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আপনার িডভাইস জানুন
িপছেল পড়া

সুইচ
(চালু / বন্ধ)

- - - স্যুইচিটেক অন অবস্থােন স্লাইড করেল 

প্িরন্টারিট চালু হয়৷

- - সুইচিটেক বন্ধ অবস্থােন স্লাইড করেল 

প্িরন্টারিট বন্ধ হেয় যায়।

েমাড
েবাতাম

েপপার িফড -েবাতােমর একক চাপ (িফড) কাগজ 
প্রকাশ কের
েমাড -1 েসেকন্েডর জন্য ক্রমাগত প্েরস করেল 

প্িরন্টােরর িনম্নিলিখত িববরণগুিল প্িরন্ট হয়:

নাম, ব্যাটাির স্ট্যাটাস, কিমউিনেকশন েমাড, ফন্ট, 

ফার্মওয়্যার সংস্করণ
এলইিড(চালু

ডান
পাশ)

সবুজ -পাওয়ার অন করার জন্য লাল -ত্রুিটর 

শর্তগুিলর জন্য: (দ্রষ্টব্য: 1 পলক = অর্েধক 

েসেকন্ড চালু, তারপর বন্ধ)

1. ব্লুটুথ কাজ করেছ না:লাল LED প্রিত 3 েসেকন্েড 
একবার ব্িলঙ্ক কের

2. ব্যাটাির কম:লাল LED প্রিত 3 েসেকন্েড 
দুবার ব্িলঙ্ক কের

3. েকান কাগজ েনই:লাল LED প্রিত 3 েসেকন্েড চারবার 
ব্িলঙ্ক কের

4. প্িরন্ট েহড খুব গরম হচ্েছ:লাল LED প্রিত 3 
েসেকন্েডর পের আটবার ব্িলঙ্ক কের। 

িবঃদ্রঃ:যিদ একই সােথ একািধক ত্রুিট ঘেট, তাহেল 
নম্বর ব্িলঙ্ক েযাগ হেব।

এলইিড(এলইিড

বাম িদেক)

লাল:LED চার্জ করা হচ্েছ। প্িরন্টার চার্জ হওয়ার সময় এই LED 

জ্বেল। একবার সম্পূর্ণভােব চার্জ হেয় েগেল, এই LED জ্বলেত থাকা 

বন্ধ কের েদয়। িকন্তু যিদ একিট কার্যকরী চার্জার সংযুক্ত থােক তেব 

এিট অন্তত একবার জ্বলেব।

সবুজ: ব্লুটুথ এলইিড, অ্যাপ্িলেকশােনর সােথ ব্লুটুথ 

সংযুক্ত হেয় েগেল ব্িলঙ্ক হয়৷



িডভাইেস মার্িকং

প্িরন্টার িসিরয়াল নম্বর (েলেবেল)

ড্রাইভার / সফ্টওয়্যার / অ্যাপস ওেয়বসাইেট উপলব্ধ

1 সফটওয়্যার েডেভলপেমন্ট িকট (SDK)
2 ইউএসিব ড্রাইভার - 2 ইঞ্িচ

3 ওেয়ব প্িরন্ট আেবদন (চািহদা অনুযায়ী 
উপলব্ধ)

4 েডেমা অ্যাপ - ব্লুপ্িরন্ট স্মার্টপ্িরন্ট গুগল 
প্েলস্েটাের উপলব্ধ - https://
play.google.com/store/search?q= 
bluprints+smart+print&c=apps https://bluprints.in/

ডাউনেলাড/



আনুষাঙ্িগক

1. 5v / 1Amp USB েকবল চার্জার 
(ব্লুপ্িরন্ট ব্র্যান্েডড)

2. ইউএসিব েথেক িমিন ইউএসিব েডটা েকবল

3. 7.4 V, প্িরজম্যািটক ব্যাটাির (1100 

MAH)

4. থার্মাল েপপার েরাল

5. েবল্ট সংযুক্িতেযাগ্য িনরাপত্তা েকস 
(ক্যাির ব্যাগ/পাউচ) -ঐচ্িছক



ব্যাটাির ইনস্টেলশন

1. প্িরন্টারিট চালু করুন
2. িচত্র 1.1-এ েদখােনা িহসােব ব্যাটাির রাখুন এবং িভতের িটপুন
3. ব্যাটািরেক শক্ত কের সুরক্িষত করেত লকিটেক উপেরর িদেক েঠেল লক করুন

4. ব্যাটাির সিঠকভােব লক করা এবং িঢেল না হওয়া িনশ্িচত করেত 
প্িরন্টারিটেক শারীিরকভােব ঝাঁকান।

