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तुमचे िडव्हाइस जाणून घ्या

सरकत आहे

स्िवच करा

(चालु बंद)

- - - स्िवचला चालू स्िथतीवर सरकवल्याने प्िरंटर 
चालू होतो.
- - स्िवच बंद स्िथतीत सरकवल्याने प्िरंटर बंद होतो.

मोड
बटण

पेपर फीड -बटणाचा एकच दाब (फीड्स) पेपर सोडतो

मोड -1 सेकंद सतत दाबल्याने प्िरंटरचे खालील तपशील 
प्िरंट होतात:
नाव, बॅटरी स्िथती, संप्रेषण मोड, फॉन्ट, फर्मवेअर 
आवृत्ती

एलईडी(चालू

बरोबर
बाजू)

िहरवा -पॉवर चालू करण्यासाठी लाल -त्रुटी 
पिरस्िथतीसाठी: (टीप: 1 ब्िलंक = अर्धा सेकंद 
चालू, नंतर बंद)
1. ब्लूटूथ काम करत नाही:लाल LED प्रत्येक 3 

सेकंदात एकदा ब्िलंक करते
2. बॅटरी कमी आहे:लाल एलईडी प्रत्येक 3 सेकंदात 

दोनदा ब्िलंक करतो
3. कागद नाही:लाल एलईडी प्रत्येक 3 सेकंदानंतर चार 

वेळा ब्िलंक करतो
4. प्िरंट हेड खूप गरम होत आहे:लाल एलईडी प्रत्येक 

3 सेकंदानंतर आठ वेळा ब्िलंक करतो. टीप:एकाच 
वेळी अनेक त्रुटी आल्यास, ब्िलंक संख्या वाढेल.

एलईडी(एलईडी

डावीकडे)
लाल:एलईडी चार्ज करत आहे. प्िरंटर चार्ज होत 
असताना हा LED चमकतो. एकदा पूर्ण चार्ज झाल्यावर 
हा LED चमकणे थांबते. परंतु कार्यक्षम चार्जर जोडलेले 
असल्यास, ते एकदा तरी चमकते.
िहरवा: Bluetooth LED, Bluetooth ऍप्िलकेशनशी 

कनेक्ट झाल्यावर ब्िलंक होतो.



िडव्हाइसवर मार्िकंग

प्िरंटर िसिरयल नंबर (लेबलवर)

वेबसाइटवर उपलब्ध ड्रायव्हर्स / सॉफ्टवेअर / अ◌ॅप्स

१ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट िकट (SDK)
2 यूएसबी ड्रायव्हर - 2 इंच
3 वेब प्िरंट अर्ज (मागणीनुसार उपलब्ध)

4 डेमो अ◌ॅप - ब्ल्युप्िरंट स्मार्टप्िरंट गूगल 
प्लेस्टोअरवर उपलब्ध - https://
play.google.com/store/search?q= 
bluprints+smart+print&c=apps https://bluprints.in/

डाउनलोड/



अ◌ॅक्सेसरीज

१. 5v / 1Amp USB केबल चार्जर 
(ब्लूप्िरंट ब्रँडेड)

2. यूएसबी ते िमनी यूएसबी डेटा केबल

3. 7.4 V, प्िरझमॅिटक बॅटरी (1100 
MAH)

4. थर्मल पेपर रोल

५. बेल्ट जोडण्यायोग्य सुरक्षा केस (कॅरी 
बॅग/पाऊच) -ऐच्िछक



बॅटरी इन्स्टॉलेशन

1. प्िरंटर चालू करा
2. आकृती 1.1 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे बॅटरी ठेवा आिण आत दाबा
3. लॉक सुरक्िषत करण्यासाठी बॅटरीला वरच्या िदशेने ढकलून लॉक करा
4. बॅटरी योग्यिरत्या लॉक केलेली आहे आिण ती सैल होणार नाही याची खात्री 

करण्यासाठी प्िरंटरला भौितकिरत्या हलवा.

