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ల్యాండ్ లైన్: +91 124 430 0223
ఇమెయిల్:

వెబ్ సైట్:
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మీ పరికరాన్ని తెలుసుకోండి

స్లైడింగ్

మారండి
(ఆఫ్)

- - - స్విచ్ ఆన్ స్థానానికి స్లైడింగ్ చేయడం వలన ప్రింటర్ 

ఆన్ అవుతుంది.

- - స్విచ్ ఆఫ్ స్థానానికి స్లైడింగ్ చేయడం వలన ప్రింటర్ 

ఆఫ్ అవుతుంది.

మోడ్
బటన్

పేపర్ ఫీడ్ -బటన్ యొక్క సింగిల్ ప్రెస్ (ఫీడ్స్) పేపర్ ను 

విడుదల చేస్తుంది

మోడ్ -1 సెకను పాటు నిరంతరాయంగా ప్రెస్ చేయడం వలన 

ప్రింటర్ యొక్క క్రింది వివరాలను ముద్రిస్తుంది:

పేరు, బ్యాటరీ స్థితి, కమ్యూనికేషన్ మోడ్, 
ఫాంట్, ఫర్మ్ వేర్ వెర్షన్

LED(పై
కుడి
వైపు)

ఆకుపచ్చ -పవర్ ఆన్ కోసం ఎరుపు -దోష 
షరతుల కోసం: (గమనిక: 1 బ్లింక్ = సగం 
సెకను ఆన్, ఆపై ఆఫ్)
1. బ్లూటూత్ పని చేయడం లేదు:ఎరుపు LED ప్రతి 3 

సెకన్లకు ఒకసారి బ్లింక్ అవుతుంది

2. బ్యాటరీ తక్కువగా ఉంది:ఎరుపు LED ప్రతి 3 సెకన్లకు 

రెండుసార్లు బ్లింక్ అవుతుంది

3. పేపర్ లేదు:రెడ్ LED ప్రతి 3 సెకన్ల తర్వాత నాలుగు 

సార్లు బ్లింక్ అవుతుంది

4. ప్రింట్ హెడ్ చాలా వేడెక్కుతోంది:ఎరుపు LED ప్రతి 3 సెకన్ల 

తర్వాత ఎనిమిది సార్లు బ్లింక్ అవుతుంది. గమనిక:బహుళ 

ఎర్రర్ లు ఏకకాలంలో సంభవించినట్లయితే, సంఖ్య బ్లింక్ లు 

జోడించబడతాయి.

LED(LED
ఎడమవైపు)

ఎరుపు:LED ఛార్జింగ్. ప్రింటర్ ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ LED 

మెరుస్తుంది. ఒకసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ LED ప్రకాశించడం 

ఆగిపోతుంది. కానీ పనిచేసే ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేయబడితే, అది కనీసం 

ఒక్కసారైనా మెరుస్తుంది.

ఆకుపచ్చ: బ్లూటూత్ LED, బ్లూటూత్ అప్లికేషన్ కి కనెక్ట్ 

అయిన తర్వాత బ్లింక్ అవుతుంది.



పరికరంలో గుర్తులు

ప్రింటర్ సీరియల్ నంబర్ (లేబుల్ పై)

డ్రైవర్లు / సాఫ్ట్ వేర్ / యాప్ లు వెబ్ సైట్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి

1 సాఫ్ట్ వేర్ డెవలప్ మెంట్ కిట్ (SDK)
2 USB డ్రైవర్ - 2 అంగుళాలు
3 వెబ్ ప్రింట్ అప్లికేషన్ (డిమాండ్ పై 

అందుబాటులో ఉంది)
4 డెమో యాప్ – బ్లూప్రింట్స్ స్మార్ట్ ప్రింట్ 

గూగుల్ ప్లేస్టోర్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి - 
https://play.google.com/store/search?q= 
bluprints+smart+print&c=apps https://bluprints.in/

డౌన్ లోడ్ లు/



ఉపకరణాలు

1. 5v / 1Amp USB కేబుల్ ఛార్జర్ 
(బ్లూప్రింట్స్ బ్రాండ్)

2. USB నుండి మినీ USB డేటా కేబుల్

3. 7.4 V, ప్రిస్మాటిక్ బ్యాటరీ (1100 

MAH)

4. థర్మల్ పేపర్ రోల్

5. బెల్ట్ అటాచబుల్ సేఫ్టీ కేస్ (క్యారీ 
బ్యాగ్ / పర్సు) -ఐచ్ఛికం



బ్యాటరీ ఇన్ స్టాలేషన్

1. ప్రింటర్ ను తిరగండి
2. ఫిగర్ 1.1లో చూపిన విధంగా బ్యాటరీని ఉంచండి మరియు లోపల నొక్కండి

3. బ్యాటరీని గట్టిగా భద్రపరచడానికి లాక్ ని పైకి నెట్టడం ద్వారా దాన్ని లాక్ చేయండి

4. బ్యాటరీ సరిగ్గా లాక్ చేయబడిందని మరియు వదులుగా రాకుండా ఉండటానికి 

ప్రింటర్ ను భౌతికంగా షేక్ చేయండి.

