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உங்கள் சாதனத்ைத அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்

ஸ்ைலடிங்

ெசாடுக்கி

(ஆன் / ஆஃப்)

- - - ஸ்விட்ைச ஆன் நிைலக்கு நகர்த்தினால் 

அச்சுப்ெபாறி இயக்கப்படும்.

- - ஸ்விட்ச் ஆஃப் நிைலக்கு ஸ்ைலடிங் ெசய்வது 

பிரிண்டைர ஆஃப் ெசய்யும்.

பயன்முைற

ெபாத்தாைன

காகித ஊட்டம் -பட்டனின் ஒற்ைற அழுத்தி காகிதத்ைத 

ெவளியிடுகிறது (ஊட்டங்கள்).

பயன்முைற -1 வினாடி ெதாடர்ந்து அழுத்தினால், 

பிரிண்டரின் பின்வரும் விவரங்கள் அச்சிடப்படும்: ெபயர், 

ேபட்டரி நிைல, ெதாடர்பு முைற, எழுத்துரு, 

நிைலெபாருள் பதிப்பு

LED(இடதுபுறம்

பக்கம்)

பச்ைச -பவர் ஆன் ெசய்ய சிவப்பு -பிைழ 

நிபந்தைனகளுக்கு: (குறிப்பு: 1 கண் சிமிட்டுதல் = அைர 

வினாடி ஆன், பின்னர் ஆஃப்)

1. புளூடூத் ேவைல ெசய்யவில்ைல:ஒவ்ெவாரு 3 

வினாடிகளுக்கும் ஒருமுைற சிவப்பு LED ஒளிரும்

2. ேபட்டரி குைறவாக உள்ளது:சிவப்பு LED ஒவ்ெவாரு 3 

வினாடிகளுக்கும் இரண்டு முைற ஒளிரும்

3. காகிதம் இல்ைல:ஒவ்ெவாரு 3 வினாடிகளுக்கும் நான்கு 

முைற சிவப்பு LED ஒளிரும்

4. அச்சுத் தைல மிகவும் சூடாகிறது:ஒவ்ெவாரு 

3க்கும் எட்டு முைற சிவப்பு LED ஒளிரும்

ெநாடிகள்

குறிப்பு:ஒேர ேநரத்தில் பல பிைழகள் ஏற்பட்டால், 

சிமிட்டல்களின் எண்ணிக்ைக கூடும்.

LED(1ெசயின்ட்LED

வலதுபுறம்)

புளூடூத் LED, ப்ளூடூத் பயன்பாட்டுடன் 

இைணக்கப்பட்டவுடன் ஒளிரும்.

LED(2வது எல்.ஈ

வலதுபுறம்)

சார்ஜ் எல்இடி. பிரிண்டர் சார்ஜ் ெசய்யும் ேபாது இந்த எல்இடி 

ஒளிரும். முழுைமயாக சார்ஜ் ெசய்தவுடன், இந்த எல்இடி 

ஒளிர்வைத நிறுத்துகிறது. ஆனால் ெசயல்படும் சார்ஜர் 

இைணக்கப்பட்டிருந்தால், அது ஒரு முைறயாவது ஒளிரும்.



சாதனத்தில் அைடயாளங்கள்

பிரிண்டர் வரிைச எண் (ேலபிளில்)

இயக்கிகள் / ெமன்ெபாருள் / பயன்பாடுகள் இைணயதளத்தில் கிைடக்கும்

1 ெமன்ெபாருள் ேமம்பாட்டு கிட் (SDK)
2 USB டிைரவர் - 2 இன்ச்

3 இைணய அச்சு விண்ணப்பம் (ேதைவயில் 

கிைடக்கும்)

4 ெடேமா ஆப் - ப்ளூப்ரிண்ட்ஸ் ஸ்மார்ட்பிரின்ட் 

GOOGLE ப்ேளஸ்ேடாரில் கிைடக்கிறது - 

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

பதிவிறக்கங்கள்/



பாகங்கள்

1. 5v / 1Amp USB ேகபிள் சார்ஜர் (

BluPrints பிராண்டட்)