ব্যাটািরিট িভতের েঠেল িদন এবং 

তারপর আপনার থাম্ব িদেয় লকিটেক 

উপেরর িদেক সুরক্িষত করুন৷

ডুমুর 1.1

থার্মাল েপপার ইনস্টেলশন

থার্মাল েপপার েরাল শুধুমাত্র একপােশ প্িরন্ট করেত পাের। তাপীয় িদকিট 
সনাক্ত করেত, উভয় পােশ কাগেজর েরালিট স্ক্র্যাচ করুন। েয িদকিট 
কােলা হেয় যায় েসিট হল থার্মাল সাইড। কাগজিট এমনভােব রাখুন যােত 
েরােলর থার্মাল সাইড প্িরন্টার েহেডর সংস্পর্েশ থােক।



শুরু হচ্েছ

1. একবার প্িরন্টারিট চালু হেল, ব্লুটুথ বড েরট এবং প্িরন্টােরর িডফল্ট 
প্যারািমটারগুিল কনিফগার করার সময় লাল LED কেয়কবার জ্বেল উঠেব৷ 
িডভাইস ব্যবহার করার আেগ এই প্রক্িরয়া সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অনুগ্রহ কের 
অেপক্ষা করুন।

2. যিদ প্িরন্টার চালু না হয়:
ক ব্যাটাির সিঠকভােব েঢাকােনা হেয়েছ িকনা তা পরীক্ষা করুন।

খ. ব্যাটাির চার্জ করেত চার্জারিট সংযুক্ত করুন
গ. পরীক্ষার প্িরন্ট েপেত 1-2 েসেকন্েডর জন্য একটানা েমাড েবাতাম িটপুন

3. চার্জার সংেযাগ করার পেরও যিদ প্িরন্ট খুব হালকা হয়, হয় ব্যাটাির 
ত্রুিটপূর্ণ, অথবা এিট ব্যাটাির সংেযাগকারীর সােথ সিঠকভােব সংযুক্ত নয়৷

4. েমাড েবাতাম িনম্নিলিখত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য েদখায়:
কব্লুটুেথর নাম(egBTprinter1234), যা আপনার ব্লুটুথ েফান/ট্যাব/

ল্যাপটেপ েদখােব।
খ. ব্যাটাির অবস্থাব্যাটািরেত কতটা চার্জ আেছ তা েদখেত। ব্যাটাির কম 

হেল, ব্যবহােরর আেগ িডভাইসিট 3 ঘন্টা চার্জ করুন।
গ. ফার্মওয়্যার সংস্করণ

d েযাগােযাগ:এিট ব্লুটুথ/ইউএসিব েদখায় যিদ উভয় েমাড সিঠকভােব 
কাজ কের। এিট এমন েমাড(গুিল) েদখােব না যা কাজ করেছ না।

5. েজাড়া লাগােনার জন্য ব্লুটুথ পাসওয়ার্ড (যিদ প্রেয়াজন হয়): 1234 / 0000



ব্যবহার এবং যত্ন িনর্েদশাবলী

1. আরও ভাল চার্িজং এবং দীর্ঘ ব্যাটাির জীবন িনশ্িচত করেত আসল ব্লুপ্িরন্ট 5v USB 
চার্জার ব্যবহার করুন৷ অন্য েকােনা চার্জার ব্যাটাির অিতিরক্ত চার্জ করেত পাের 

এবং অস্বাভািবক রাসায়িনক িবক্িরয়া ঘটােত পাের, যার ফেল ব্যাটাির অিতিরক্ত 

গরম বা িবস্েফািরত হেত পাের।

2. ভাল মােনর থার্মাল েপপার েরাল (75 GSM) এবং ভাল প্িরন্ট মােনর জন্য 
সুপািরশকৃত েপপার সাইজ েরাল ব্যবহার করুন। অন্যান্য কাগজ প্রকার জ্যাম 
হেত পাের এবং সম্ভাব্য ক্ষিতর কারণ হেত পাের।

3. জল বা েকান পিরবাহী পদার্েথর (েযমন ধাতুর মেতা) সংস্পর্শ এিড়েয় 
চলুন। যিদ এমন িকছু ঘেট তেব অিবলম্েব িডভাইসিট বন্ধ করুন এবং 
গ্রাহক সহায়তার সােথ েযাগােযাগ করুন।

4. িনশ্িচত করুন েয প্িরন্ট কমান্ড শুধুমাত্র তখনই েদওয়া হয় যখন কাগেজর 
েরালিট প্িরন্টাের উপস্িথত থােক এবং আটেক থাকা অবস্থায় নয়। 
অন্যথায়, এিট প্িরন্টােরর মাথার ক্ষিত হেত পাের।

5. ধুেলা এবং সূর্যােলােকর এক্সেপাজার েথেক রক্ষা করার জন্য প্িরন্টার কভার 
সবসময় বন্ধ রাখুন। আপনার িনেজর উপর িডভাইসিট েভেঙ েফলার েচষ্টা 
করেবন না।

6. প্িরন্টারিটেক মাইক্েরাওেয়েভর মেতা িডভাইস েথেক দূের রাখুন যা Wi-Fi বা 
ব্লুটুথ সংেকতেক বাধা িদেত পাের।

