
FCC (Federalinė komunikacijų komisija) 

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį.
Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:
1) Šis įrenginys gali nesukelti kenksmingų trukdžių, ir
2) Šis įrenginys turi priimti gautus trukdžius, galinčius lemti nepageidaujamą veikimą. 
Dėmesio: bet kokie įrangos pakeitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino 
už atitiktį atsakinga šalis, gali anuliuoti naudotojo leidimą naudoti šią įrangą.
Šis įrenginys atitinka FCC SAR reikalavimą. 

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction 
with any other antenna or transmitter.
A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna 
and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

„Kodak“ prekės ženklas ir logotipas naudojami pagal „Kodak“ licenciją. 

Smartphone programos diegimas
 1) Eikite į „Google Play“ savo išmaniajame telefone.

2) Ieškokite „Kodak Mini Shot“.

3) Įdiekite „Kodak Mini Shot“ savo išmaniajame telefone.

Bluetooth“ ryšys
1) Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.

2)  Eikite į „Bluetooth“ nustatymus ir raskite „Kodak Mini “.

3) Pasirinkite, kad prijungtumėte spausdintuvą.  
"KODAK Mini-XXXX" ("XXXX" yra 4 skaitmenų skaitmenų ir raidžių derinys.)
 

1) Įjunkite NFC savo išmaniajame telefone.

2) Įjunkite spausdintuvą 2–3 sek. paspaudę maitinimo mygtuką.

3) Bakstelėkite telefoną ant spausdintuvo viršaus. Atsidarys „Google Play“ programėlės įdiegimo puslapis.

4) Įdiekite programėlę savo išmaniajame telefone. 

* NFC TAG yra tik pasyvus.

 

Menu
1) Border : Galite pasirinkti išspausdinto vaizdo kraštelį.

2) Filter : Galite pasirinkti filtrus, kai užfiksuojate nuotrauką.

3) Flash : Galite pasirinkti automatinę blykstę arba išjungti ją.

4) Kalba: galite nustatyti kalbą

* Fotografuojamos nuotraukos yra ištrintos, kai fotoaparatas yra išjungtas.veiksmas. Bendras aprašymas  *NFC palaikymas tik „Android“ įrenginyje 

Prieš pradedant
 1) "Minishot" turi įmontuotą 

    bateriją. Įkraukite Minishot

    prieš jį naudodami.

 

Galia, užraktas ir aktyvioji būsena
 

OK

veiksmas. Valdymo skydelis

Meniu: galite pasirinkti tokius meniu, kaip krašteliai, šviesumas, f
               iltras, blykstė, mastelio keitimas.
Spausdinimas: spausdinkite CLD vaizdą.

Rodyklės mygtukas: galite judėti į kairę arba dešinę.

OK (Gerai): patvirtinti nustatymą arba pasirinktą meniu.

RESET

Užrakto mygtukas: fotografuokite
 

Charge

Nufotografuoti
1) Įjunkite "Mini Shot", paspausdami maitinimo mygtuką.
 
2) Paspauskite užrakto mygtuką fotografuokite, kai fotografuojate objektą LCD ekrane.
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2)

ištraukite arba stumkite 

kasetę rankenomis

 
Kaip 

pakeisti 

kasetę

 

Naudotojo vadovas

Maitinimo ir aktyvi būsena : Balta spalva /  Išjungtas (2 sek.)  : Išj.  /  
Spausdinimas  : Mirksi balta spalva / Progr. įr. atnaujinimas  : Mirksi rožinė spalva   /  
Nėra kasetės  : Mirksi raudona spalva / Laukia / atvėsta : Balta spalva

Įkraunama : Raudona spalva  /  Įkrovimas baigtas : Žalia spalva

Jungiamasi : Mirksi mėlyna spalva  /  Bluetooth“ prijungta : Žalia spalva

Pastaba.
* Fotopopierius bus įtrauktas ir išstumtas 4 kartus (YMCO – geltona, rausvai raudona, žalsvai mėlyna, dengimas). 
  Nelieskite popieriaus spausdinimo metu, kad būtų užtikrinta geriausia vaizdo kokybė.

* Netraukite popieriaus spausdinimo metu.

* Nedėkite jokių objektų popieriaus išėjimo angos priekyje.

* Geriausiai spausdinimo kokybei užtikrinti naudokite naujausią programėlę.
  Patikrinkite naujausią programėlės versiją „Google Play“ arba „Apple App Store“.

* Spausdintuve integruota baterija. Prieš naudodami įkraukite spausdintuvą. 

* Atsargiai naudokite įkrovimo metu, kad išvengtumėte elektros šoko.

* Neišmontuokite arba nedeformuokite.

* Venkite per didelės arba per mažos temperatūros ar drėgmės.

* Jei NFC žyma neperskaityta, patikrinkite jos padėti spausdintuve ir išmaniajame telefone. Tuomet bandykite dar kartą. 

* Kuo vaizdas didesnės skiriamosios gebos, tuo didesnė išspausdintos nuotraukos kokybė. 
  Rekomenduojamas vaizdo dydis yra 1280 * 2448 p. 

* Veikimo temperatūra: 0~40 C 

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema

Užstrigo popierius.

Vaizdo kokybė nėra 
gera. 

Spausdintuvas 
neatsako.

Išjunkite ir vėl įjunkite. Popierius bus automatiškai išmestas. 
Jei ne, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Spausdinimo kokybė gali būti mažesnė, jei jūsų nuotraukos šaltinis 
mažos skiriamosios gebos.

Norint geriausios vaizdo kokybės, rekomenduojama daugiau nei 
1280 x 2448 p. skiriamoji geba.

Paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką aštriu 
įrankiu, pavyzdžiui, smeigtuku.

Priežastis / sprendimas