2. USB முதல் மினி USB ேடட்டா ேகபிள்

3. 7.4 V, உருைள ேபட்டரி (1200 
MAH / 2600 MAH)

4. ெதர்மல் ேபப்பர் ேரால்

5. ெபல்ட் இைணக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு ேகஸ் 

(ேகரி ேபக் / ைப) -விருப்பமானது



ேபட்டரி நிறுவல்

1. பிரிண்டைரத் திருப்பவும்

2. படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ேபட்டரி ஃபிளாப்ைப அகற்றவும்

3. படம் 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ேபட்டரிைய ைவக்கவும் மற்றும் இைணப்பிைய ெசருகவும் 

(இைணப்பிைய இைணக்க 1 வழி மட்டுேம உள்ளது)

4. படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ேபட்டரி ஃபிளாப்ைப மூடவும்

மடைல ெவளிேய இழுக்கவும்

படம் 1.2

படம் 1.1

ேபட்டரிைய நிறுவிய பின் ஃபிளாப்ைப மீண்டும் உள்ேள தள்ளவும்

ெவப்ப காகித நிறுவல்

ெதர்மல் ேபப்பர் ேரால் ஒரு பக்கத்தில் மட்டுேம அச்சிட முடியும். ெவப்ப பக்கத்ைத 

அைடயாளம் காண, காகித ேராைல இருபுறமும் கீறவும். கருப்பாக மாறும் பக்கம் 

ெதர்மல் ைசட் ஆகும். ேராலின் ெவப்பப் பக்கம் பிரிண்டர் தைலயுடன் ெதாடர்பு 

ெகாள்ளும் வைகயில் காகிதத்ைத ைவத்திருங்கள்.



ெதாடங்குதல்

1. அச்சுப்ெபாறி இயக்கப்பட்டதும், ப்ளூடூத் பாட் வீதம் மற்றும் பிரிண்டரின் இயல்புநிைல 

அளவுருக்கைள உள்ளைமக்கும் ேபாது சிவப்பு LED சில முைற ஒளிரும். சாதனத்ைதப் 

பயன்படுத்துவதற்கு முன், இந்த ெசயல்முைற முடிவைடயும் வைர காத்திருக்கவும்.

2. பிரிண்டர் இயக்கப்படவில்ைல என்றால்:

அ. ேபட்டரி சரியாகச் ெசருகப்பட்டுள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும்.

பி. ேபட்டரிைய சார்ஜ் ெசய்ய சார்ஜைர இைணக்கவும்

c. ேசாதைன அச்ைசப் ெபற, 1-2 வினாடிகளுக்கு MODE பட்டைனத் ெதாடர்ந்து அழுத்தவும்

3. சார்ஜைர இைணத்த பிறகும் அச்சு மிகவும் இலகுவாக இருந்தால், ேபட்டரி 

பழுதைடந்திருக்கலாம் அல்லது ேபட்டரி இைணப்பியுடன் சரியாக 

இைணக்கப்படவில்ைல.

4. பயன்முைற ெபாத்தான் பின்வரும் முக்கியமான தகவைலக் காட்டுகிறது:

அ.புளூடூத் ெபயர(்egBTprinter1234), இது உங்கள் புளூடூத் ஃேபான் / ேடப் / 

ேலப்டாப்பில் காண்பிக்கப்படும்.

பி. ேபட்டரி நிைலேபட்டரி எவ்வளவு சார்ஜ் உள்ளது என்பைதப் பார்க்க. ேபட்டரி குைறவாக 

இருந்தால், பயன்பாட்டிற்கு முன் 3 மணி ேநரம் சாதனத்ைத சார்ஜ் ெசய்யவும்.

c. Firmware பதிப்பு

ஈ. ெதாடர்பு:இரண்டு முைறகளும் சரியாக ேவைல ெசய்தால், இது புளூடூத்/

யூஎஸ்பிையக் காட்டுகிறது. இது/ெசயல்படாத பயன்முைற(கைள) 

காட்டாது.