బ్యాటరీని లోపలికి నెట్టి, 
ఆపై మీ బొటనవేలుతో 
లాక్ ని పైకి భద్రపరచండి

అత్తి 1.1

థర్మల్ పేపర్ ఇన్ స్టాలేషన్

థర్మల్ పేపర్ రోల్ ఒక వైపు మాత్రమే ముద్రించబడుతుంది. థర్మల్ 
సైడ్ ను గుర్తించడానికి, పేపర్ రోల్ ను రెండు వైపులా స్క్రాచ్ చేయండి. 
నల్లగా మారే వైపు థర్మల్ సైడ్. రోల్ యొక్క థర్మల్ సైడ్ ప్రింటర్ 
హెడ్ తో సంబంధం కలిగి ఉండే విధంగా కాగితాన్ని ఉంచండి.



మొదలు అవుతున్న

1. ప్రింటర్ స్విచ్ ఆన్ చేయబడిన తర్వాత, బ్లూటూత్ బాడ్ రేట్ మరియు ప్రింటర్ యొక్క 

డిఫాల్ట్ పారామితులను కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు RED LED కొన్ని సార్లు బ్లింక్ 

అవుతుంది. పరికరాన్ని ఉపయోగించే ముందు దయచేసి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే 

వరకు వేచి ఉండండి.

2. ప్రింటర్ స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతే:
a. బ్యాటరీ సరిగ్గా చొప్పించబడిందో లేదో తనిఖీ చేయండి.

బి. బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి ఛార్జర్ ని కనెక్ట్ చేయండి

సి. టెస్ట్ ప్రింట్ పొందడానికి 1-2 సెకన్ల పాటు MODE బటన్ ను నిరంతరం నొక్కండి

3. ఛార్జర్ ను కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రింట్ చాలా తేలికగా ఉంటే, బ్యాటరీ 
తప్పుగా ఉంది లేదా బ్యాటరీ కనెక్టర్ కు సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయబడదు.

4. మోడ్ బటన్ కింది ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని చూపుతుంది:
a.బ్లూటూత్ పేరు(egBTprinter1234), ఇది మీ బ్లూటూత్ ఫోన్ / ట్యాబ్ / 

ల్యాప్ టాప్ లో చూపబడుతుంది.
బి. బ్యాటరీ స్థితిబ్యాటరీకి ఎంత ఛార్జ్ ఉందో చూడటానికి. బ్యాటరీ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, 

దయచేసి పరికరాన్ని ఉపయోగించే ముందు 3 గంటల పాటు ఛార్జ్ చేయండి.

సి. ఫర్మ్ వేర్ వెర్షన్
డి. కమ్యూనికేషన్:రెండు మోడ్ లు సరిగ్గా పని చేస్తున్నట్లయితే ఇది 

బ్లూటూత్/USBని చూపుతుంది. ఇది/పని చేయని మోడ్(లు)ని 
చూపదు.

5. జత చేయడానికి బ్లూటూత్ పాస్ వర్డ్ లు (అవసరమైతే): 1234 / 0000



వినియోగం మరియు సంరక్షణ సూచనలు

1. మెరుగైన ఛార్జింగ్ & ఎక్కువ బ్యాటరీ జీవితాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒరిజినల్ BluPrints 5
v USB ఛార్జర్ ని ఉపయోగించండి. ఏదైనా ఇతర ఛార్జర్ బ్యాటరీని అధిక 

ఛార్జింగ్ కు దారితీయవచ్చు మరియు అసాధారణ రసాయన ప్రతిచర్యకు కారణం 

కావచ్చు, బ్యాటరీ వేడెక్కడం లేదా పేలిపోయేలా చేస్తుంది.

2. మెరుగైన ముద్రణ నాణ్యత కోసం మంచి నాణ్యత గల థర్మల్ పేపర్ రోల్ (75 GSM) & 
సిఫార్సు చేయబడిన పేపర్ సైజు రోల్స్ ఉపయోగించండి. ఇతర పేపర్ రకాలు జామ్ లకు 

కారణమవుతాయి మరియు నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు.

3. నీరు లేదా ఏదైనా వాహక పదార్థం (లోహం వంటివి)తో సంబంధాన్ని 
నివారించండి. అలాంటిది జరిగితే వెంటనే పరికరాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, 
కస్టమర్ సపోర్ట్ ని సంప్రదించండి.

4. ప్రింటర్ లో పేపర్ రోల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రింట్ కమాండ్ 
ఇవ్వబడిందని మరియు స్టక్ పొజిషన్ లో లేదని నిర్ధారించుకోండి. 
లేకపోతే, అది ప్రింటర్ హెడ్ కు హాని కలిగించవచ్చు.

5. దుమ్ము & సూర్యరశ్మికి గురికాకుండా ప్రింటర్ కవర్ ను ఎల్లప్పుడూ 
మూసి ఉంచండి. మీ స్వంతంగా పరికరాన్ని కూల్చివేయడానికి 
ప్రయత్నించవద్దు.

