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Output TrayIndicator

MI  PHOTO  PRINTER

On/Off 
Bu�on

Ba�ery Level 
Indicator

Reset Bu�on

Accessories

Bluetooth 
Indicator

Micro-USB 
Charging Port 

Paper Slot

Note: When the printer is unresponsive, press the reset bu�on 
with a pin to force it to shut down.

USB Charging Cable Photo Paper Pack (5 sheets)

®

ZINK PAPER
ZINK PAPER

2x3 inch

3 英吋

3 英吋
Mi Portable Photo Printer Paper 
小米便攜印表機即貼相紙
小米便攜打印機即貼相紙

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

Paper Tray Cover

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed 
użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Dioda Wyjście

naładowania
Poziom 

Pokrywa tacy papieru

Reset

Slot na papier

Kabel ładujący USB 5szt papieru foto
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Press and hold Turning On/Off

Continuously press 6 times Restoring factory se�ings

On/Off Bu�on Instruction

6 times

2 seconds

Note: Pressing or pressing and holding the on/off bu�on will not interrupt a 
firmware update.

This product works with Mi Home / Xiaomi Home app*. Control your device with Mi 
Home / Xiaomi Home app.

MI  PHOTO  PRINTER

Powering On
To turn on the printer, press and hold the power bu�on for 2 seconds 
until the status indicator turns white. The printer will then wait for a 
pairing with a Bluetooth device, and the Bluetooth indicator is turning 
into orange.

Connect with Mi Home / Xiaomi Home App

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the 
connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home / Xiaomi 
Home" in the app Store to download and install it.

Note: 
The version of the app might have been updated, please follow the instructions 
based on the current app version.  

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the 
app displayed on your device should be taken as the default.

Open Mi Home / Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow 
prompts to add your device. 
Once the printer is successfully connected to your phone, you can use Mi 
Home/Xiaomi Home app to print photos.

Włączanie

zmieni kolor na pomarańczowy.
czekać na sparowanie z urządzeniem Bluetooth, a wskaźnik Bluetooth 
sekundy, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na biały. Drukarka będzie wtedy 
Aby włączyć drukarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 

Wciśnij i przytrzymaj           Włączy/wyłączy

Przyciśnij 6 razy          Przywróci ustawienia fabryczne

Uwaga: Naciśnięcie lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania / 

wyłączania nie przerywa aktualizacji oprogramowania.

Po pomyślnym podłączeniu drukarki do telefonu możesz użyć aplikacji Mi 
Home / Xiaomi Home do drukowania zdjęć.

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home *. Kontroluj 
swoje urządzenie za pomocą aplikacji Mi Home / Xiaomi Home.

a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.
Otwórz aplikację Mi Home / Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu, 
zainstalować.
wyszukaj „Mi Home / Xiaomi Home” w App Store, aby go pobrać i 
do strony konfiguracji połączenia, jeśli aplikacja jest już zainstalowana. Lub 
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Nastąpi przekierowanie 
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Load Photo Paper
Open the printer paper tray cover.

Firmly press the paper tray cover until it clicks into place.

Load Photo Paper

Remove the photo paper from its packaging and load the entire 
stack of paper into the printer with the glossy side up. Make sure 
the Smart Sheet is placed at the very bo�om with its barcode 
facing down.

Note: Make sure the Smart Sheet is placed at the very bo�om.

Close the paper tray cover.

Instalowanie papieru

Mocno dociśnij pokrywę tacy papieru, aż zatrzaśnie się na miejscu.
Otwórz pokrywę tacy papieru drukarki.

samym dole.
Uwaga: upewnij się, że arkusz inteligentny jest umieszczony na 
kreskowym skierowanym w dół.
Smart Sheet jest umieszczany na samym stole z kodem 
stos papieru do drukarki błyszczącą stroną do góry. Upewnić się
Wyjmij papier fotograficzny z opakowania i załaduj cały
Załaduj papier fotograficzny

Zamknij pokrywę drukarki
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Ba�ery Level Indicator

