
Használati utasítás
A CUBINOTE Home kicsomagolása
Mi van a dobozban?

1 CUBINOTE Home Nyomtató
1 Adapter
1 tekercs hőpapír (az eszköz belsejében)
1 felhasználói kézikönyv
1 garanciajegy

Fontos tudnivalók az eszköz üzembe helyezése előtt:

Kérjük vegye figyelembe, hogy a CUBINOTE Home nem támogatja az 5G Wi-Fi
hálózatokat, valamint a Web Pass-through hitelesítést igénylő Wi-Fi hálózatokat
(melyeknél be kell jelentkeznie egy weboldalon keresztül az Internet hozzáféréshez,
miután csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz)

Ismerkedés a CUBINOTE-tal:



Cubinote LED Gomb

Eszköz hozzáadásához (telefon vagy tablet): Nyomja meg kétszer! Ekkor az eszköz
kinyomtat egy QR kódot vagy egy diagnosztikai riportot az eszköz hozzáadásához

Wi-Fi konfiguráció beállítása/alaphelyzetbe állítása: Nyomja meg és tartsa nyomva 6
másodpercig!

Fontos üzenet beérkezésének megerősítéséhez: Nyomja meg egyszer!

A LED színek jelentései

Zöld LED világít: Az eszköz felhő nyomtatási módban van, használatra készen
Zöld LED gyors villogás: A CUBINOTE nyomtat vagy éppen hálózathoz csatlakozik
Zöld LED lassú villogás: Az eszköz Wi-Fi konfigurációs módban van
Piros LED: Kifogyott a papír vagy túlmelegedett a nyomtatófej
Narancssárga LED: A CUBINOTE fontos üzenetet fogad. Nyomja meg a gombot
egyszer, hogy visszaigazolja az üzenet beérkezését. Ekkor az eszköz visszatér üzemkész
állapotba és ismét a zöld LED világít.
Nem világít LED: A készülék nincs áram alatt, vagy a LED-et lekapcsolták az
alkalmazásbeállításoknál

Az eszköz bekapcsolása előtt:

Kövesse a lépéseket a CUBINOTE Home Wi-Fi konfigurációjának online beállításához!

1. Töltse le a CUBINOTE alkalmazást az Androidos telefonjára vagy iPhone-jára.
Ezt megteheti a használati útmutató jobb alsó sarkában található QR kód
szkennelésével vagy közvetlen letöltéssel a Google Play Store-ból vagy az iPhone App
Store-ból.

2. Csatlakoztassa a mobiltelefonját 2.4G Wi-Fi hálózathoz (A CUBINOTE Home
üzembe helyezéséhez 2.4G Wi-Fi hálózat szükséges. Az üzembe helyezés befejezése
után újra visszacsatlakozhat az 5G Wi-Fi hálózatra.)



A CUBINOTE Home üzembe helyezése:

1. Helyezze áram alá a készüléket: csatlakoztassa az adapter USB csatlakozóját a
CUBINOTE USB kimenetébe és dugja a tápkábel csatlakozóját a fali
csatlakozóaljzatba!

2. A készülék kinyomtatja az üdvözlő üzentet, a készülékre vonatkozó
információkat és a további instrukciókat.

3. Indítsa el a CUBINOTE applikációt és regisztráljon CUBINOTE fiókot:
a) A készülékének CUBINOTE fiókkal való összekötéséhez kövesse az

instrukciókat!
b) Olvassa be a készülék által kinyomtatott QR kódot!

i. QR kód nyomtatásához nyomja meg kétszer a gombot!
ii. Az alkalmazás QR olvasójának megtalálásához menjen a “Home”

menübe és nyomja meg a “QR Scan” lehetőséget!

4. Kövesse a lépéseket a CUBINOTE Home Wi-Fi konfigurációjának beállításához!



Android

1. Győződjön meg róla hogy a telefonján be van kapcsolva a Wi-Fi és a telefonja
2.4G Wi-Fi hálózathoz csatlakozik!

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a CUBINOTE gombját, amíg a készülék ki nem
nyomtatja a “Wi-Fi Smart Configuration” üzenetet (kb. 6 másodperc). Válassza ki a
“Yes I see it” (“Igen, látom”) lehetőséget, majd a “Continue”-t (“Folytatás”)!

