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നിങ്ങളുെട ഉപകരണം അറിയുക

സ്ൈലഡ് സ്വിച്ച്

(ഓൺ / ഓഫ്)

- - ഓൺ സ്ഥാനം പ്രിന്റർ ഓണാക്കുന്നു.

- - ഓഫ് െപാസിഷൻ പ്രിന്റർ ഓഫ് െചയ്യുന്നു.

േമാഡ്
ബട്ടൺ

േപപ്പർ ഫീഡ് -ബട്ടണിന്െറ സിംഗിൾ പ്രസ്സ് േപപ്പർ 

റിലീസ് െചയ്യുന്നു (ഫീഡുകൾ).

േമാഡ് -1 െസക്കൻഡ് തുടർച്ചയായി അമർത്തുന്നത് 

പ്രിന്ററിന്െറ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിന്റ് 

െചയ്യുന്നു: േപര്, ബാറ്ററി നില, കമ്മ്യൂണിക്േകഷൻ േമാഡ്, 

േഫാണ്ട്, േഫംെവയർ പതിപ്പ്

എൽഇഡി(ഇടതുവശത്ത്

വശം)
പച്ച -പവർ ഓണിനായി ചുവപ്പ് -പിശക് 

വ്യവസ്ഥകൾക്കായി: (ശ്രദ്ധിക്കുക: 1 ബ്ലിങ്ക് = പകുതി 

െസക്കൻഡ് ഓൺ, തുടർന്ന് ഓഫ്)

1. ബ്ലൂടൂത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല:ഓേരാ 3 െസക്കൻഡിലും 

ഒരിക്കൽ ചുവന്ന എൽഇഡി മിന്നുന്നു

2. ബാറ്ററി കുറവാണ്:ഓേരാ 3 െസക്കൻഡിലും രണ്ടുതവണ ചുവന്ന LED 

ബ്ലിങ്ക് െചയ്യുന്നു

3. േപപ്പർ ഇല്ല:ഓേരാ 3 െസക്കൻഡിലും നാലു തവണ 

ചുവന്ന എൽഇഡി മിന്നുന്നു

4. പ്രിന്റ് െഹഡ് വളെര ചൂടാകുന്നു:ഓേരാ 3 െസക്കൻറിനും 

േശഷം എട്ട് തവണ ചുവന്ന LED മിന്നുന്നു. കുറിപ്പ്:

ഒന്നിലധികം പിശകുകൾ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുകയാെണങ്കിൽ, 

ബ്ലിങ്കുകളുെട എണ്ണം കൂട്ടിച്േചർക്കും.

എൽഇഡി(1െസന്റ്എൽഇഡി

വലത്)
ബ്ലൂടൂത്ത് എൽഇഡി, ബ്ലൂടൂത്ത് അപ്ലിക്േകഷനിേലക്ക് 

കണക് റ്റ് െചയ് താൽ മിന്നുന്നു.

എൽഇഡി(2nd LED

വലത്)
ചാർജിംഗ് LED. പ്രിന്റർ ചാർജ് െചയ്യുമ്േപാൾ ഈ LED തിളങ്ങുന്നു. 

പൂർണ്ണമായി ചാർജ് െചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എൽഇഡി തിളങ്ങുന്നത് 

നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാർജർ 

ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്െടങ്കിൽ, അത് ഒരു തവണെയങ്കിലും തിളങ്ങുന്നു.

USB തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല:യുഎസ്ബി േകബിൾ പ്രിന്ററിേലക്ക് കണക് റ്റ് െചയ്യുമ്േപാൾ ഈ സന്േദശം 

ലാപ് േടാപ്പിൽ/െഡസ് ക് േടാപ്പിൽ വന്നാൽ, പ്രിന്റർ പുനരാരംഭിക്കുക (ഓൺ/ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉപേയാഗിച്ച്). ഇപ്േപാഴും 

അല്െലങ്കിൽ തിരിച്ചറിയപ്െപട്ടിട്ടില്െലങ്കിൽ, മറ്െറാരു ഡാറ്റ േകബിൾ ഉപേയാഗിച്ച് ശ്രമിക്കുക.



