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ovoj 

 
Ročaj za 

odprtje 

Hitra uporaba 
①Nastavitev 2G / 3G. V izključeno napravo vstavite ustrezno   
      kartico 2G (GSM) / 3G (GSM) in nato zaženite napravo. (Za   
     podrobnosti o podpori kartice glejte Tehnične specifikacije). 
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Navodila za tiskanje 

②Pritisnite in držite gumb Vklop 2-3 sekunde za vklop zaslona    
     ter v skladu z navodili pričnite z vmesnikom prve uporabe.   
     Izberete lahko dve vrsti omrežnih načinov. 
 
③ Za nastavitev Wi-Fi Kliknite [Nastavitev] in vključite WLAN,   

       nato zaženite vmesnik iskanja WLAN in počakajte za izpis   

      razpoložljivih dostopnih točk WLAN; 

 

Izberite omrežje WLAN, ki ga želite priključiti. Za šifrirana omrežja 

so potrebna gesla. 

 

Kako prenesti / uporabljati aplikacije 

V omrežnem načinu odprite App Store, brskajte, prenesite in 

namestite ciljne aplikacije. 

 

Odprava napak 

Tiskalnik ne deluje 

· Poskrbite, da je pokrov papirja pravilno zaprt; 

· Poskrbite, da je papir pravilno izbran in nameščen; 

· Preverite, ali je nameščen zavitek termalnega papirja 

58mm×40mm; 

· Ko tiskalnik tiska prazno vsebino preverite, ali je papir 

nameščen v pravo smer. 

Kratek pritisk: Zbudite napravo ali zaklenite zaslon. 

Dolg pritisk: Ko je naprava ugasnjena, za zagon pritisnite in 
držite gumb 2-3 sekunde; 
Pritisnite in držite gumb 2-3 sekunde, da izberete zaustavitev ali 
ponovite zagon pri običajnih delovnih pogojih. 
Pritisnite in držite gumb 11 sekund, da se naprava samodejno 
znova zažene, v primeru nedelovanja operacijskega sistema. 

Gumb Glasnost 
Prilagodite glasnost (gumb se lahko uporablja tudi za hitro 
skeniranje črtne kode, če to podpirajo aplikacije). 

 
Gumb Nazaj 
Kliknite, da se vrnete na prejšnji vmesnik. 
 
Gumb Domov 
Kliknite, da se hitro vrnete na začetni zaslon. 
 
Gumb Meni 
Kliknite za hitri ogled programov, ki se izvajajo v ozadju;  

Izberite aplikacijo in jo za zapiranje potisnite na stran. 
 
Tiskalnik 
Tiskanje potrdil in računov, ko je naprava vključena. 

Na voljo za zunanje priključene naprave za plačevanje npr.: POS 
terminale za kreditne kartice (zahtevana aplikacija). 

MICRO USB vmesnik za razhroščevanje 
Uporablja se samo za razhroščevanje. Polnjenje ni podprto. 

Reža kartice SIM 

Opomba: ko vstavljate ali odstranjujete kartico SIM, se 
prepričajte, da je naprava izključena. 

 
Vstavljanje ali odstranitev kartice v stanju vklopa lahko povzroči 
okvaro. 
- Odprite pokrov kartice SIM vodoravno; 
- Vstavite/ odstranite SIM kartico v skladu z navodili na sliki; 
- Vstavite pokrov kartice nazaj vodoravno. 
(Podprte so China Mobile / Unicom 2G in Unicom 3G SIM 
kartice) 

 
Kamera 
Uporaba samo za branje črtne kode v neposredni bližini (6-20 cm). 
 
Vhod za polnjenje 
Uporablja se za polnjenje s polnilno postajo. (Ne sme biti v 
kontaktu z vodo, kovinami ali drugimi napravami pod napetostjo) 

Naprava podpira termični tiskalni papir  58 mm s  
specifikacijo 57 ± 0,5 mm × Ø 40 mm. 
· Odprite pokrov prostora za papirnati ovoj s pomočjo  ročaja 

za odprtje (Slika ①). Ne odpirajte na silo, da ne poškodujete 
tiskalne glave; 

· Papir za tiskanje vstavite v  napravo v smeri kot je na 
prikazano na sliki  in izvlecite del papirja izven drsnika (slika 
②); 

· Za dokončanje namestitve papirja zaprite pokrov ohišja 
(slika ③). 

