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ఉత్కర్ష్

బ్లూటూత్ & USB ప్రారంభించబడిన 3-అంగుళాల (80mm) డెస్క్ టాప్ థర్మల్

ఆటో కట్టర్ తో ప్రింటర్

సాంకేతిక / ఇన్ స్టాలేషన్ సంబంధిత మద్దతు కోసం: 
మొబైల్: +91 84471 41431, +91 88001 32259 
ల్యాండ్ లైన్: +91 124 430 0223
ఇమెయిల్:

వెబ్ సైట్:
info@bluprints.in
www.bluprints.in
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మీ పరికరాన్ని తెలుసుకోండి

శక్తి
మారండి

పవర్ స్విచ్ ప్రింటర్ ముందు భాగంలో ఉంది. 
ఇది "_" వైపుకు నెట్టబడినప్పుడు, ప్రింటర్ 
స్విచ్ ఆన్ చేయబడుతుంది; స్విచ్ యొక్క "O" 
నొక్కినప్పుడు, ప్రింటర్ స్విచ్ ఆఫ్ 
చేయబడుతుంది.

పేపర్ ఫీడ్ -బటన్ యొక్క సింగిల్ ప్రెస్ (ఫీడ్స్) 

పేపర్ ను విడుదల చేస్తుంది

పరీక్ష ప్రింట్ -స్వీయ-పరీక్షను ప్రింట్ చేయడానికి FEED 

బటన్ ను నొక్కి పట్టుకుని, అదే సమయంలో ప్రింటర్ ను 

ఆన్ చేయండి: పేరు, బ్యాటరీ స్థితి,

కమ్యూనికేషన్ మోడ్, ఫర్మ్ వేర్ వెర్షన్
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. ప్లాటెన్ ఓపెన్: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 లోపాలు కలిసి సంభవించినట్లయితే, 

బ్లింక్ ల సంఖ్య జోడించబడుతుంది.

ఆకుపచ్చ -పవర్ ఆన్ కోసం

ఎరుపు-పేపర్ డిటెక్షన్ లైట్, లైట్ ఆన్ లో 

ఉన్నప్పుడు ప్రింటర్ పేపర్ అయిపోయింది. కాగితం 

సరఫరా అయిన తర్వాత, లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది.



ముందు చూపు

వెనుక వీక్షణ

గమనిక: నెట్ వర్క్ ఇంటర్ ఫేస్ ప్రీమియం మోడల్ లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.



లోపల వీక్షణ

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 - 3 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. 24 V / 2Amp 220 VAC పవర్ 
అడాప్టర్
(బ్లూప్రింట్ లు బ్రాండెడ్)

2. షీల్డ్ USB డేటా కేబుల్ - టైప్-A 
నుండి టైప్-బి వరకు

4. థర్మల్ పేపర్ రోల్ (3 అంగుళాలు)

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 వైపు ప్రింటర్ హెడ్ తో సంబంధం కలిగి ఉండే 
విధంగా కాగితాన్ని ఉంచండి.



మొదలు అవుతున్న

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

పారామితులను కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు రెడ్ LED కొన్ని సార్లు బ్లింక్ అవుతుంది. 

పరికరాన్ని ఉపయోగించే ముందు దయచేసి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉండండి.

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

బి. అడాప్టర్ మెయిన్స్ లోకి సరిగ్గా ప్లగ్ చేయబడిందో లేదో తనిఖీ చేయండి మరియు దాని 

రెడ్ LED మెరుస్తోంది

సి. టెస్ట్ ప్రింట్ పొందడానికి 3-5 సెకన్ల పాటు పవర్ స్విచ్ ని ఆన్ చేస్తున్నప్పుడు 

ఫీడ్ బటన్ ను నిరంతరం నొక్కండి

3. టెస్ట్ ప్రింట్ కింది ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని చూపుతుంది:

a.బ్లూటూత్ పేరు(egBTprinter1234), ఇది మీ బ్లూటూత్ ఫోన్ / ట్యాబ్ / 
ల్యాప్ టాప్ లో చూపబడుతుంది.

బి. ఫర్మ్ వేర్ వెర్షన్
సి. కమ్యూనికేషన్:రెండు మోడ్ లు పనిచేస్తుంటే బ్లూటూత్/USBని 

చూపుతుంది. ఇది/పని చేయని మోడ్(లు)ని చూపదు.
4. జత చేయడానికి బ్లూటూత్ పాస్ వర్డ్ లు (అవసరమైతే): 1234 లేదా 0000

5. USBని ఉపయోగించి సరైన ప్రింటింగ్ కోసం సరైన USB షీల్డ్ డేటా కేబుల్ లను ఉపయోగించండి.

6. కట్టర్ చిక్కుకుపోత,ే పవర్ ఆఫ్ చేసి ప్రింటర్ ని రీస్టార్ట్ చేయండి. కట్టర్ ఇప్పటికీ 

ఇరుక్కుపోయి ఉంటే, అప్పుడు రెండు వైపుల నుండి లాగడం ద్వారా ఈ ముందు కవర్ ను 

తీసివేసి, గేర్ ను తిప్పడం ద్వారా కట్టర్ ను మాన్యువల్ గా తిరిగి తీసుకురావాలి.