ഉപകരണത്തിെല അടയാളങ്ങൾ

പ്രിന്റർ സീരിയൽ നമ്പർ (േലബലിൽ)

ഡ്ൈരവറുകൾ / േസാഫ്റ്റ് െവയർ / ആപ്പുകൾ െവബ് ൈസറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

1 േസാഫ്റ്റ് െവയർ െഡവലപ് െമന്റ് കിറ്റ് (SDK)

2 യുഎസ്ബി ഡ്ൈരവർ - 2 ഇഞ്ച് യുഎസ്ബി ഡ്ൈരവർ ഉപേയാഗിക്കുക, 

േപപ്പർ വലുപ്പത്തിൽ 80 എംഎം തിരഞ്െഞടുക്കുക

3 െവബ് പ്രിന്റ് അേപക്ഷ (ആവശ്യമനുസരിച്ച് 

ലഭ്യമാണ്)

4 െഡേമാ ആപ്പ് – ബ്ലൂപ്രിന്റ് സ്മാർട്ട് 

പ്രിന്റ് GOOGLE PLAYSTORE-ൽ ലഭ്യമാണ് - 

https://play.google.com/store/search?q= 
bluprints+smart+print&c=apps

https://bluprints.in/
ഡൗൺേലാഡുകൾ/



ആക്സസറികൾ

1. 5v / 2Amp USB ചാർജർ (

BluPrints ബ്രാൻഡഡ്)

2. USB മുതൽ മിനി USB ഡാറ്റ േകബിൾ വെര

3. 7.4 V, പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാറ്ററി (2600 

MAH)

4. െതർമൽ േപപ്പർ േറാൾ

5. െബൽറ്റ് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന േസഫ്റ്റി േകസ് 

(കാരി ബാഗ് / പൗച്ച്) -ഓപ്ഷണൽ



ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാേളഷൻ

1. പ്രിന്റർ തിരിക്കുക
2. ചിത്രം 1.1 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല ബാറ്ററി ഫ്ലാപ്പ് നീക്കം െചയ്യുക

3. ചിത്രം 1.2-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല ബാറ്ററി വയ്ക്കുക, കണക്റ്റർ പ്ലഗ് 

െചയ്യുക (കണക്റ്റർ പ്ലഗ് െചയ്യാൻ 1 വഴിേയ ഉള്ളൂ)

4. ചിത്രം 1.1 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല ബാറ്ററി ഫ്ലാപ്പ് അടയ്ക്കുക

5.

ഫ്ലാപ്പ് പുറത്െതടുക്കുക
ചിത്രം 1.2

ചിത്രം 1.1

ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാേളഷന് േശഷം ഫ്ലാപ്പ് ബാക്ക് ഇൻ െചയ്യുക

െതർമൽ േപപ്പർ ഇൻസ്റ്റേലഷൻ

െതർമൽ േപപ്പർ േറാൾ ഒരു വശത്ത് മാത്രേമ പ്രിന്റ് െചയ്യാൻ കഴിയൂ. െതർമൽ 

ൈസഡ് തിരിച്ചറിയാൻ, േപപ്പർ േറാൾ ഇരുവശത്തും സ്ക്രാച്ച് െചയ്യുക. 

കറുപ്പായി മാറുന്ന വശം െതർമൽ ൈസഡ് ആണ്. േറാളിന്െറ െതർമൽ ൈസഡ് 

പ്രിന്റർ െഹഡുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വിധത്തിൽ േപപ്പർ സൂക്ഷിക്കുക.



ആമുഖം

1. പ്രിന്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ െചയ് തുകഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലൂടൂത്ത് േബാഡ് േററ്റും പ്രിന്ററിന്െറ ഡിേഫാൾട്ട് 

പാരാമീറ്ററുകളും േകാൺഫിഗർ െചയ്യുമ്േപാൾ െറഡ് എൽഇഡി കുറച്ച് തവണ മിന്നിമറയും. 

ഉപകരണം ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര ദയവായി 

കാത്തിരിക്കുക.

2. പ്രിന്റർ ഓണാക്കിയില്െലങ്കിൽ:
എ. ബാറ്ററി ശരിയായി േചർത്തിട്ടുണ്േടാെയന്ന് പരിേശാധിക്കുക.

ബി. ബാറ്ററി ചാർജ് െചയ്യാൻ ചാർജർ ബന്ധിപ്പിക്കുക

സി. െടസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ലഭിക്കാൻ MODE ബട്ടൺ തുടർച്ചയായി 1-2 െസക്കൻഡ് അമർത്തുക

3. ചാർജർ കണക് റ്റ് െചയ് തതിന് േശഷവും പ്രിന്റ് വളെര ഭാരം കുറഞ്ഞതാെണങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ 

ബാറ്ററി തകരാറാണ്, അല്െലങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക് റ്ററുമായി ശരിയായി കണക് റ്റ് 

െചയ് തിട്ടില്ല.

4. േമാഡ് ബട്ടൺ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു:

എ.ബ്ലൂടൂത്ത് േപര്(egBTprinter1234), ഇത് നിങ്ങളുെട ബ്ലൂടൂത്ത് േഫാൺ / 

ടാബ് / ലാപ് േടാപ്പിൽ കാണിക്കും.

