Brugsanvisning
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Hej!

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb
end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp.
- Der bør kun benyttes afskærmede interfaceA62kabler.

Sikkerhedsoplysninger

Dette udstyr er i overensstemmelse med del 15 af
FCC-reglerne. Brug kræver opfyldelse af følgende to
betingelser:
1. Dette udstyr kan forårsage skadelig interferens, og
2. Dette udstyr skal acceptere enhver modtaget
interferens, inkl. interferens som kan forårsage
uønsket funktion af dette udstyr.

Velkommen til Polaroid®-familien. I denne
brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af
din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og
teknisk support bedes du venligst kontakte vores
hjælpsomme team på
cspolaroid@camarketing.com.

Af hensyn til sikkerheden og levetiden af dit produkt
bedes du venligst læse denne vejledning grundigt og
gemme den.
Dette udstyr er blevet testet og fundet værende
i overensstemmelse med grænserne for et
Klasse B-digital-udstyr iht. del 15 af FCC-reglerne.
Formålet med disse grænser er at tilvejebringe
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i
boliginstallationer.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og
anvendes ifølge vejledningen, kan det forårsage
skadelig interferens for radiokommunikation. Det kan
imidlertid ikke garanteres, at der ikke vil forekomme
interferens i en bestemt installation.

CE-advarsel
- Ændringer og modifikationer af udstyret, Der
ikke udtrykkeligt er godkendt af garantien eller
producenten, kan annullere brugerens ret til at
benytte udstyret.
- Det anbefales, at dette udstyr installeres og benyttes
med mindst 20 cm mellem udstyret og brugeren
(hænder og fødder ikke medregnet).
CE 0678

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved
at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at afhjælpe interferensen via en eller flere af
følgende metoder:

EN-testforordninger
ETSI EN 300 328 V1.8.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
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Batterisikkerhed
1.
Undgå kontakt med lækkende eller beskadigede
batterier.
2. Undlad at kortslutte batteripoler.
3. Voksen-opsyn anbefales, når produktet
anvendes af mindre børn.
4. Undgå eksponering for kraftig varme eller fugt.
5. Undlad at demontere batteriet.
Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske
materialer. Tilstedeværelsen af disse materialer kan,
hvis de ikke bortskaffes korrekt, have potentielt
skadelige virkninger på miljøet og menneskelig
sundhed.

Komponenter & betjeningselementer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strømknap
Ladeindikator
Statusindikator
Mikro-USB-port
Nulstillingsknap
Dæksel
Papirudgang
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Denne etiket på produktet betyder, at det ikke bør
bortskaffes som usorteret affald og skal indsamles
separat. Som forbruger er du ansvarlig for at sikre, at
dette produkt bortskaffes korrekt.
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Hvad er der i kassen?
1 x miniprinter
1 x USB-kabel
1 x ZINK®-fotopapir (10-pak)
1 x brugsanvisning
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Brug af miniprinteren

