
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
POPIS PRODUKTU
Tento produkt slouží k rychlému tisku Vašich fotografií přímo  
ze smartphonu.
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ZAPNUTÍ
Chcete-li tiskárnu zapnout, stiskněte a po dobu 2 sekund podržte 
tlačítko, dokud se stavová kontrolka nerozsvítí bíle. Tiskárna poté 
počká na připojení k zařízení Bluetooth a kontrolka Bluetooth se 
rozsvítí oranžově.

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* 
a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App 
Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód 
v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky 
přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji 
a klepněte na tlačítko „+‘‘ v pravém horním rohu pro přidání 
zařízení. Nové zařízení můžete přidat vyhledáním zařízení 
v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté 
postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.

*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí 
pro Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled 
i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění 
těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění

ZÁSOBNÍK FOTOGRAFICKÉHO PAPÍRU
1. OTEVŘETE KRYT ZÁSOBNÍKU PAPÍRU.
Pevně zatlačte na kryt zásobníku papíru, dokud nezacvakne na 
své místo.

2. VLOŽTE FOTOGRAFICKÝ PAPÍR
Vybalte fotografický papír a vložte celý stoh papíru do tiskárny lesklou 
stranou nahoru. Ujistěte se, že Smart Sheet je umístěn zcela dole 
a jeho čárový kód směřuje dolů.
Poznámka: Ujistěte se, že Smart Sheet je umístěn zcela dole.

Kontrolka
Výstupní
zásobník

Kontrolka
Bluetooth

Tlačítko 
zapnutí/ 
vypnutí

Ukazatel
nabití
baterie

Micro-USB 
napájecí 
port

Kryt zásobníku papíru

Poznámka: Pokud tiskárna nereaguje, pomocí špendlíku stiskněte 
tlačítko Reset a vypněte ji.

Tlačítko Reset

Podavač papíru

Příslušenství

USB nabíjecí kabel Balík fotografického papíru 
(5 listů)

POKYNY K TLAČÍTKU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

2 sekundy Stiskněte 
a podržte pro Zapnutí/Vypnutí

6krát Stiskněte 6krát 
po sobě

Obnovení 
továrního 
nastavení

Poznámka: Pokud stisknete nebo podržíte tlačítko zapnutí/
vypnutí, nepřerušíte aktualizaci firmwaru.

POKYNY KE KONTROLCE3. ZAVŘETE KRYT ZÁSOBNÍKU PAPÍRU. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
1. Optimální provozní teplota tiskárny je 15 °C až 35 °C při relativní 

vlhkosti 40 % - 60 %. Nesprávné úrovně teploty nebo vlhkosti 
mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku a mohou také způsobit 
zaseknutí papíru nebo neúplný tisk.

2. Pro zajištění kvality tisku používejte pouze originální fotografický 
papír a přiložený Smart Sheet.

3. Nekombinujte fotografický papír a Smart Sheet z různých 
balení, jelikož to může ovlivnit kvalitu tisku. Nejlepších výsledků 
dosáhnete, pokud pokaždé, když v tiskárně dojde papír, vložíte 
celý stoh fotografického papíru a použijete přiložený Smart 
Sheet, pomocí kterého opět provedete kalibraci tiskárny.

4. Při vkládání papíru se nedotýkejte lesklé strany, protože na ní 
můžou zůstat otisky prstů, což ovlivní kvalitu tisku. Přidejte papír 
lesklou stranou nahoru a umístěte Smart Sheet na dno zásobníku 
tak, aby jeho čárový kód směřoval dolů. 

5. Chcete-li zajistit správnou funkci tiskárny a kvalitu tisku, 
neblokujte během tisku výstupní zásobník ani se nedotýkejte 
papíru. Nepokoušejte se vytáhnout papír z tiskárny násilím, 
mohlo by dojít k poškození tiskárny.

6. Neskladujte fotografický papír v prostředí o vysokých teplotách 
nebo na přímém slunečním světle, protože by se mohla změnit 
jeho barva. Nevystavujte papír vlhkému prostředí, vodě a jiným 
tekutinám, aby se nezměnila jeho barva a nepomačkal se. 
Zabraňte, aby se na papíru usazoval prach, který by jej mohl 
poškrábat a poškodit tiskárnu.

7.Fotografie vkládejte na hladkém, rovném povrchu. Uchovávejte 
papír mimo prostředí s vysokou vlhkostí a nevystavujte jej vlhku, 
aby se nezvlnil nebo neztratil lepivé vlastnosti.