Opomba: Preverite smer rolice, ko je papir pri tiskanju prazen. 

 

Napaka pri zagonu naprave (npr. prazna baterija) 

· Napravo pravilno namestite na polnilno postajo in jo polnite 

minimalno 3 minute; 

· Preverite, ali je na zaslonu prikazano stanje polnjenja. 
 

Zrušitev naprave 

Za ponovni zagon pritisnite in držite gumb za vklop 11 sekund. 
 

Dodatni nasveti 
Po zagonu si za več podrobnosti oglejte uporabniški priročnik. 

Papir za   
tiskanje 
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Prepričajte se, da je 
smer tiskalnika skladna 
s polnilno postajo: 

Polnilni Električna  

Adapter vtičnica 

Opis polnjenja in informacije o bateriji 

Naprava podpira samo polnjenje s priključno postajo. Polnjenje 

prek kabla USB ni podprto. 

· Vstavite adapter polnilne postaje v omrežno vtičnico; 

· Napravo namestite na priklopno postajo v smeri kot na sliki; 

· Med polnjenjem se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje; 

· Če se ikona za polnjenje ne prikaže, preverite smer naprave na 

priključni postaji. 

Opis baterije / opombe 

· Naprava uporablja vgrajeno litijevo baterijo 7,4 V / 5200 mAh. 

Baterije ne odstranjujte sami. 

Za ohranjevanje življenjske dobe baterije za polnjenje ne 

čakajte, da se izprazni do konca. Napravo lahko polnite 

kadarkoli. 

 

Papir za   
tiskanje 

Vhod za 
polnjenje 

Prepričajte se, da 
je smer tiskalnika 
skladna s polnilno 
postajo: 



   

 

Previdnostni ukrepi 

Varnostno opozorilo 
· Prosimo vstavite AC vtič v električno vtičnico v skladu z 

identifikacijskim vhodom na napajalniku; 
· Napravo je prepovedano uporabljati na vseh mestih z 

morebitnimi eksplozivnimi plini; 
· Nepooblaščene osebe ne smejo posegati v napajalnik, da bi 

se izognili nevarnosti; 
·  Naprava je proizvod razreda A. V bivalnem okolju lahko 

izdelek povzroči radijske motnje, zato se od uporabnikov 
lahko zahteva, da sprejmejo praktične ukrepe proti motnjam. 

·  Zamenjava baterije: 
1. Napačna baterija lahko povzroči tveganje za 

eksplozijo! 
2. Zamenjano baterijo je potrebno ustrezno zavreči. Ne 

postavljajte je v ogenj! 

Pomembna varnostna navodila 
· Izogibajte se namestitvi ali uporabi naprave med neurji in 

bliskanjem saj udar strele lahko poškoduje napravo; 
· V kolikor zaznate neobičajen vonj, pregrevanje ali 

smojenje takoj prekinite dovajanje električne napetosti v 
napravo; 

· Ne dotikajte se ostrega rezila za papir! 
Priporočilo 
· Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v bližini vode.    

Tekočina ne sme priti na in v terminal; 
· Naprave ne uporabljajte v izjemno hladnem in vročem   

 okolju, npr. okoli ognja ali prižgane cigarete; 
· Naprava ne sme biti izpostavljena udarcem in se ne upogiba; 
· Napravo uporabljajte v čistem in brezprašnem  okolju.     

 Preprečite padanje majhnih predmetov v terminal; 
· Ne uporabljajte je v bližini medicinskih naprav, razen če je to 

dovoljeno. 
Izjava 
Družba ni odgovorna za naslednja vedenja: 
· Škode, povzročene z uporabo in vzdrževanjem naprave, ne da 

bi upoštevali navodila za uporabo; 
· Škode ali težave, ki je povzročena z izborom delov ali potrošnega 

materiala, ki ni  odobren in potrjen od proizvajalca. 

