven počasi in nežno.
Odprite zgornji pokrov, nato
naravnajte papir in vstavite
papir skupaj s Smart Sheet.
Poskusite tiskati znova. (Če
želite odpreti zgornji pokrov,
glej “Preverjanje oznake” na
strani 21.)
Nastavi [Print mode] na
[Image Full] v nastavitvah
aplikacije, nato se bo
fotografija v celoti natisnila.
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Beli razmiki se
pojavijo na robu
papirja.

Kvaliteta papirja
za tiskanje ni
zadovoljiva.
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Ko je [Print mode] nastavljen
na [Image Full], se lahko
pojavijo beli razmiki če
razmerje širina/višina papirja
in fotografije ni skladno.
Če je [Paper Full], je lahko
rob fotografije odrezan, ali
pojavijo se lahko majhni beli
razmiki na robu papirja.
Če poskusite povečati
fotografijo z uporabo [
] menija v aplikaciji, se lahko
kvaliteta tiskanja zmanjša.
Izključite napravo in vstavite
Smart Sheet na spodnjem
delu papirja. Poskusite tiskati
znova.
Prepričajte se, da je velikost
fotografije večja od pravilne
ločljivosti.(1280 x 2448
slikovnih pik)

Naprava ne tiska.

Naprava se
samodejno izklopi.
Postopek ne
odpravi težave.

Prepričajte se, da je v napravi
vstavljen papir.
Ko je Smart Sheet izvržen,
lahko traja nekaj trenutkov,
preden prične s tiskanjem.
Prepričajte se, da je datoteka
fotografije manjša od 10 MB.
Podprta je samo osnovna
JPEG oblika.
Preverite nastavljeni čas v
[Auto Power Off ] nastavitvah
aplikacije.
S konico svinčnika
pritisnite luknjico "Reset" za
inicializacijo naprave.

Opombe
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