
Mini prenosni tiskalnik za 

telefon 
M335: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• 1x mini prenosni tiskalnik, 

• 1x zvitek belega termo papirja (5 m), 

• 1x USB kabel za polnjenje. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz. 

• Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 

mW) to +20 dBm (100 mW).  

• Povezava Bluetooth: 5.0.  

• Način tiskanja: črno-belo, termično, brez črnila. 

• Mobilna aplikacija za iOS in Android: iPrint. 

• Polnjenje: micro USB. 

• Hitrost printanja: 12ppm. 

• Ločljivost: 200 dpi. 

• Baterija: 3.7V, 1000mAh. 

• Napetost: 5V,1A. 

• Velikost: 80 x 80 x 35 mm. 

• Teža: 230 g.  

• Material: ABS plastika. 

Prednosti 

• V trenutku natisnite ter ovekovečite vaše najlepše spomine in dogodke, 

• brez dodatnih stroškov razvijanja fotografij in zamudnega čakanja, 

• visoka kakovost in čisti tisk, 

• omogoča tiskanje: fotografij, nalepk, zapisnikov, sporočil, seznamov, QR kod ipd., 

• popoln za potovanja, 

• izvrstna ideja za pošiljanje počitniških fotografij, 

• združljiv z vsemi pametnimi telefoni, 

• v mobilni aplikaciji lahko izbirate med različnimi temami in pisavami, 

• zelo lahek in praktičen za prenašanje. 

Uporaba 

1. Pred prvo uporabo printerja, napolnite baterije s priloženim USB kablom.  

2. Za uporabo printerja potrebujete mobilno aplikacijo iPrint, ki si jo naložite preko Apple store (za uporabnike 

iOS) ali Google store (za uporabnike Android).  



 

Namestitev 

1. Odprite pokrov printerja. 

2. Pravilno vstavite zavitek papirja v printer (glej dodatna navodila). 

3. Zaprite pokrov printerja. 

4. Na mobilnem telefonu odprite naloženo aplikacijo iPrint. 

5. Vklopite printer z daljšim pritiskom gumba za vklop (držite gumb vsaj 3 sekunde). 

6. Na mobilnem telefonu vklopite Bluetooth povezavo. 

7. Začnite z uporabo aplikacije iPrint, preko katere oblikujete vaše izdelke ali izbirate fotografije za printanje. 

 

Uporaba aplikacije iPrint 

1. Odprite aplikacijo iPrint na vašem mobilnem telefonu.  

2. Preverite, če je Bluetooth povezava vključena. 

3. Kliknite »Connecting«, da povežete printer z aplikacijo.  

4. Izbirate lahko med »Photo printing« - printanje fotografij; »Graphic printing« - 

kjer oblikujete svoje grafične izdelke za printanje.  

5. Pod zavihkom »Template printing« boste našli mnogo oblikovnih predlog, kot 

npr. nalepk, seznamov opravil, označevalnih etiket, itd. Vsako predlogo lahko 

po svoje oblikujete, dodajate tekst ali slikice.  

6. Aplikacija ponuja skener za skeniranje dokumentov. 

7. Omogoča tudi printanje slik, tekstov, itd. neposredno s spleta. 

8. Pod zavihkom »Materials« pa je zbrana obširna zbirka animiranih sličic in 

»clipart« izdelkov (živali, rastline, arhitektura, hrana, materiali, prazniki…), ki jih 

lahko uporabljate v vaših printih.  

9. Ko ste oblikovali izdelek, enostavno pritisnite »Print«, da printer začne printati. 



Namestitev ali menjava papirja za printanje 

1. Odprite pokrov printerja in vstavite rolo papirja v pravilen položaj, kot kaže spodnja slika. Papir mora biti 

nameščen naravnost, ne sme biti zmečkan.  

2. Vsaj 2 cm papirja naj gledata ven iz reže. 

3. Zaprite pokrov printerja. 

4. Če je papir pravilno nameščen bo printanje potekalo brez težav. 

 

  

 

 

 

Opozorila 

• Za polnjenje uporabljajte le priložen USB kabel, da se izognete morebitnim poškodbam printerja. 

• Ko je naprava napolnjena, vedno izključite napajalni kabel iz naprave. 

• Če se naprava poškoduje, prekinite z uporabo. 

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Ne izpostavljajte vlažnim razmeram. 

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Podjetje si pridružuje pravico do spremembe navodil brez predhodne najave. Nekatere funkcije so različne 

glede na različico operacijskega sistema, kar je običajno. 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

 

 

mailto:info@maaarket.si


Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