Pulsating white Low ba�ery level

Off Ba�ery is sufficient/Fully charged

ChargingWhite

Orange Ready to pair

Blue Successfully paired

White

The printer is off

Printing/Updating firmware

Printer error

The printer is standing by

Off

Blinking orange

Blinking white

The printer's optimal operating temperature is 15°C to 35°C at a 
relative humidity of 40% to 60%. Improper temperature or humidity 
levels may adversely affect print quality, including causing paper 
jams or incomplete printing.
To ensure print quality, only use genuine photo paper and the 
included Smart Sheet. 
Do not mix using photo paper and Smart Sheet from different 
packages, as this may impact print quality. For best results, load an 
entire pack of photo paper each time the printer is out of paper and 
use the Smart Sheet included with each new paper pack to 
recalibrate the printer.
When loading paper, do not touch the glossy side, as this can leave 
fingerprints and impact print quality. Add paper glossy side up and 
place the Smart Sheet on the bo�om of the stack with its barcode 
facing down.
To ensure proper printer function and print quality, do not block the 
output tray or touch the paper during printing. Do not a�empt to 
force paper out of the printer, as this can damage the printer.
Do not store photo paper at high temperatures or in direct sunlight, 
as this can cause the paper to become discolored. Do not expose to 
humid environments, water, and other liquids so as not to cause the 
paper to become discolored and wrinkled. Avoid any dust as it can 
cause scratches on the paper and damage the printer.

Indicator Instruction

Bluetooth Indicator

Indicator

Precautions
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stan baterii

Pulsujące białe światło
Białe światło
OFF

NISKI STAN 
ŁADOWANIE

WYŁĄCZONA

GOTOWY DO SPAROWANIA

SPAROWANY

Drukarka jest włączona

Drukarka czeka

Drukowanie / aktualizacja 

Błąd drukarki

Biały

Biały błyska

Pomarańczowy błyska

każdym razem, gdy w drukarce skończy się papier, należy ładować całą paczkę 

Optymalna temperatura pracy drukarki wynosi od 15 ° C do 35 ° C przy wilgotności 

względnej od 40% do 60%. Nieprawidłowe poziomy temperatury lub wilgotności 

mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość druku, w tym powodować zacięcia papieru 

lub niepełne drukowanie. Aby zapewnić jakość wydruku, używaj wyłącznie 

oryginalnego papieru fotograficznego i dołączonego arkusza Smart Sheet. Nie 

mieszaj papieru fotograficznego i arkusza Smart Sheet z różnych opakowań, 

ponieważ może to wpłynąć na jakość druku. Aby uzyskać najlepsze wyniki, za 

narażona na działanie wody.

rozbierać, naprawiać ani wymieniać baterii. Nigdy nie używaj drukarki, jeśli jest 

ponieważ może to spowodować odbarwienie papieru. Nie wystawiać na działanie 

otoczeniu. Drukarkę należy ładować przynajmniej raz na 3 miesiące. Nie próbuj 

baterię litową i nie powinna być przechowywana w gorącym lub wilgotnym 

aby uniknąć zwijania się lub utraty właściwości klejących. Drukarka ma wbudowaną 

powierzchnię. Nie wystawiaj papieru na działanie wysokiej wilgotności lub wilgoci, 

papieru i uszkodzenie drukarki. Wklejając zdjęcie, wybierz gładką, płaską 

pomarszczenia papieru. Unikaj kurzu, ponieważ może on spowodować zarysowania 

wilgotnego środowiska, wody i innych płynów, aby nie spowodować odbarwienia i 

fotograficznego w wysokich temperaturach lub w bezpośrednim świetle słonecznym, 

nowego pakietu papieru do

ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki. Nie przechowuj papieru 

podczas drukowania. Nie opróżniaj, aby na siłę wyciągnąć papier z drukarki, 

działanie drukarki i jakość druku, nie blokuj tacy wyjściowej ani nie dotykaj papieru 

stosu, tak aby kod kreskowy był skierowany w dół. Aby zapewnić prawidłowe 

Dodaj papier błyszczącą stroną do góry i umieść arkusz Smart Sheet na grzbiecie 

strony, ponieważ może to pozostawić odciski palców i wpłynąć na jakość druku. 

ponownie skalibruj drukarkę. Podczas ładowania papieru nie dotykaj błyszczącej 

papieru fotograficznego i używać arkusza Smart Sheet dołączonego do każdego 
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Specifications

7.

