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电量低

拆封后请先将打印机进行充电。

连

Please charge the printer to full power after unpacking.

กรุณาชาร์จเครื่องพิมพ์หลังจากแกะกล่องใหม่

แบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรใช้แบตเตอรี่ให้ตรงตามรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การทำลาย
แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

连接

合盖时请检查是否盖紧，否则会导致打印结果异常。

非人为损坏时提供以下保修

保修条款

保修项目

打印机电池

打印头

其他零部件

保修期限

6个月

3个月

12个月

The following warranty is provided for non-human damage.

Warranty

Warranty items

Printer battery

Print Head

Other parts

Warranty period

6 months

3 months

12 months

การรับประกันต่อไปนี้สำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยผู้ใช้

เงื�อนไขการรับประกัน

รายการที่รับประกัน

แบตเตอรี่เครื่องพิมพ์

หัวพิมพ์

ส่วนอื่นๆของตัวเครื่อง

ระยะเวลาที่รับประกัน

6 เดือน

3 เดือน

12 เดือน

กรุณาตรวจสอบความแน่นของฝาทุกครั้งที่ปิดฝาเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้นผลการพิมพ์อาจผิดปกติ

When closing the cover, please check whether the cover is tight, 
otherwise it will cause abnormal printing results

ล็อกอินบน App แล้วกด "ส่งพัสดุ" -> "ปริ�นท์บาร์โค้ดเล็ก" 

ในการพิมพ์ครั�งแรกกดเลือกเชื�อมต่อ Bluetooth เพื�อเชื�อมต่อเครื�องพิมพ์



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user's authority to operate the equipment. 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 
-- Reorient or relocate the receiving antenna. 
-- Increase the separation between the equipment and receiver. 
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected. 
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be 
 used in portable exposure condition without restriction 
 