ബി. ബാറ്ററി നിലബാറ്ററിയുെട ചാർജ് എത്രയാെണന്ന് കാണാൻ. ബാറ്ററി കുറവാെണങ്കിൽ, 

ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപകരണം 3 മണിക്കൂർ ചാർജ് െചയ്യുക.

സി. േഫംെവയർ പതിപ്പ്

ഡി. ആശയവിനിമയം:രണ്ട് േമാഡുകളും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്െടങ്കിൽ ഇത് 

ബ്ലൂടൂത്ത്/USB കാണിക്കുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത/പ്രവർത്തിക്കുന്ന േമാഡ്(കൾ) 

കാണിക്കില്ല.

5. േജാടിയാക്കുന്നതിനുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് പാസ് േവഡുകൾ (ആവശ്യെമങ്കിൽ): 1234 / 0000



ഉപേയാഗവും പരിചരണ നിർദ്േദശങ്ങളും

1. മികച്ച ചാർജിംഗും ൈദർഘ്യേമറിയ ബാറ്ററി ൈലഫും ഉറപ്പാക്കാൻ യഥാർത്ഥ BluPrints 5v USB 

ചാർജർ ഉപേയാഗിക്കുക. മറ്േറെതങ്കിലും ചാർജർ ബാറ്ററി അമിതമായി ചാർജ് 

െചയ്യുന്നതിനും അസാധാരണമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിനും കാരണമാേയക്കാം, ഇത് 

ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകുകേയാ െപാട്ടിത്െതറിക്കുകേയാ െചയ്യും.

2. മികച്ച പ്രിന്റ് ഗുണനിലവാരത്തിനായി നല്ല നിലവാരമുള്ള െതർമൽ േപപ്പർ േറാളും (75 GSM) ശുപാർശ 

െചയ്യുന്ന േപപ്പർ വലുപ്പമുള്ള േറാളുകളും ഉപേയാഗിക്കുക. മറ്റ് േപപ്പർ തരങ്ങൾ ജാമുകൾക്ക് 

കാരണമാവുകയും േകടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും െചയ്യും.

3. െവള്ളവുമാേയാ ഏെതങ്കിലും ചാലക വസ്തുക്കളുമാേയാ (േലാഹം േപാലുള്ളവ) 

സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. അത്തരെമാരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ തന്െന 

ഉപകരണം സ്വിച്ച് ഓഫ് െചയ്ത് ഉപേഭാക്തൃ പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്െപടുക.

4. േപപ്പർ േറാൾ പ്രിന്ററിൽ ഉള്ളപ്േപാൾ മാത്രേമ പ്രിന്റ് കമാൻഡ് 

നൽകിയിട്ടുള്ളൂെവന്നും സ്റ്റക്ക് െപാസിഷനിൽ അല്െലന്നും ഉറപ്പാക്കുക. 

അല്െലങ്കിൽ, ഇത് പ്രിന്റർ തലയ്ക്ക് േകടുപാടുകൾ വരുത്തിേയക്കാം.

5. െപാടിയിൽ നിന്നും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ 

പ്രിന്റർ കവർ എപ്േപാഴും അടച്ചിടുക. ഉപകരണം സ്വയം 

െപാളിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

6. ൈവൈഫ അല്െലങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സിഗ്നലുകൾ തടസ്സപ്െപടുത്തുന്ന ൈമക്േരാേവവ് േപാലുള്ള 

ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രിന്റർ അകറ്റി നിർത്തുക.

7. ദീർഘകാലത്േതക്ക് പ്രിന്റർ ഉപേയാഗിക്കാത്തപ്േപാൾ അത് ഓഫ് െചയ്യുക.

8. 1 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി പ്രിന്റ് െചയ്യരുെതന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം 

പ്രിന്റർ തലയ്ക്ക് േകടുപാടുകൾ സംഭവിച്േചക്കാം.

9. അച്ചടിക്കുമ്േപാേഴാ ഭക്ഷണം നൽകുമ്േപാേഴാ േപപ്പർ െകയ് സ് കവേറാ ടച്ച് േപപ്പർ 

േറാേളാ തുറക്കരുത്; പ്രിന്റർ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്േചക്കില്ല.

10. ബ്ലൂടൂത്ത് കമ്മ്യൂണിക്േകഷൻ ദൂരം 10 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം, അല്െലങ്കിൽ അത് 

ജങ്ക് പ്രിന്റ് െചയ്േതക്കാം.

