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Dôležité:
Pred prvým spustením tlačiarne KML-79 otvorte zadný kryt, následne vyberte
batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne
v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.
Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla zapnúť/vypnúť.

(SK) Návod na použitie Mini Tlačiarne KML-79
Ďakujeme, že ste si vybrali tlačiareň KML-79. Skôr než začnete tlačiareň používať,
prečítajte si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami
a funkciami. Túto príručku si odložte na jej používanie v budúcnosti. Príručka vám
pomôže aj pri riešení niektorých problémov.

Dôležité upozornenia:
• Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
• Zariadenie inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod -10 °C a nad 50 °C) a vysokej
vlhkosti (10 až 90 %). Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie
alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
• Pri nabíjaní batérie zariadenia môže dôjsť k zohriatiu vonkajšieho krytu zariadenia,
preto neodporúčame umiestňovať ho blízko horľavých látok.
• Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak zariadenie
nezapínajte minimálne 20 minút.
• Zariadenie čistite suchou mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace
prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť
k zničeniu krytu zariadenia alebo jej farby.
• Zabráňte styku tlačiarne s vodou alebo vodivými materiálmi (napr. kovové piliny).
Tekutiny a vodivé materiály môžu poškodiť funkčnosť zariadenia. Tlačidlá
zariadenia je potrebné chrániť obzvlášť dôkladne.
• Adaptér je určený len na interiérové použitie! Použite batériu a adaptér dodaný
výhradne našou spoločnosťou. Pripojenie nesprávneho napájacieho zdroja môže
spôsobiť požiar, výbuch alebo poškodenie tlačiarne. Nevkladajte batériu do ohňa ani
do vody, nerozoberajte, neupravujte, nespôsobujte skrat batérie, inak môže dôjsť
k poraneniu alebo požiaru, dokonca k výbuchu. Napájací adaptér tlačiarne pripájajte
iba do stabilnej siete s napätím 110 až 240 V. Nepoužívajte iné zariadenia na rovnakej
zásuvke, aby sa predišlo kolísaniu napätia.
• Batéria má takú fyzikálnu vlastnosť, že pokiaľ sa nebude používaná niekoľko
mesiacov, už ju nebude možné nikdy nabiť. Záruka na batériu je 6 mesiacov.
• Ak tlačiareň nebude použitá dlhší čas, nezabudnite vybrať akumulátor, inak môžu
z batérie vytiecť korozívne kvapaliny. V prípade styku oblečenia alebo kože
s kvapalinami z batérie zasiahnuté miesto ihneď umyte čistou vodou. Ak sa kvapaliny
z batérie dostanú do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou a navštívte lekára.

• Neotvárajte kryt pásky, ak prebieha tlač, nedotýkajte sa tlačovej hlavy rukou alebo
telom, tlačová hlava môže spôsobiť popálenie. Presvedčte sa, že v tlačiarni je vždy
správne vložená termopáska, aby nedošlo k poškodeniu tlačovej hlavy a tlačového
valca.
• Nepoužívajte pásky s väčším návinom (priemerom) ako 35 mm. Ak je na papierovej
páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, čo najskôr ju vymeňte.
Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je prilepený. Odporúčame používať
len kvalitné papierové tepelné pásky.
• V prípade obsluhy a používania zariadenia iným spôsobom než uvedeným v tomto
návode predajca nezodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie zariadenia.
• Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok
po ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu.
Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu
na recyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné
zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dosahov
na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho
úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
• Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika.
Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Zariadenie neotvárajte!
Nedodržaním týchto pokynov môžete poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej
životnosť. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatniteľná
záruka.

Opis tlačiarne

LED POWER (napájania)

LED ERROR (chyba)
LED CHARGE (nabíjania)
Trhač pásky
Tlačidlo zapnúť/vypnúť

Posun papiera

Nastavenia

Napájací konektor
USB konektor
COM (RS232) port

Poznámky k používaniu:

Obsah balenia:

Neinštalujte zariadenie do prašného KML-79 tlačiareň
prostredia.
napájací adaptér
Chráňte zariadenie pred nárazmi.
kotúčik papiera
Káble alebo iné predmety nesmú byť
SK návod na použitie
prichytené na tlačiarni.
Nevytvárajte nadmerný tlak na kryty Opis LED diód:
zariadenia.
LED POWER – svieti na modro
Nedávajte jedlo alebo nápoje na kryt – tlačiareň je zapnutá a pripravená na tlač
zariadenia.
LED POWER – v pravidelných

Parametre:
Model: KML-79
Rozmery:102 x 104 x 46 mm
Hmotnosť: 336 gramov (s batériou)
Batéria: 7.4 V LI-ion, 2000 mAh
Rozhranie: Bluetooth 2.0
Podpora: Android 4.4 a novší
Heslo pre Bluetooth: 1234

intervaloch bliká na modro – tlačiareň
je v úspornom režime a pripravená na tlač
LED ERROR – v pravidelných
intervaloch bliká na červeno – v tlačiarni
chýba papierová termopáska alebo je
otvorený kryt pásky
LED CHARGE – svieti na červeno –
tlačiareň sa nabíja
LED CHARGE – svieti na modro –
tlačiareň je nabitá

Zavedenie papierovej termopásky do tlačiarne:
KML-79 používa jednu papierovú
termopásku, ktorej šírka je 80 mm. Páska
slúži na tlač účtenky pre zákazníka.
Odporúčame používať len kvalitné
kotúčiky s návinom (priemerom)
do 35 mm. Inštalácia termopásky
do tlačiarne je veľmi jednoduchá.
Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch
strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky a odstráňte použité
jadro papiera ak existuje. Následne vložte nový termopapier do tlačiarne. Páska sa
musí odvíjať zo spodku kotúčika. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte
kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.