बॅटरी आत दाबा आिण नंतर 
तुमच्या अंगठ्याने लॉक वरच्या 
िदशेने सुरक्िषत करा

अंजीर 1.1

थर्मल पेपर इन्स्टॉलेशन

थर्मल पेपर रोल फक्त एका बाजूला मुद्िरत करू शकतो. थर्मल बाजू 
ओळखण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी पेपर रोल स्क्रॅच करा. जी बाजू काळी होते ती 
थर्मल साइड आहे. कागद अशा प्रकारे ठेवा की रोलची थर्मल बाजू प्िरंटरच्या 
डोक्याच्या संपर्कात असेल.



प्रारंभ करणे

1. प्िरंटर चालू झाल्यावर, ब्लूटूथ बॉड रेट आिण प्िरंटरचे डीफॉल्ट पॅरामीटर्स कॉन्िफगर 
करताना लाल एलईडी काही वेळा ब्िलंक होईल. कृपया िडव्हाइस वापरण्यापूर्वी ही 
प्रक्िरया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करा.

2. जर प्िरंटर चालू होत नसेल तर:
a बॅटरी योग्यिरत्या घातली आहे का ते तपासा.
b बॅटरी चार्ज करण्यासाठी चार्जर कनेक्ट करा
c चाचणी प्िरंट िमळिवण्यासाठी MODE बटण 1-2 सेकंद सतत दाबा

3. चार्जर कनेक्ट केल्यानंतरही प्िरंट खूप हलकी असल्यास, एकतर बॅटरी सदोष आहे िकंवा 
ती बॅटरी कनेक्टरशी योग्यिरत्या कनेक्ट केलेली नाही.

4. मोड बटण खालील महत्वाची मािहती दर्शवते:
aब्लूटूथ नाव(egBTprinter1234), जे तुमच्या ब्लूटूथ फोन/टॅब/लॅपटॉपवर 
दाखवेल.
b बॅटरी स्िथतीबॅटरी िकती चार्ज आहे हे पाहण्यासाठी. कमी बॅटरीच्या बाबतीत, 

कृपया वापरण्यापूर्वी िडव्हाइस 3 तास चार्ज करा.
c फर्मवेअर आवृत्ती
d संप्रेषण:दोन्ही मोड योग्यिरत्या कार्य करत असल्यास हे ब्लूटूथ/USB दाखवते. 

ते काम करत नसलेले मोड दाखवणार नाहीत.

5. जोडणीसाठी ब्लूटूथ पासवर्ड (आवश्यक असल्यास): 1234 / 0000



वापर आिण काळजी सूचना

1. चांगले चार्िजंग आिण दीर्घ बॅटरी आयुष्य सुिनश्िचत करण्यासाठी मूळ 
BluPrints 5v USB चार्जर वापरा. इतर कोणत्याही चार्जरमुळे बॅटरी जास्त 
चार्ज होऊ शकते आिण असामान्य रासायिनक प्रितक्िरया होऊ शकते, 
ज्यामुळे बॅटरी जास्त गरम होते िकंवा स्फोट होऊ शकते.

2. चांगल्या दर्जाचे थर्मल पेपर रोल (75 GSM) आिण चांगल्या प्िरंट गुणवत्तेसाठी 
िशफारस केलेले पेपर आकाराचे रोल वापरा. इतर कागदाच्या प्रकारांमुळे जाम होऊ 
शकते आिण संभाव्य नुकसान होऊ शकते.

3. पाणी िकंवा कोणत्याही प्रवाहकीय सामग्रीचा (जसे की धातू) संपर्क टाळा. अशी 
काही घटना घडल्यास ताबडतोब िडव्हाइस बंद करा आिण ग्राहक समर्थनाशी 
संपर्क साधा.

4. प्िरंटरमध्ये कागदाचा रोल असतो तेव्हाच प्िरंट आदेश िदला जातो आिण 
अडकलेल्या स्िथतीत नसल्याची खात्री करा. अन्यथा, यामुळे प्िरंटर हेडचे 
नुकसान होऊ शकते.

5. धूळ आिण सूर्यप्रकाशाच्या प्रदर्शनापासून संरक्षण करण्यासाठी प्िरंटर 
कव्हर नेहमी बंद ठेवा. िडव्हाइस स्वतःहून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करू 
नका.

6. वाय-फाय िकंवा ब्लूटूथ िसग्नलला अडथळा आणणाऱ्या मायक्रोवेव्हसारख्या 
उपकरणांपासून प्िरंटर दूर ठेवा.