5. இைணப்பதற்கான புளூடூத் கடவுச்ெசாற்கள் (ேதைவப்பட்டால்):

அ. ஆண்ட்ராய்டுக்கு 1234

பி. ஜன்னல்களுக்கு 0000.



பயன்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு வழிமுைறகள்

1. சிறந்த சார்ஜிங் மற்றும் நீண்ட ேபட்டரி ஆயுைள உறுதிப்படுத்த அசல் ப்ளூபிரிண்ட்ஸ் 5v USB 

சார்ஜைரப் பயன்படுத்தவும். ேவறு எந்த சார்ஜரும் ேபட்டரிைய அதிகமாக சார்ஜ் ெசய்து, 

அசாதாரண இரசாயன எதிர்விைனைய ஏற்படுத்தலாம், இதனால் ேபட்டரி அதிக 

ெவப்பமைடயலாம் அல்லது ெவடிக்கலாம்.

2. சிறந்த அச்சுத் தரத்திற்கு நல்ல தரமான ெதர்மல் ேபப்பர் ேரால் (75 ஜிஎஸ்எம்) & 

பரிந்துைரக்கப்பட்ட காகித அளவு ேரால்கைளப் பயன்படுத்தவும். மற்ற காகித வைககள் 

ெநரிசைல ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் ேசதத்ைத ஏற்படுத்தலாம்.

3. நீர் அல்லது எந்த கடத்தும் ெபாருளுடன் (உேலாகம் ேபான்றைவ) ெதாடர்ைபத் 

தவிர்க்கவும். அப்படி ஏதாவது நடந்தால் உடனடியாக சாதனத்ைத 

அைணத்துவிட்டு வாடிக்ைகயாளர் ஆதரைவத் ெதாடர்புெகாள்ளவும்.

4. அச்சுப்ெபாறியில் காகித உருைள இருக்கும் ேபாது மட்டுேம அச்சு கட்டைள 

ெகாடுக்கப்படுவைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும், அது சிக்கிய நிைலயில் இல்ைல. 

இல்ைலெயனில், அச்சுப்ெபாறி தைலக்கு ேசதம் ஏற்படலாம்.

5. தூசி மற்றும் சூரிய ஒளியின் ெவளிப்பாட்டிலிருந்து பாதுகாக்க பிரிண்டர் 

அட்ைடைய எப்ேபாதும் மூடி ைவக்கவும். சாதனத்ைத நீங்கேள அகற்ற 

முயற்சிக்காதீர்கள்.

6. ைவஃைப அல்லது புளூடூத் சிக்னல்கைளத் தடுக்கக்கூடிய ைமக்ேராேவவ் ேபான்ற 

சாதனங்களிலிருந்து பிரிண்டைர விலக்கி ைவக்கவும்.

7. பிரிண்டைர நீண்ட ேநரம் பயன்படுத்தாதேபாது அைத அைணக்கவும்.

8. 1 மீட்டருக்கு ேமல் ெதாடர்ந்து அச்சிட ேவண்டாம், இல்ைலெயனில் 

பிரிண்டர் தைலக்கு ேசதம் ஏற்படலாம்.

9. அச்சிடும்ேபாது அல்லது உணவளிக்கும் ேபாது காகித உைற அல்லது டச் ேபப்பர் ேராைலத் 

திறக்க ேவண்டாம்; இல்ைலெயனில் அச்சுப்ெபாறி சரியாக ேவைல ெசய்யலாம்.

10. புளூடூத் ெதாடர்பு தூரம் 10மீக்குள் இருக்க ேவண்டும், இல்ைலெயனில் அது 

குப்ைபகைள அச்சிடலாம்.

11. மிக அதிகமாக (50℃)மிகக் குைறவு (10℃)ெவப்பநிைல மற்றும் அதிக (80%) அல்லது 

மிகக் குைறந்த (20%) ஈரப்பதம் இரண்டும் அச்சுத் தரத்ைதப் பாதிக்கிறது.

12. ேபட்டரிைய சார்ஜ் ெசய்வதற்கு முன் அதன் ஆற்றைலப் பயன்படுத்துவைத உறுதிப்படுத்திக் 

ெகாள்ளுங்கள், ஏெனனில் இது ேபட்டரியின் ஆயுைள உறுதி ெசய்யும்.