8. Tiskárna je vybavena zabudovanou lithiovou baterií a nesmí být 
skladována v horkém nebo vlhkém prostředí. Tiskárnu nabíjejte 
minimálně každé 3 měsíce.  Nepokoušejte se rozebírat, opravovat 
nebo měnit baterii. Pokud byla tiskárna vystavena působení vody, 
nepoužívejte ji.

Ukazatel nabití baterie

Pulzuje bíle Slabá baterie

Bílá Nabíjení

Nesvítí Baterie je dostatečně nabitá/
Plně nabitá

Bluetooth ukazatel

Oranžová Připraveno ke spárování

Modrá Úspěšně spárováno

Ukazatel

Nesvítí Tiskárna je vypnutá

Bílá Tiskárna je v pohotovostním režimu

Bliká bíle Tisk/Aktualizace firmwaru

Bliká oranžově Chyba tiskárny

SPECIFIKACE
Název: Mi přenosná tiskárna fotografií 
Model: XMKDDYJ01HT
Rozměry výrobku: 124 x 85 x 24,6 mm
Čistá hmotnost: Cca 181 g
Provozní teplota: 15 °C až 35 °C
Vstup: 5 V; 1 A
Specifikace RF: Bluetooth LE/BR/EDR
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Maximální výstupní výkon: 1 0 dBm
Pracovní frekvence: 2 402 – 2 480 MHz

• Rozsah provozní teploty baterie je 0 °C ~ 45 °C.
• Výměna baterie za nesprávný typ, který poškodí ochranný kryt  
(např. některé druhy lithiových baterií);
• Likvidace baterie provedená jejím vhozením do ohně nebo 
horké trouby, mechanickým rozdrcením nebo rozřezáním, což 
může vést k výbuchu;
• Ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě, což 
může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu;
• Ponechání baterie v prostředí o extrémně nízkém tlaku 
vzduchu, což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny 
nebo plynu.

Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní 
uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek 
a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované 
obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoli použití takových značek společností Xiaomi Inc. podléhá 
licenci. Jiné ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné 
známky příslušných vlastníků.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá 
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další 
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ 
rádiového zařízení XMKDDYJ01HT je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na 
této internetové adrese:  
www.wittytrade.cz/shoda

Vyrobeno v Číně.
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Mi Portable Photo Printer

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 

Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation 
Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, 

Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně

SK | UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
POPIS VÝROBKU
Tento produkt slúži na rýchlu tlač Vašich fotografií priamo
zo smartphonu.

Kontrolka
Výstupný 
zásobník

Kontrolka
Bluetooth

Tlačidlo 
zapnutia/
vypnutia

Ukazovateľ
nabitia 
batérie

Micro-USB 
napájací
port

Kryt zásobníka papiera

Poznámka: Ak tlačiareň nereaguje, špendlíkom stlačte tlačidlo Reset 
a tlačiareň vypnite.

Tlačidlo Reset

Podávač papiera

Príslušenstvo

USB nabíjací kábel Balík fotografického papiera 
(5 listov)

ZAPNUTIE
Ak chcete zapnúť tlačiareň, stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo, 
dokým sa stavová kontrolka nerozsvieti bielo. Tlačiareň potom 
počká na pripojenie k zariadeniu Bluetooth a kontrolka Bluetooth 
sa rozsvieti oranžovo.

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi 
Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo 
vašej domácnosti.
Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App 
Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR 
kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky 
presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju 
a kliknite na tlačidlo „+ ‚‘ v pravom hornom rohu pre pridanie 
zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať vyhľadaním zariadenia 
v zozname alebo spustením automatického vyhľadávania. 
Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.

*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí 
pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, 
vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na 
vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho 
upozornenia

VLOŽENIE FOTOGRAFICKÉHO PAPIERA
1. OTVORTE KRYT ZÁSOBNÍKA PAPIERA.
Pevne zatlačte na kryt zásobníka papiera, dokým nezacvakne 
na svoje miesto.

2. VLOŽTE FOTOGRAFICKÝ PAPIER
Vybaľte fotografický papier a celý stoh papiera vložte 
do tlačiarne lesklou stranou nahor. Ubezpečte sa, že Smart Sheet je 
umiestnený úplne dole a jeho čiarový kód smeruje dolu.
Poznámka: Ubezpečte sa, že Smart Sheet je umiestnený úplne dole.

POKYNY K TLAČIDLU ZAPNUTIA/VYPNUTIA

2 sekundy Stlačte 
a podržte pre Zapnutie/Vypnutie

6-krát Stlačte 6-krát 
po sebe

Obnovenie 
továrenského 
nastavenia

Poznámka: Ak stlačíte alebo podržíte tlačidlo zapnutia/vypnutia, 
neprerušíte aktualizáciu firmvéru.