7. দীর্ঘ সময় ধের এিট ব্যবহার না করেল প্িরন্টারিট বন্ধ করুন।
8. িনশ্িচত েহান েযন একটানা 1 িমটােরর েবিশ মুদ্রণ না হয়, অন্যথায় 

প্িরন্টােরর মাথার ক্ষিত হেত পাের।
9. অনুগ্রহ কের কাগেজর েকস কভার খুলেবন না বা মুদ্রণ বা খাওয়ােনার সময় কাগেজর 

েরাল স্পর্শ করেবন না; প্িরন্টার সিঠকভােব কাজ নাও হেত পাের।

10. ব্লুটুথ েযাগােযােগর দূরত্ব 10 িমটােরর মধ্েয হওয়া উিচত, অন্যথায় এিট জাঙ্ক 
প্িরন্ট করেত পাের।

11. খুব েবিশ (50℃)r খুব কম (10℃)তাপমাত্রা এবং খুব েবিশ (80%) বা খুব কম (20%) 

আেপক্িষক আর্দ্রতা উভয়ই মুদ্রেণর গুণমানেক প্রভািবত কের।

12. চার্জ করার আেগ ব্যাটািরর শক্িত ব্যবহার করেত ভুলেবন না, কারণ এিট 
ব্যাটািরর ব্যবহার জীবন িনশ্িচত করেত পাের।

13. যিদ প্িরন্টারিট দীর্ঘ সমেয়র জন্য অব্যবহৃত সংরক্ষণ করা হয় তেব ব্যাটািরিট েবর 

কের িনন, অন্যথায় ব্যাটাির এবং প্িরন্টােরর ক্ষিত হেত পাের।

14. সাধারণ থার্মাল েপপার খুব েবিশ সময় রাখা যােব না, যিদ আপনার রিসদিট দীর্ঘ 
সমেয়র জন্য রাখেত হয়, তাহেল অনুগ্রহ কের দীর্ঘেময়াদী কার্যকর থার্মাল 
েপপার েবেছ িনন।



সাধারন তদারিক

আপনার প্িরন্টার েহড পিরষ্কার করা প্রেয়াজন যখন:

1. মুদ্রণ পিরষ্কার নয়
2. মুদ্িরত রিসেদর িকছু কলাম স্পষ্ট নয়
3. কাগজ খাওয়ােনা অস্বাভািবক শব্দ হয়.

মাথা পিরষ্কার করার পদ্ধিত:
1. প্িরন্টারিট বন্ধ করুন, কভারিট খুলুন এবং কাগেজর েরালিট সরান।
2. আপিন যিদ সেবমাত্র মুদ্রণ েশষ কের থােকন, তাহেল প্িরন্ট েহড সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার জন্য 

অেপক্ষা করুন।

3. এখন একিট নরম সুিতর কাপড় েপট্েরাল/স্িপিরেট ডুিবেয় ধুেলা অপসারেণর 
জন্য থার্মাল প্িরন্টােরর মাথা পিরষ্কার করুন।

4. শুকেনা সুিতর কাপড় িদেয় আবার মুছুন এবং প্িরন্টার পুনরায় পরীক্ষা করুন।

ওয়্যােরন্িট এবং সমর্থন

ব্লুপ্িরন্ট 80িট প্লাস প্যান-ইন্িডয়া সার্িভস েসন্টার অফার কের ওয়ােরন্িট ইন/আউট অফ 

িডভাইসগুিলর সমস্যার জন্য ওয়াক-ইন েরেজািলউশেনর জন্য।

ওয়ােরন্িট সময়কাল পণ্েযর আসল ক্রেয়র সময় এবং গ্রাহকেক ইস্যু করা 
চালােনর তািরখ েথেক শুরু হয়। ওয়ােরন্িট সময়কাল ইনভেয়েস উল্েলখ করা 
আেছ। আপিন যিদ সীিমত ওয়ােরন্িটর অধীেন একিট দািব করেত চান, আপিন 
সমর্থন েফান নম্বরগুিলেত কল করেত পােরন (েযখােন এিট উপলব্ধ এবং দয়া 
কের েনাট করুন েয কলগুিলেত জাতীয় হার প্রেযাজ্য) এবং/অথবা েযখােন 
প্রেয়াজন, আপনার পণ্য বা প্রভািবত অংশ েফরত িদেত পােরন (যিদ এিট হয় 
সম্পূর্ণ পণ্য নয়) আমােদর মেনানীত পিরেষবা অবস্থােন। আমােদর মেনানীত 
পিরেষবা অবস্থান সম্পর্েক তথ্য আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব (
www.bluprints.in )

িবঃদ্রঃ: ওয়ােরন্িট েময়াদ েশষ হেল, সার্িভস চার্জ এবং প্রিতস্থািপত 
যন্ত্রাংেশর চার্জ প্রেযাজ্য হেব।
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