13. பிரிண்டைர நீண்ட ேநரம் பயன்படுத்தாமல் ேசமிக்க ேவண்டும் என்றால், ேபட்டரிைய ெவளிேய 

எடுக்கவும், இல்ைலெயனில் ேபட்டரி மற்றும் பிரிண்டைர ேசதப்படுத்தலாம்.

14. சாதாரண ெதர்மல் ேபப்பைர அதிக ேநரம் ைவத்திருக்க முடியாது, நீண்ட 

காலத்திற்கு ரசீைத ைவத்திருக்க ேவண்டும் என்றால், நீண்ட கால பயனுள்ள 

ெவப்ப காகிதத்ைத ேதர்வு ெசய்யவும்.



ெபாது பராமரிப்பு

உங்கள் அச்சுப்ெபாறி தைலைய எப்ேபாது சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்:

1. அச்சிடுதல் ெதளிவாக இல்ைல

2. அச்சிடப்பட்ட ரசீதில் உள்ள சில ெநடுவரிைசகள் ெதளிவாக இல்ைல

3. காகிதத்திற்கு உணவளிப்பது அசாதாரணமாக சத்தமாக இருக்கும்.

தைலைய சுத்தம் ெசய்வதற்கான ெசயல்முைற:

1. அச்சுப்ெபாறிைய அைணத்து, அட்ைடையத் திறந்து காகித உருைள அகற்றவும்.

2. நீங்கள் அச்சிடுவைத முடித்திருந்தால், அச்சுத் தைல முழுவதுமாக குளிர்ச்சியைடயும் வைர 

காத்திருக்கவும்.

3. இப்ேபாது ஒரு ெமன்ைமயான பருத்தி துணிைய ெபட்ேரால்/ஸ்பிரிட்டில் நைனத்து, ெதர்மல் 

பிரிண்டர் தைலைய சுத்தம் ெசய்து தூசிைய அகற்றவும்.

4. உலர்ந்த பருத்தி துணியால் மீண்டும் துைடத்து மீண்டும் ேசாதைன அச்சுப்ெபாறி.

உத்தரவாதம் & ஆதரவு

ப்ளூபிரிண்ட்ஸ் 80 க்கும் ேமற்பட்ட PAN-இந்தியா ேசைவ ைமயங்கைள 

வழங்குகிறது, இது சாதனங்களுக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத/உறுதி இல்ைல.

தயாரிப்பின் அசல் ெகாள்முதல் மற்றும் வாடிக்ைகயாளருக்கு வழங்கப்பட்ட விைலப்பட்டியல் 

ேததியிலிருந்து உத்தரவாதக் காலம் ெதாடங்குகிறது. உத்தரவாதக் காலம் விைலப்பட்டியலில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வைரயறுக்கப்பட்ட உத்தரவாதத்தின் கீழ் நீங்கள் உரிைம ேகார 

விரும்பினால், நீங்கள் ஆதரவு ெதாைலேபசி எண்கைள அைழக்கலாம் (இது கிைடக்கும் மற்றும் 

அைழப்புகளுக்கு ேதசிய கட்டணங்கள் ெபாருந்தும் என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளவும்) மற்றும்/

அல்லது ேதைவப்பட்டால், உங்கள் தயாரிப்பு அல்லது பாதிக்கப்பட்ட பகுதிைய (அது இருந்தால் 

முழு தயாரிப்பு அல்ல) எங்கள் நியமிக்கப்பட்ட ேசைவ இடத்திற்கு. எங்கள் நியமிக்கப்பட்ட ேசைவ 

இருப்பிடங்கள் பற்றிய தகவல்கைள எங்கள் இைணயதளத்தில் காணலாம் (www.bluprints.in )

குறிப்பு: உத்தரவாதக் காலம் முடிந்துவிட்டால், ேசைவக் கட்டணங்கள் மற்றும் மாற்றப்பட்ட 

உதிரிபாகக் கட்டணங்கள் ெபாருந்தும்.

http://www.bluprints.in/