3. Írja be a CUBINOTE által érzékelt Wi-Fi hálózat jelszavát majd nyomjon a
“Next” (“Tovább”) lehetőségre

4. Ezután a CUBINOTE alkalmazás automatikusan:
a) Megkeresi a CUBINOTE készülékét (megjelenik egy pipa)
b) Csatlakozik a CUBINOTE készülékéhez (megjelenik egy pipa)
c) Elküldi a CUBINOTE készülékének a Wi-Fi beállítási információkat (megjelenik

egy pipa)

5. Várjon amíg a készülék kinyomtatja a “Wi-Fi Connected” (“Wi-Fi
csatlakoztatva”) üzenetet és erősítse meg!

Apple iPhone

1. Győződjön meg róla hogy mind a Wifi, mind a Bluetooth be van kapcsolva a
telefonján és a telefonja 2.4G Wi-Fi hálózathoz csatlakozik!

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a CUBINOTE gombját, amíg a készülék ki nem
nyomtatja a “WI-Fi Smart Configurations” üzenetet (kb. 6 másodperc). Az
alkalmazásban nyomja meg a “Next” (“Tovább”) gombot!

3. Írja be a CUBINOTE által érzékelt Wi-Fi hálózat jelszavát majd nyomjon a
“Next” (“Tovább”) lehetőségre!



4. A CUBINOTE alkalmazás listázza a Bluetooth hatótávolságán belül található
CUBINOTE Home készüléket/készülékeket. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a
listából!

5. A CUBINOTE a “Wi-Fi Connected” (“Wi-Fi Csatlakoztatva”) üzenet
kinyomtatásával megerősíti a sikeres Wi-Fi konfigurációt.

6. Kattintson az “OK” gombra!

Karbantartás és hibaelhárítás

Hogy kell papírtekercset behelyezni/cserélni?

Piros LED: kifogyott a papír
Nyissa fel az eszközt, vegye ki a kiürült papírgurigát és helyezze be az új
papírtekercset az ábrának megfelelően!

Figyelem! Ne érjen a forró nyomtatófejhez és a papírvágó pengéhez!

Hol vehet papírtekercset?
Azt ajánljuk, hogy a papírtekercset mindig a http://www.CUBINOTE.eu oldalon
keresztül szerezze be, mert papírtekercseink BPA mentesek, valamint teszteltük
biztonságosságukat és hatékonyságukat.

http://www.cubinote.com-on


Hogyan csatlakoztassa a CUBINOTE készüléket egy új felhasználói fiókhoz?
1. Először le kell választania az eszközt a korábban csatlakoztatott fiókról.
2. Nyomja meg kétszer a készülék első gombját új QR kód kinyomtatásához!
3. Olvassa be a QR kódot a készülék csatlakoztatásához!

Hogyan csatlakoztassa CUBINOTE készülékét új Wi-Fi hálózathoz (a kezdeti
beállítások után)?
1. A CUBINOTE alkalmazás kezdő oldalán nyomja meg a “Me” (“Én”) gombot,
majd válassza ki a “Cubinote Settings” (“Cubinote beállítások”) lehetőséget és
válassza ki az ön által megadott eszköznevet.
2. Válassza a “Wi-Fi Setup” (“Wi-Fi beállítás”) lehetőséget és kövesse a fenti
Androidos vagy iPhone-os utasításokat!

A Gyártóról:
A Knectek Labs egy torontói cég, mely praktikus és innovatív termékek fejlesztésével
és gyártásával foglalkozik. A “Munkához-Játékhoz-Élethez” filozófia egyaránt jellemzi
termékeinket és munkakörnyezetünket.

A Gyártó címe:
(Levelezési cím, nem használható termékvisszaküldésre!)
30 West Beaver Creek Road. Suite 104
Richmond Hill. Ontario
Canada L4B1K9

Magyarországon forgalmazza:
Intretech Hungary Kft.
Cím: 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 18-20.
Email: support@cubinote.eu

Lépjen kapcsolatba velünk: Termékvisszaküldés vagy garanciaigény esetén
vegye fel velünk a kapcsolatot a support@cubinote.eu Email címen!

mailto:support@cubinote.eu
mailto:support@cubinote.eu


CUBINOTE korlátozott felhasználói garancia

A jelen dokumentumban foglalt garancia a Vásárló által a Knectek Labs Inc.-től
(továbbiakban “Knectec”) vásárolt CUBINOTE Home Nyomtatóra vonatkozik. A
Knectek 1 évre szóló garanciát vállal, mely vonatkozik a CUBINOTE Printer
minden gyártási- vagy anyagbeli hibájára. A garancia ideje a vásárlás napjától
számított 1 év. Garanciaigény esetén a vevő köteles a vételről szóló nyugta
felmutatásával igazolni a vásárlás idejét!