11. വളെര ഉയർന്നത് (50℃)r വളെര കുറവാണ് (10℃)താപനിലയും വളെര ഉയർന്നതും (80%) അല്െലങ്കിൽ വളെര 

കുറഞ്ഞ (20%) ആേപക്ഷിക ആർദ്രതയും പ്രിന്റ് ഗുണനിലവാരത്െത ബാധിക്കുന്നു.

12. ബാറ്ററി ചാർജുെചയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബാറ്ററിയുെട പവർ ഉപേയാഗിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, കാരണം 

ബാറ്ററിയുെട ആയുസ്സ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

13. പ്രിന്റർ ദീർഘേനരം ഉപേയാഗിക്കാെത സൂക്ഷിക്കണെമങ്കിൽ, ബാറ്ററി 

പുറത്െതടുക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം ബാറ്ററിയും പ്രിന്ററും േകടാേയക്കാം.

14. സാധാരണ െതർമൽ േപപ്പർ ദീർഘേനരം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് രസീത് 

ദീർഘകാലത്േതക്ക് സൂക്ഷിക്കണെമങ്കിൽ, ദീർഘകാല ഫലപ്രദമായ െതർമൽ 

േപപ്പർ തിരഞ്െഞടുക്കുക.



ജനറൽ െമയിന്റനൻസ്

ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുെട പ്രിന്റർ െഹഡ് വൃത്തിയാക്േകണ്ടതുണ്ട്:

1. പ്രിന്റിംഗ് വ്യക്തമല്ല

2. അച്ചടിച്ച രസീതിെല ചില േകാളങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല
3. േപപ്പർ തീറ്റുന്നത് അസാധാരണമായ ശബ്ദമാണ്.

തല വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം:

1. പ്രിന്റർ ഓഫ് െചയ്യുക, കവർ തുറന്ന് േപപ്പർ േറാൾ നീക്കം െചയ്യുക.

2. നിങ്ങൾ ഇപ്േപാൾ പ്രിന്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്െടങ്കിൽ, പ്രിന്റ് െഹഡ് പൂർണ്ണമായും 

തണുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക.

3. ഇപ്േപാൾ െപട്േരാൾ/സ്പിരിറ്റിൽ മൃദുവായ േകാട്ടൺ തുണി മുക്കി, െപാടി നീക്കം 

െചയ്യാൻ െതർമൽ പ്രിന്റർ െഹഡ് വൃത്തിയാക്കുക.

4. ഉണങ്ങിയ േകാട്ടൺ തുണി ഉപേയാഗിച്ച് വീണ്ടും തുടച്ച് പ്രിന്റർ വീണ്ടും പരിേശാധിക്കുക.

വാറന്റി & പിന്തുണ

വാറന്റി ഉള്ളതും പുറത്തുള്ളതുമായ ഉപകരണങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 

ബ്ലൂപ്രിന്റ്സ് 80-ലധികം പാൻ-ഇന്ത്യ േസവന േകന്ദ്രങ്ങൾ വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നു.

വാറന്റി കാലയളവ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്െറ യഥാർത്ഥ വാങ്ങലിന്െറ സമയത്തും 

ഉപേഭാക്താവിന് നൽകിയ ഇൻേവായ് സ് തീയതിയിലും നിന്നാണ്. വാറന്റി കാലയളവ് ഇൻേവായ്സിൽ 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിമിറ്റഡ് വാറന്റിക്ക് കീഴിൽ ഒരു ക്െലയിം നടത്താൻ നിങ്ങൾ 

ആഗ്രഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണാ േഫാൺ നമ്പറുകളിേലക്ക് വിളിക്കാം (ഇത് 

ലഭ്യമാകുന്നിടത്ത് േദശീയ നിരക്കുകൾ േകാളുകൾക്ക് ബാധകമാെണന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക) 

കൂടാെത/അല്െലങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്, നിങ്ങളുെട ഉൽപ്പന്നേമാ ബാധിച്ച ഭാഗേമാ തിരിെക 

നൽകാം (അത് ആെണങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നമല്ല) ഞങ്ങളുെട നിയുക്ത േസവന സ്ഥാനത്േതക്ക്. 

ഞങ്ങളുെട നിയുക്ത േസവന െലാക്േകഷനുകെളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട 

െവബ് ൈസറ്റിൽ (www.bluprints.in ).

കുറിപ്പ്: വാറന്റി കാലയളവ് അവസാനിച്ചാൽ, േസവന നിരക്കുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച പാർട്സ് 

നിരക്കുകളും ബാധകമായിരിക്കും.

http://www.bluprints.in/