V tem primeru družba ne prevzema nikakršne odgovornosti. 
Nihče nima pravice spremeniti ali spremeniti izdelka, razen če to 
dovoljuje proizvajalec. 

Omejitev odgovornosti 
Posodobitve izdelka lahko povzročijo morebitno razliko v 
podrobnostih gleda na ta dokument. Družba si pridržuje pravico 
do spremembe tega priročnika brez predhodnega obvestila.  
Prepričajte se, da adapter deluje v temperaturnem območju med 0 ℃ 
in  40 ℃.  
Prepričajte se, da naprava deluje v temperaturnem območju med 0 ℃ 
in  40 ℃.  

Vsebina paketa 
naprava×1 
Navodila za uporabo×1 (z vsebino paketa, 
garancijski list in produktni certifikat)  
Polnila postaja×1 
 

 

 
 

Tehnična specifikacija 
 

Konfiguracija Glavne lastnosti 

Operacijski sistem Android 5.1 

Frekvenca CPE 1.3GHz Quad Core 

RAM 512MB DDR2 

FLASH 4GB Nand Flash 

LCD ekran 5.5”IPS, qHD 960×540 

Ekran na dotik kapacitivni dvotočkovni zaslon na dotik 

Kamera 200W FF Macro 

Zvočnik Single Track 1W, 

Glasnost do 90 DB(Prilagodljivo) 

Mikrofon 1×MIC, Acoustic Wave Payment podprto 

3G GSM 850/900/1800/1900, 

WCDMA 850/900/1900/2100 

Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4G) 

Bluetooth Bluetooth3.0/4.0, iBeacon podprto 

Gumbi 1×gumb za vklop, 1×gumb za skeniranje 

Vmesniki Micro USB Debug Port, reža za SIM kartico, 

1×4section headphone hole 

Baterija 7.4V/5200mAh 

Tiskanje Termično linijsko tiskanje 

Širina papirja za tisk 58mm 

Hitrost tiskanja 50mm/s 

Življenjska doba 5km 

Premer zavojčka Φ40mm 

Mere Terminal: L216.6mm×W89.2mm×H57.9mm 

Polnilna postaja: L215.7mm×W89.9mm×H28.5mm 

Polnilna postaja Vhod: AC100~240V/0.6A 50/60Hz 

Izhod: DC12V/1A 

 
Nevarne/strupene snovi in 
vsebinska tabela izdelka 

 

 
Naziv 

Nevarne/strupene snovi ali elementi 

Svinec Živo srebro Kadmij     Šest valentni  Poli bromirani  Poli bromirani   
(Pb)     (Hg) (Cd)     krom             bifenili            difenil etri 

(Cr(VII) (PBB) (PBDE) 

Sestav 
sklopov 

 

      

Sestava 
tisk. glave 

 

      

: Označuje, da je koncentracija nevarnih snovi v vseh homogenih materialih v delih pod    

ustreznim pragom SJ / T11363-2006 
 

: Označuje, da je koncentracija nevarnih snovi vsaj enega homogenega materiala 
v delih nad ustreznim pragom SJ / T11363-2006; Vendar pa je vsebina delov, 
označenih z "×", nad standardom, ker v industriji ni zrelih alternativnih tehnologij. 

Izrabljene in nedelujoče izdelke je potrebno ustrezno reciklirati 
ali zavreči v skladu s pravili o ravnanju z odpadno elektronsko 
opremo. 

Informacije o certifikatu CE (SAR) 

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu, meritve so 
bile opravljene tako, da je bila zadnja stran naprave  0 cm 
oddaljena od telesa. Če želite ohraniti skladnost z zahtevami 
glede izpostavljenosti radio frekvenčnemu sevanju, uporabite 
dodatno opremo, ki vzdržuje razdaljo ločljivosti 0 cm med 
telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave. Pasne sponke, 
držala in podobni dodatki ne smejo vsebovati kovinskih delov. 
Uporaba pripomočkov, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, morda ne 
zadosti zahtevam glede izpostavljenosti radio frekvenčnemu 
sevanju in se jih je potrebno izogibati. 