A garancia időn belül felmerülő bármilyen hiba esetén a gyártó új alkatrészek
használatával megjavítja a készüléket, kicseréli azt, vagy visszatéríti annak teljes
vételárát.

Kivételek

A jelen garancia nem vonatkozik a következőkre:
● Külső sérülések, beleértve a karcolásokat, horpadásokat és a csatlakozók

műanyag borításának sérülését
● Nem rendeltetésszerű használatból, véletlen balesetből (beleértve többek

között de nem kizárólagosan ütközést, tüzet és étel vagy egyéb folyadék
kiömlését), elhanyagolásból, rongálásból, az eszköz átalakításából vagy
módosításából, nem rendeltetésszerű terhelésből, nem megfelelő vagy
jogosulatlan javításból, üzembe helyezésből vagy próbaüzemből illetve nem
megfelelő tárolásból fakadó hibák vagy sérülések.

● A termék bármilyen, a Knectek Labs Inc. által meghatározott működtetési módtól
eltérő használatából/működtetéséből származó károk és sérülések.

● Nem a Knectec Labs Inc. által gyártott ragasztós papírtekerccsel való
működtetésből származó károk.

● A CUBINOTE Home nyomtató vonatkozó EULA által kiadott licenszt megsértő,
vagy a vonatkozó dokumentumoknak ellentmondó használata.

● Bármilyen természetes használatból fakadó elöregedés és/vagy elhasználódás.
● Nem megfelelő időben történő Software frissítés

Folyamat

Amennyiben érvényesíteni kívánja garanciaigényét, kérjük lépjen kapcsolatba velünk
a support@cubinote.eu email címen, adja meg a vásárlás adatait, mellékelje a
vásárlást igazoló nyugta másolatát és írja le részletesen a tapasztalt hibát!

A garanciaigény elfogadása esetén felvesszük önnel a kapcsolatot és további
útmutatást adunk a visszaküldésre vonatkozóan.

mailto:support@cubinote.eu


Jogi nyilatkozat

A jelen felhasználói kézikönyv tájékoztató jellegű és semmilyen kötelezettséget nem
jelent. A törvényileg meghatározott kereteken belül a jelen garancia és az abban
meghatározott orvoslatok kizárólagosak minden más írásos vagy szóbeli, törvényes,
explicit vagy hallgatólagos garanciával, orvoslattal vagy feltétellel. A Knectec Labs Inc.
a törvényileg szabályozott kereteken belül elutasít minden törvényen alapuló vagy
implicit garanciaigényt beleértve többek között de nem kizárólagosan az
árusíthatóságra vonatkozó garanciát, a meghatározott célra való alkalmasságot és a
rejtett vagy nem látható hibákra vonatkozó garanciát. Amennyiben a fenti garanciák
nem elutasíthatóak, a Knectec Labs Inc. az ezen garanciákra adható orvoslat idejét a
jelen garancia idejére és a Knectec Labs Inc. választása szerint a fent leírt javítási-
vagy csere szolgáltatásokra korlátozza. Egyes államok (országok vagy tartományok)
nem engedélyezi a garancia érvényesítési idejének korlátozását, így a fenti
korlátozások önre esetleg nem vonatkoznak. A Knectec Labs Inc. nem garantálja a
CUBINOTE Home szünet nélküli, vagy hiba mentes működését. A jelen
dokumentumban foglalt garanciális orvoslatok kizárólagosak és egy fogyasztóra csak
egyszer érvényesek.

Jegyzetek:

1. Törvényi Jogok

A jelen garancia egyedi törvényi jogokkal ruházza fel, valamint lehetnek további
fogyasztói jogai is, melyek államonként/tartományonként eltérőek lehetnek.
A jelen limitált garanciában foglalt jogi nyilatkozatok, kivételek és kötelezettségre
vonatkozó korlátozások nem érvényesek, amennyiben ellentmondanak a hatályos
törvényeknek.
A jelen limitált garancia csak és kizárólag arra az egy személyre/jogi személyre
vonatkozik, aki megvásárolta a terméket a Knectek Labs Inc.-től vagy annak a termék
forgalmazásra feljogosított partnerétől. A jelen limitált garancia nem átruházható.