6. Wi-Fi లేదా బ్లూటూత్ సిగ్నల్ లను అడ్డుకునే మైక్రోవేవ్ ల వంటి పరికరాల 
నుండి ప్రింటర్ ను దూరంగా ఉంచండి.

7. ప్రింటర్ ను ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించనప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ చేయండి.
8. 1 మీటరుకు పైగా నిరంతరంగా ముద్రించకూడదని నిర్ధారించుకోండి, లేకుంటే 

ప్రింటర్ హెడ్ కు హాని కలిగించవచ్చు.
9. దయచేసి ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా ఫీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పేపర్ కేస్ కవర్ లేదా 

టచ్ పేపర్ రోల్ ను తెరవకండి; ప్రింటర్ సరిగ్గా పని చేయకపోవచ్చు.
10. బ్లూటూత్ కమ్యూనికేషన్ దూరం 10మీ లోపు ఉండాలి, లేకుంటే అది జంక్ ని 
ముద్రించవచ్చు.
11. చాలా ఎక్కువ (50℃)r చాలా తక్కువ (10℃)ఉష్ణోగ్రత మరియు చాలా ఎక్కువ (80%) లేదా చాలా 

తక్కువ (20%) సాపేక్ష ఆర్ద్రత రెండూ ప్రింట్ నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తాయి.

12. బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి ముందు బ్యాటరీ యొక్క శక్తిని ఉపయోగించాలని నిర్ధారించుకోండి, ఎందుకంటే ఇది 

బ్యాటరీ యొక్క వినియోగ జీవితాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

13. ప్రింటర్ చాలా కాలం పాటు ఉపయోగించకుండా నిల్వ చేయబడితే, బ్యాటరీని 
తీయండి, లేకుంటే బ్యాటరీ మరియు ప్రింటర్ దెబ్బతినవచ్చు.

14. సాధారణ థర్మల్ పేపర్ ను ఎక్కువ కాలం ఉంచడం సాధ్యం కాదు, మీరు రసీదుని ఎక్కువ 

కాలం ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే, దయచేసి దీర్ఘకాలిక ప్రభావవంతమైన 

థర్మల్ పేపర్ ను ఎంచుకోండి.



సాధారణ నిర్వహణ

మీ ప్రింటర్ హెడ్ ఎప్పుడు శుభ్రం చేయాలి:
1. ప్రింటింగ్ స్పష్టంగా లేదు
2. ముద్రించిన రసీదులోని కొన్ని నిలువు వరుసలు స్పష్టంగా లేవు
3. పేపర్ ను ఫీడింగ్ చేయడం అసాధారణంగా శబ్దం చేస్తుంది.

తల శుభ్రం చేసే విధానం:
1. ప్రింటర్ ను ఆఫ్ చేసి, కవర్ ను తెరిచి, పేపర్ రోల్ ను తీసివేయండి.
2. మీరు ఇప్పుడే ప్రింటింగ్ పూర్తి చేసినట్లయితే, ప్రింట్ హెడ్ పూర్తిగా చల్లబడే 

వరకు వేచి ఉండండి.

3. ఇప్పుడు మెత్తని కాటన్ క్లాత్ ను పెట్రోల్/స్పిరిట్ లో ముంచి, దుమ్మును 

తొలగించడానికి థర్మల్ ప్రింటర్ హెడ్ ను శుభ్రం చేయండి.

4. పొడి కాటన్ క్లాత్ తో మళ్లీ తుడవండి మరియు ప్రింటర్ ను మళ్లీ పరీక్షించండి.

వారంటీ & మద్దతు

బ్లూప్రింట్స్ 80 ప్లస్ పాన్-ఇండియా సర్వీస్ సెంటర్ లను అందిస్తోంది, వాటి కోసం వాక్-

ఇన్ రిజల్యూషన్ కోసం వారంటీలో ఉన్న / లేని పరికరాలకు.

వారంటీ వ్యవధి ఉత్పత్తి యొక్క అసలు కొనుగోలు సమయంలో మరియు కస్టమర్ కు 
జారీ చేయబడిన ఇన్ వాయిస్ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇన్ వాయిస్ లో వారంటీ 
వ్యవధి పేర్కొనబడింది. మీరు పరిమిత వారంటీ కింద క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటే, మీరు 
మద్దతు ఫోన్ నంబర్ లకు కాల్ చేయవచ్చు (ఇది అందుబాటులో ఉన్న చోట మరియు 
కాల్ లకు జాతీయ ధరలు వర్తిస్తాయని దయచేసి గమనించండి) మరియు/లేదా 
అవసరమైతే, మీ ఉత్పత్తిని లేదా ప్రభావిత భాగాన్ని తిరిగి ఇవ్వండి (అది అయితే 
మొత్తం ఉత్పత్తి కాదు) మా నియమించబడిన సేవా స్థానానికి. మా నియమించబడిన 
సేవా స్థానాల గురించి సమాచారాన్ని మా వెబ్ సైట్ లో కనుగొనవచ్చు (
www.bluprints.in )

గమనిక: వారంటీ వ్యవధి ముగిసినట్లయితే, సర్వీస్ ఛార్జీలు మరియు భర్తీ చేయబడిన 
విడిభాగాల ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి.

http://www.bluprints.in/