7. प्िरंटर बराच काळ वापरत नसताना तो बंद करा.
8. सतत 1 मीटरपेक्षा जास्त प्िरंट न करण्याची खात्री करा, अन्यथा प्िरंटर हेड 

खराब होऊ शकते.
9. कृपया प्िरंिटंग िकंवा फीिडंग करताना पेपर केस कव्हर िकंवा पेपर रोलला स्पर्श 

करू नका; प्िरंटर योग्यिरत्या काम करत नाही.
10. ब्लूटूथ संप्रेषण अंतर 10m च्या आत असावे, अन्यथा ते जंक प्िरंट करू शकते.

11. खूप जास्त (50℃)r खूप कमी (10℃)तापमान आिण खूप जास्त (80%) िकंवा खूप कमी 
(20%) सापेक्ष आर्द्रता दोन्ही मुद्रण गुणवत्तेवर पिरणाम करतात.

12. चार्ज करण्यापूर्वी बॅटरीची उर्जा वापरण्याची खात्री करा, कारण ते बॅटरीचे 
आयुष्य िकती आहे याची खात्री करू शकते.

13. प्िरंटर बराच काळ न वापरता साठवून ठेवायचा असल्यास, बॅटरी काढून टाका, 
अन्यथा बॅटरी आिण प्िरंटरला नुकसान होऊ शकते.

14. सामान्य थर्मल पेपर जास्त वेळ ठेवता येत नाही, जर तुम्हाला पावती जास्त 
काळ ठेवायची असेल तर कृपया दीर्घकालीन प्रभावी थर्मल पेपर िनवडा.



सामान्य देखभाल

तुमच्या प्िरंटर हेडला जेव्हा साफसफाईची आवश्यकता असते तेव्हा:

1. मुद्रण स्पष्ट नाही
2. छापील पावतीवरील काही स्तंभ स्पष्ट नाहीत
3. पेपर खायला देणे असामान्यपणे गोंगाट करणारे आहे.

डोके स्वच्छ करण्याची प्रक्िरया:
1. प्िरंटर बंद करा, कव्हर उघडा आिण पेपर रोल काढा.
2. तुम्ही नुकतेच प्िरंिटंग पूर्ण केले असल्यास, प्िरंट हेड पूर्णपणे थंड 

होण्याची प्रतीक्षा करा.
3. आता मऊ सुती कापड पेट्रोल/स्िपिरटमध्ये बुडवा आिण धूळ 

काढण्यासाठी थर्मल प्िरंटर हेड स्वच्छ करा.
4. कोरड्या सुती कापडाने पुन्हा पुसून टाका आिण प्िरंटरची पुन्हा चाचणी करा.

हमी आिण समर्थन

ब्लुप्िरंट्स 80 प्लस पॅन-इंिडया सर्व्िहस सेंटर्स ऑफर करते वॉक-इन 
िरझोल्यूशनसाठी िडव्हाइसेसच्या वॉरंटीमध्ये / बाहेर.

वॉरंटी कालावधी उत्पादनाच्या मूळ खरेदीच्या वेळी आिण ग्राहकाला जारी केलेल्या 
बीजक तारखेपासून सुरू होतो. इनव्हॉइसवर वॉरंटी कालावधी नमूद केला आहे. तुम्ही 
मर्यािदत वॉरंटी अंतर्गत दावा करू इच्िछत असल्यास, तुम्ही समर्थन फोन नंबरवर 
कॉल करू शकता (जेथे हे उपलब्ध आहे आिण कृपया लक्षात ठेवा की कॉलवर राष्ट्रीय 
दर लागू होतात) आिण/िकंवा आवश्यक असल्यास, तुमचे उत्पादन िकंवा प्रभािवत 
भाग परत करा (जर ते असेल तर संपूर्ण उत्पादन नाही) आमच्या िनयुक्त सेवा 
स्थानावर. आमच्या िनयुक्त सेवा स्थानांबद्दलची मािहती आमच्या वेबसाइटवर आढळू 
शकते (www.bluprints.in ).

नोंद: वॉरंटी कालावधी संपला असल्यास, सेवा शुल्क आिण बदललेल्या भागांचे शुल्क लागू 
होईल.

http://www.bluprints.in/