ప్రధాన లక్షణాలు

1. తక్కువ శబ్దంతో అధిక ప్రింట్ నాణ్యతతో పరికరం ఉపయోగించడానికి సులభమైనది.

2. ప్రింటర్ ESC/POS ఇన్ స్ట్రక్షన్ సెట్ తో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
3. ప్రింటర్ USB, బ్లూటూత్ ఇంటర్ ఫేస్ లకు మద్దతు ఇస్తుంది

4. ప్రింటర్ OPOSకి మద్దతు ఇస్తుంది - రిటైల్ POS కోసం OLE, UnifiedPOS 
యొక్క ప్లాట్ ఫారమ్ నిర్దిష్ట అమలు, Windows ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ల కోసం 
పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ స్టాండర్డ్. OPOS ప్రమాణం OPOS నియంత్రణ కోసం 
రెండు స్థాయిలను నిర్దేశిస్తుంది, నియంత్రణ వస్తువు మరియు ప్రింటర్ 
మధ్య ఇంటర్ ఫేస్ ను నిర్వహించే ప్రింటర్ మరియు సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ని రసీదు 
చేయడానికి ఒక వియుక్త H/W ఇంటర్ ఫేస్ ను అందించే కంట్రోల్ ఆబ్జెక్ట్.

5. అక్షరాలను పెద్దదిగా చేసి, బోల్డ్ గా మరియు అండర్ లైన్ చేయవచ్చు.
6. ప్రింటర్ గ్రాఫిక్ ప్రింటింగ్ కు మద్దతు ఇస్తుంది.

7. ప్రింటర్ తక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తుంది మరియు కలర్ టేప్ లేదా ఇంక్ కార్ట్రిడ్జ్ 
అవసరం లేనందున చాలా తక్కువ కార్యాచరణ వ్యయం ఉంటుంది.

కనెక్షన్

కింది రేఖాచిత్రం ప్రకారం పవర్ అడాప్టర్ ను కనెక్ట్ చేయండి:

భద్రతా హెచ్చరికలు

1. ప్రింటర్ యొక్క పేపర్ కటింగ్ లేదా చింపివేసే కత్తులను తాకవద్దు.
2. ప్రింట్-హెడ్ అనేది హీటింగ్ కాంపోనెంట్. ప్రింటర్ వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు 

ప్రింట్-హెడ్ మరియు దాని పరిసర భాగాలను తాకవద్దు.
3. ప్రింట్-హెడ్ కు ఎటువంటి ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్ డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉండటానికి, 

థర్మల్ ప్రింట్ హెడ్ మరియు కనెక్టర్ ల ఉపరితలాన్ని తాకవద్దు.
4. ఉత్పత్తిని తడి చేయవద్దు లేదా దానిలో ఏదైనా లోహ వస్తువులను చొప్పించవద్దు.



వినియోగం మరియు సంరక్షణ సూచనలు

5. మెరుగైన ప్రింటింగ్ నాణ్యత మరియు ప్రింటర్ జీవితాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒరిజినల్ 

బ్లూప్రింట్స్ 24 వోల్ట్స్ 2ఆంపియర్ పవర్ అడాప్టర్ ను ఉపయోగించండి. ఏదైనా ఇతర 

అడాప్టర్ అధిక / లేదా తక్కువ కరెంట్ కు దారితీయవచ్చు.

6. 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.

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

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

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

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

11. ప్రింటర్ ను ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించనప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ చేయండి.
12. 1 మీటరుకు పైగా నిరంతరంగా ముద్రించకూడదని నిర్ధారించుకోండి, లేకుంటే 

ప్రింటర్ హెడ్ కు నష్టం జరగవచ్చు.
13. ప్రింటింగ్ లేదా ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు పేపర్ కేస్ కవర్ లేదా టచ్ పేపర్ 

రోల్ ను తెరవవద్దు; లేకపోతే, ప్రింటర్ సరిగ్గా పని చేయవచ్చు.
14. బ్లూటూత్ కమ్యూనికేషన్ దూరం 10మీ లోపల ఉండాలి, లేకుంటే అది జంక్ ను 

ప్రింట్ చేయవచ్చు.
15. చాలా ఎక్కువ (50℃)r చాలా తక్కువ (10℃)ఉష్ణోగ్రత మరియు చాలా ఎక్కువ (80%) లేదా చాలా 

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

16. సాధారణ థర్మల్ పేపర్ ను ఎక్కువసేపు ఉంచడం సాధ్యం కాదు, మీరు రసీదును ఎక్కువ 

కాలం ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే, దయచేసి దీర్ఘకాలిక ప్రభావవంతమైన 

థర్మల్ పేపర్ ను ఎంచుకోండి.