Opladning og strøm:
Lad batteriet helt op inden første ibrugtagning.
Gennemsnitlig ladetid fra afladet til fuld er ca. 1 time
og 30 minutter.
1.
Tilslut den mindste ende af det medfølgende
USB-kabel til mikro-USB-porten (4).
2. Tilslut anden ende til computeren, eller brug en
adapter (medfølger ikke) til at oprette forbindelse
til stikkontakt.
3. Ladeindikatoren (2) lyser konstant rødt under
opladningen og lyser konstant grønt, når
batteriet er fuldt opladet.
4. Man tænder udstyret ved at holde
strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder.
5. Man slukker udstyret ved at holde
strømknappen (1) inde i 2-3 sekunder.
Indsættelse af fotopapir:
1.
Kontrollér, at printeren er slukket, inden papiret
indsættes.
2. På dækslet (6) finder du pilen, der peger på
Polaroid-logoet.
3. Anbring tommelfingrene på dækslet, og hold
samtidigt på printerens underside med de andre
fingre.
4. Træk forsigtigt i pilens retning. Dækslet glider en
smule tilbage.
5. Løft dækslet, og fjern det fra
hovedprinterenheden. Læg det til side på en
ikke-ridsende overflade.
6. Åbn papirpakken, og forbered blåt smart-sheet
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og hvidt fotopapir.
Indsæt smart-sheet og fotopapir som vist på
tegningen.
8. Genpåsæt dækslet (6) ved at
stille det på linje med enheden
og skubbe det fremad i modsat
retning af pilen.
Bluetooth-parring for Android:
1.
Hold strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder for at
tænde printeren.
2. På din Android-enhed finder du “Bluetooth
Device List” i udskrivningsmenuen.
3. Når “Polaroid Mobile Printer” vises, rører du ved
den for at vælge den. (MAC-adressen kan være
vist i etiketten inde i enheden, når dækslet er
åbent.)
4. Enhederne er nu parret, og din miniprinter er
blevet tilføjet til “Paired Device List”. Dette gør
det muligt for Android-brugere at dele billeder
direkte via Bluetooth uden brug af printerapp’en.
Bluetooth-parring for iOS:
1.
Hold strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder for at
tænde printeren.
2. Indstil din iOS-enhed til Bluetooth-scanningseller i sammenkoblingstilstand.
3. Når “Polaroid Mobile Printer” vises, rører du ved
den for at vælge den. (MAC-adressen kan være
vist i etiketten inde i enheden, når dækslet er
åbent.)
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Brug af printer-app:
1.

2.
3.

Download gratis Polaroid Printer App fra App
Store eller Google Play.
Hold først strømknappen (1) inde i 4-5
sekunder for at tænde printeren.
Start derefter Polaroid Printer App på din
smartphone.

App’en giver følgende valgmuligheder på
hovedskærmen:

Quick Print

Edit Print

Name Card

Setting

Vælg Quick Print for at printe
Vælg Edit Print for at redigere
dit foto med det samme uden dit foto inden udskrivning
at foretage ændringer.
med elementer som f.eks.
rotation, maleri, lysstyrke og
Secret View
fotoindramning.
Vælg Secret View for at
Collage
fremstille brugertilpassede
Vælg Collage for at opsplitte dine
fotos med skjult besked i
fotos og fremstille sjove collager.
QR-kode.
Vælg Name Card for at
fremstille dit eget visitkort.
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Vælg Setting for at justere dit
udstyrs indstillinger.
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Hvis du hurtigt vil udskrive et billede fra enhedens
album, gør du som følger:
1.

Rør ved “Quick Print” på
hovedskærmen.

2.

Rør ved “Photo Album” for at
indlæse enhedens fotos.

3.
4.

Rør ved det foto, der skal udskrives.
Rør ved printerikonet nederst på
forhåndsvisningssiden.

Obs! Din miniprinter har en indbygget NFC-chip.
Brugere af Android-enheder med NFC-funktioner
kan sende et foto til printeren ved blot at røre ved
enheden på printerdækslet.
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Forklaring til LED-indikatorerne:
Ladeindikator (2):
Slukket: Enhed er ikke tilsluttet.
Rød: Ladning i gang.
Grøn: Ladning er færdig.
Statusindikator (3):
Slukket: Enhed er slukket.
Lyser konstant hvidt: Enhed er
på standby, afventer udskriftskommando.
Blinker hvidt: Enheden er enten ved at
starte, acceptere billedtransmission, behandle
et billede eller afkøle på standby.
Blinker rødt: Fejlalarm herunder manglende
papir, papirstop, annullering af udskriftsjob,
dæksel åbent, lav batteristatus, billede ikke
understøttet, opdateringsfejl mv.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum,
og Polaroid ZIP er varemærker tilhørende PLR IP Holdings, LLC, brugt under
licens. PLR IP Holdings, er LLC ikke fremstiller dette produkt eller give nogen
producentgaranti eller support.
De ZINK® Teknologi og ZINK® varemærker ejes af ZINK Imaging, Inc. Bruges
under licens.
Android er et varemærke tilhørende Google, Inc.
© 2015 Alle rettigheder forbeholdes
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www.polaroid.com
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