8.

When pasting a photo, choose a smooth, flat surface. Do not expose 
the paper to high humidity or moisture to avoid it curling up or losing 
its adhesive properties.
The printer has a built-in lithium ba�ery and should not be stored in 
a hot or humid environment. Charge the printer at least once every 
3 months. Do not a�empt to disassemble, repair or replace the 
ba�ery. Never use the printer if it is exposed to water.

Name: Mi Portable Photo Printer
Model: XMKDDYJ01HT
Item Dimensions: 124 x 85 x 24.6 mm

Net Weight: Approx. 181 g
Operating Temperature: 15 °C to 35 °C
Input: 5 V       1 A
Wireless Connectivity: Bluetooth 5.0RF Specification: Bluetooth  LE/BR/EDR
Working Frequency: 2402-2480 MHz Maximum Output Power: 10 dBm  

Regulatory Compliance Information
Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the 
radio equipment type XMKDDYJ01HT is in compliance with 
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: 
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
All products bearing this symbol are waste electrical and 
electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) 
which should not be mixed with unsorted household waste. 
Instead, you should protect human health and the environ-
ment by handing over your waste equipment to a designated 
collection point for the recycling of waste electrical and 
electronic equipment, appointed by the government or local 
authorities. Correct disposal and recycling will help prevent 
potential negative consequences to the environment and 
human health. Please contact the installer or local authori-
ties for more information about the location as well as terms 
and conditions of such collection points.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user 
manual are for reference purposes only. Actual product and functions 
may vary due to product enhancements.

The operation temperature range of the ba�ery is 0 °C~45 °C.
Replacement of a ba�ery with an incorrect type that can defeat a 
safeguard (for example, in the case of some lithium ba�ery types);
Disposal of a ba�ery into fire or a hot oven, or mechanically crushing 
or cu�ing of a ba�ery, that can result in an explosion;
Leaving a ba�ery in an extremely high temperature surrounding 
environment that can result in an explosion or the leakage of 
flammable liquid or gas;
A ba�ery subjected to extremely low air pressure that may result in 
an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide

- 
- 

- 

- 

- 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned 
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xiaomi Inc. is 
under license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners.

SPECYFIKACJA

Nazwa: przenośna drukarka fotograficzna Mi

Wymiary produktu: 124 x 85 x 24,6 mm

Temperatura pracy: od 15 ° C do 35 ° C

Modelu: XMKDDYJ01HT

Waga netto: ok. 181 g
10 dBm Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0

Specyfikacja RF: Bluetooth LE / BR / EDR 

Wejście: 5 V 1 A.

Informacje o zgodności z przepisami

Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że

urządzenie radiowe typu XMKDDYJ01HT jest zgodne z

Dyrektywa 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji UE z dnia

Zgodność jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

h p: //www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to odpady elektryczne i

sprzęt elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19 / UE)

których nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi.

Zamiast tego należy chronić ludzkie zdrowie i środowisko, przekazując 

zużyty sprzęt wyznaczonemu podmiotowi

punkt zbiórki do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i

sprzęt elektroniczny, wyznaczony przez rząd lub samorząd

władze. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą temu zapobiec

potencjalne negatywne skutki dla środowiska oraz

ludzkie zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i 

warunków, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami

i warunków takich punktów zbiórki.

gazu.

powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub 

może skutkować wybuchem; Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie 

cieczy lub gazu; Akumulator poddany działaniu wyjątkowo niskiego ciśnienia 

wysokiej temperaturze, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej 

ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne miażdżenie lub wyciąganie baterii, co 

przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych); Wrzucanie baterii do 

Wymiana baterii na niewłaściwy typ, co może zniweczyć zabezpieczenie (na 

Zakres temperatur pracy baterii to 0 ° C ~ 45 ° C.

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika

Podręcznik ma wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywisty produkt i funkcje 

mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu. Znak słowny i logo 

Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth 

SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Xiaomi Inc. jest objęte licencją. 

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.