17. ప్రింటర్ యొక్క పవర్ అడాప్టర్ ను తగిన గ్రౌండింగ్ సాకెట్ కు కనెక్ట్ 
చేయండి. విద్యుత్ సరఫరాలో వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులకు కారణమయ్యే 
పరికరాలతో ఒకే సాకెట్ ను ఉపయోగించడం మానుకోండి.



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 చేయండి, పవర్ కార్డ్ ని డిస్ కనెక్ట్ చేయండి, కవర్ ను 

తెరిచి పేపర్ రోల్ ను తీసివేయండి.
2. మీరు ఇప్పుడే ప్రింటింగ్ పూర్తి చేసినట్లయితే, ప్రింట్ హెడ్ పూర్తిగా చల్లబడే వరకు వేచి 

ఉండండి.

3. ఇప్పుడు పెట్రోల్/స్పిరిట్/ఇథైల్ ఆల్కహాల్ లో మృదువైన కాటన్ క్లాత్ ను ముంచి, 

దుమ్మును తొలగించడానికి థర్మల్ ప్రింటర్ హెడ్ ను శుభ్రం చేయండి.

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



కనెక్టర్ల వివరాలు

గమనిక: నెట్ వర్క్ ఇంటర్ ఫేస్ ప్రీమియం మోడల్ లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

వారంటీ & మద్దతు

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

వారంటీలో ఉన్న / లేని పరికరాలకు వాక్-ఇన్ రిజల్యూషన్ కోసం.

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/


బ్లప్రింట్ ల ఉత్పత్తి పరిధి

1. 2 అంగుళాల థర్మల్ ప్రింటర్ ల సంపన్ పరిధి (58MM)

- వివరణ:బ్లూటూత్ & USB ప్రారంభించబడిన 58MM మొబైల్ థర్మల్ 
ప్రింటర్ లు 1100 Mah – 2600 Mah రీఛార్జ్ చేయగల లి-అయాన్ 
బ్యాటరీ, ఛార్జర్, USB కేబుల్, థర్మల్ రోల్ మరియు క్యారీ కేస్ 
(ఐచ్ఛికం) సర్టిఫికేషన్ లు:BIS, CE, WPC, IP-54, EMI/EMC-

సంపన్
ఆర్థిక వ్యవస్థ

సంపన్
రెగ్యులర్

సంపన్
ప్రీమియం

2. ప్రగతి 3 అంగుళాల థర్మల్ ప్రింటర్ లు (80 మిమీ)

- వివరణ:బ్లూటూత్ & USB ప్రారంభించబడిన 80MM మొబైల్ థర్మల్ 
ప్రింటర్ లు 2000 MAH - 2600 MAH రీఛార్జ్ చేయగల లి-అయాన్ 
బ్యాటరీ, ఛార్జర్, USB కేబుల్, థర్మల్ రోల్ మరియు క్యారీ కేస్ (ఐచ్ఛికం) 
సర్టిఫికేషన్ లు:BIS, CE, WPC, IP-54, EMI/EMC-

ప్రగతి
ఆర్థిక వ్యవస్థ

ప్రగతి
రెగ్యులర్



3. వృద్ధి 2 అంగుళాల పూర్తిగా వైర్ లెస్ బయోమెట్రిక్ (ఆధార్) 
ప్రారంభించబడిన థర్మల్ ప్రింటర్లు – ఫిన్-టెక్ సిరీస్

- వివరణ:బ్లూటూత్ ప్రారంభించబడిన 58MM మొబైల్ థర్మల్ ప్రింటర్ లు 1100 
MAH పునర్వినియోగపరచదగిన Li-Ion బ్యాటరీ, ఛార్జర్, USB కేబుల్, థర్మల్ 
రోల్, అంతర్నిర్మిత బయోమెట్రిక్ STQC సర్టిఫైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ 
మరియు UIDAI కోసం 1 సంవత్సరం RD సేవలు
సర్టిఫికేషన్ లు:BIS, CE, WPC, IP-54, EMI/EMC, STQC, AEPS-

వృద్ధి

ప్రింటర్ యాక్సెసరీల బ్లప్రింట్ ల శ్రేణి