3.ZATVORTE KRYT ZÁSOBNÍKA PAPIERA POKYNY KU KONTROLKE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Optimálna prevádzková teplota tlačiarne je 15 °C až 35 °C 

pri relatívnej vlhkosti 40 %  - 60 %. Nesprávna úroveň teploty 
alebo vlhkosti môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače 
a spôsobiť aj zaseknutie papiera alebo neúplnú tlač.

2. Pre zaistenie kvalitnej tlače používajte iba originálny 
fotografický papier a priložený Smart Sheet.

3. Nekombinujte fotografický papier a Smart Sheet z rôznych 
balení, lebo to môže ovplyvniť kvalitu tlače. Najlepšie výsledky 
dosiahnete, ak vždy, keď v tlačiarni dôjde papier, vložíte celý 
stoh fotografického papiera a použijete priložený Smart Sheet, 
pomocou ktorého opäť urobíte kalibráciu tlačiarne.

4. Pri vkladaní papiera sa nedotýkajte lesklej strany, pretože 
na nej môžu ostať odtlačky prstov, čo ovplyvní kvalitu tlače. 
Papier dávajte lesklou stranou nahor a Smart Sheet umiestnite 
na dno zásobníka tak, aby jeho čiarový kód smeroval dolu. 

5. Ak chcete zaistiť správne fungovanie tlačiarne a kvalitnú tlač,  
počas tlače neblokujte výstupný zásobník ani sa nedotýkajte 
papiera. Nepokúšajte sa vytiahnuť papier z tlačiarne násilím, 
mohli by ste poškodiť tlačiareň.

6. Fotografický papier neskladujte v prostredí s vysokou teplotou 
ani na priamom slnečnom svetle, aby sa nezmenila jeho 
farba. Papier nevystavujte vlhkému prostrediu, vode ani 
iným tekutinám, aby sa nezmenila jeho farba a nepokrčil 
sa. Zabráňte, aby sa na papieri usadzoval prach, ktorý by ho 
mohol poškriabať a poškodiť tlačiareň.

7. Fotografie vkladajte na hladkom, rovnom povrchu. Papier 
skladujte mimo prostredia s vysokou vlhkosťou a nevystavujte 
ho vlhku, aby sa nezvlnil a nestratil lepivé vlastnosti.

8. Tlačiareň je vybavená zabudovanou lítiovou batériou a nesmie 
sa skladovať v horúcom alebo vlhkom prostredí. Tlačiareň 
nabíjajte aspoň každé 3 mesiace.  Nepokúšajte sa rozoberať, 
opravovať alebo meniť batériu. Ak bola tlačiareň vystavená 
pôsobeniu vody, nepoužívajte ju.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi prenosná tlačiareň fotografií 
Model: XMKDDYJ01HT
Rozmery výrobku: 124 x 85 x 24,6 mm
Čistá hmotnosť: cca 181 g
Prevádzková teplota: 15 °C až 35 °C
Vstup: 5 V; 1 A
Špecifikácia RF: Bluetooth LE/BR/EDR
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
Maximálny výstupný výkon: 10 dBm
Pracovná frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

• Rozsah prevádzkovej teploty batérie je 0 °C ~ 45 °C.
• Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý poškodí ochranný kryt  
(napr. niektoré druhy lítiových batérií);
• Likvidácia batérie vykonaná jej vhodením do ohňa alebo 
horúcej rúry, mechanickým rozdrvením alebo rozrezaním môže 
viesť k výbuchu;
• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou 
môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo 
plynu;
• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne nízkym tlakom 
vzduchu, čo môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej 
kvapaliny alebo plynu.

Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania 
uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok 
a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované 
obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. 
a každé použitie týchto značiek spoločností Xiaomi Inc. podlieha 
licencii. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné 
známky príslušných vlastníkov.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu XMKDDYJ01HT je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese:  
www.wittytrade.cz/shoda

Vyrobené v Číně.

Ukazovateľ nabitia batérie

Pulzuje bielo Slabá batéria

Biela Nabíjanie

Nesvieti Batéria je dostatočne nabitá/
Plne nabitá

Bluetooth ukazovateľ 

Oranžová Pripravené na spárovanie

Modrá Úspešne spárované

Ukazovateľ

Nesvieti Tlačiareň je vypnutá

Biela Tiskárna je v pohotovostním režimu

Bliká bielo Tlač/Aktualizácia firmvéru

Bliká oranžovo Chyba tlačiarne
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