Če uporabljate srčni spodbujevalnik, slušni aparat, kohlearni 
implantat ali drugi pripomoček, prosimo, uporabite napravo šele 
po posvetu z zdravnikom. 

OPOZORILA ZA VARNOST PROIZVODA 

Napravo uporabljajte odgovorno. Pred uporabo preberite vsa 
navodila in varnostne informacije, da preprečite poškodbe. 
Največja delovna temperatura okolice opreme, ki jo je navedel 
proizvajalec, je 40 ℃. 

Varnost baterije 
Baterijo polnite samo pri temperaturah od 0 ℃ do 40 ℃. 
(1) POZOR: Nevarnost eksplozije, če je baterija nepravilno 
zamenjana. Zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto 
baterije, ki jo priporoča proizvajalec. Uporabljene baterije 
odstranite v skladu z navodili proizvajalca baterije 
(2) OPOZORILO: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE JE BATERIJA 
ZAMENJANA Z NEPRAVILNO. ODSTRANJEVANJE 
UPORABLJENIH AKUMULATORJEV V SKLADU Z NAVODILI IN 
PREDPISI. 
(3) PREVIDNO: zgornja meja polnjenja baterije je 40 ℃. 

Varnost adapterja 
Adapter mora biti nameščen v bližini opreme in mora biti zlahka 
dostopen. 
Ko polnite napravo jo postavite v okolje, ki ima normalno sobno 
temperaturo in ima dobro prezračevanje. Napravo je 
priporočljivo napolniti v okolju s temperaturo od 0 ℃ do 40 ℃. 
Za uporabo do nadmorske višine 2 km (2000m). 

Varnost kamere 

LED se uporablja le kot indikator. 

Varnost Wi-Fi 
Izključite Wi-Fi na območjih, kjer je uporaba Wi-Fi prepovedana 
ali kadar lahko povzroči interferenco ali nevarnost, kot je na 
primer na letalu. 

Izjava o skladnosti 

 
 
 

 
 Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. izjavlja, da je pametna 
POS naprava (Model No.:V1) v skladu z bistvenimi zahtevami in 
drugimi ustreznimi določbami Direktive RED 2014/53 / EU. 

Proizvaja 
 
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. Room 605, KIC Plaza, 
No.388 Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, China 
(200433) 

 

Tehnične značilnosti 
Izdelek vsebuje naslednje lastnosti in značilnosti: 

Bluetooth 

- Delovno frekvenčno območje: 2402-2480 MHz (79 kanalov) 

- Največja izhodna moč: 2.50 dBm EIRP povprečno (izračunano) 

- Največji dobitek antene: -4 dBi 

IEEE 802.11b/g/n (20MHz) 

- Delovno frekvenčno območje: 2412-2472 MHz (13 kanalov) 

- Največja izhodna moč: 14.10 dBm EIRP povprečno (izračunano) 

- Največji dobitek antene: -4 dBi 

Bluetooth LE 

- Delovno frekvenčno območje: 2402-2480 MHz (40 kanalov) 

- Največja izhodna moč: -4.70 dBm EIRP povprečno (izračunano) 

- Največji dobitek antene: -4 dBi 

GSM 900 

- Delovno frekvenčno območje: 880-915, 925-960 MHz 

- Največja izhodna moč: 33 dBm ocenjeno 

GSM 1800 

- Delovno frekvenčno območje: 1710-1785, 1805-1880 MHz 

- Največja izhodna moč: 30 dBm ocenjeno 

WCDMA Band I 

- Delovno frekvenčno območje: 1920-1980, 2110-2170 MHz 

- Največja izhodna moč: 24 dBm ocenjeno 

WCDMA Band VIII 

- Delovno frekvenčno območje: 880-915, 925-960 MHz 

- Največja izhodna moč: 24 dBm ocenjeno 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
   V1 Navodila 