2. Károkra vonatkozó korlátozások

A fenti jogi nyilatkozaton túl a törvényileg megengedett határokig a Knectek Labs Inc.
és beszállítói elutasítanak minden felelősséget  a jelen megegyezés minden tárgyára
nézve, illetve az azokhoz kötődő feltételekkel kapcsolatban bármilyen nemű
szerződésszegés, gondatlan magatartás esetén, illetve szigorú felelősségvállalás vagy
bármilyen más elv alapján, bárminemű adatvesztésért vagy  adatok nem
megfelelőségéért, illetve csereáruk, szolgáltatások vagy technológiák beszerzéséből
felmerülő költségekért, vagy bármilyen közvetett, véletlenül vagy következmény
szerűen felmerülő kárért beleértve de nem kizárólagosan üzemszünetet,
bevételkiesést vagy haszonvesztést. A jelen foglaltak akkor is érvényesek, ha a károk
felmerülésének lehetősége már korábban a Knectek tudomására jutott. A törvény
által megengedett határokon belül a Knectec Labs Inc. kumulált felelőssége nem
haladhatja meg a kár okozásáért felelős termékért fizetett eredeti vételár összegét.
Bizonyos államok (országok vagy tartományok) nem engedik a véletlen vagy



következményszerű károkozásért való felelősség ilyen korlátozását, tehát
előfordulhat, hogy a fenti kitételek önre nem vonatkoznak.

Termékvisszaküldés és vételár visszatérítése

Tudjuk, hogy szeretni fogja termékünket, de annak is tudatában vagyunk, hogy több
oka is lehet a készülék visszaküldésére. Ezért arra szeretnénk kérni, hogy a termék
visszaküldése esetén minden esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a
support@cubinote.eu email címen, hogy a visszaküldést a lehető
leggördülékenyebben tudjuk kezelni. A visszaküldési és pénzvisszafizetési lehetőség
új termékekre is vonatkozik a kiszállítástól számított 30 napon belül. Kérjük küldje el a
vásárlást igazoló nyugta másolatát, a nevét és az email elérhetőségét a
support@cubinote.eu email címre! Ezt követően hamarosan megküldjük önnek a
visszaküldéssel kapcsolatos információkat. Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék
visszaküldésének költsége ilyen esetekben a vásárlót terheli!

Pénzvisszafizetés (amennyiben érvényes az adott esetre)

A visszaküldött készülék beérkezése és vizsgálata után e-mailben értesítjük, hogy
megkaptuk a visszaküldött terméket, valamint a visszatérítési kérelmének
elfogadásáról vagy elutasításáról.
A kérelem elfogadása esetén elindítjuk a visszatérítést és a vételár néhány napon
belül automatikusan visszakerül hitelkártyájára vagy bankszámlájára (az eredeti
fizetési módnak megfelelően).

Késedelmes vagy elmaradt visszatérítés (amennyiben érvényes az adott esetre)

Ha még nem kapta meg a visszatérítést, kérjük ellenőrizze újra bankszámláját! Ezután
vegye fel a kapcsolatot a hitelkártyáját kibocsátó bankkal, mert a pénz hivatalos
beérkezésének lehet akár néhány napos átfutási ideje is. Ha mindezek után sem
érkezik be önhöz a visszatérítés, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a
support@cubinote.eu email címen.

Garancia

Az anyagi- vagy gyártási hibás termékek esetén a Knectek Labs a fent rögzített
korlátozott garanciavállalásnak megfelelően fenntartja a jogot, hogy a visszaküldött
termék helyett cserébe egy javított készüléket vagy teljes pénzvisszafizetést ajánljon
fel. Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék visszaküldésének költsége minden
esetben a vásárlót terheli! A garanciával kapcsolatos ügyintézéshez kérjük vegye fel
velünk a kapcsolatot a support@cubinote.eu email címen és küldje el a vásárlást
igazoló nyugta másolatát, a nevét és az email elérhetőségét, valamint az anyagi- vagy
gyártási hiba rövid leírását! Amennyiben a garanciaigény helytállósága igazolást nyer,
kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot és elküldik önnek a visszaküldéssel
kapcsolatos instrukciókat.
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Visszaküldés

A visszaküldéssel kapcsolatos ügyintézés megkezdéséhez kérjük vegye fel a
kapcsolatot kollégáinkkal a support@cubinote.eu emailcímen! Ezután elküldjük
önnek a visszaküldéssel kapcsolatos információkat. A termék visszaküldésének
költsége önt terheli. A szállítási költséget nem térítjük vissza. A termék vételárának
visszatérítése esetén a visszaküldés költségét levonjuk a visszautalandó összegből. A
cseretermék megérkezéséhez szükséges idő hossza lakóhelyétől függően változó
lehet.
Ha $75-nál magasabb értékű terméket küld vissza, érdemes előnyben részesítenie a
nyomon követhető szállítást vagy szállítási biztosítást kötnie a csomagra. Az ön által
feladott csomag hozzánk történő beérkezését nem tudjuk garantálni, azért
felelősséget nem vállalunk.
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