Kasutusjuhend
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Tere!

Tere tulemast perekonda Polaroid®. Käesolev
kasutusjuhend esitab teile lühikokkuvõtte teie
uuest Mini Printerist. Lisateabe ja tehnilise toe
saamiseks võtke palun ühendust meie abivalmi
töörühmaga aadressil
cspolaroid@camarketing.com.

Ohutusteave

Ohutuse jaoks ning samuti teie seadme kestvuse
tagamiseks lugege palun hoolikalt käesolevaid juhiseid
ja järgige neid alati.
Käesolevat seadet on testitud ning see on tunnistatud
vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele
piirangutele, vastavalt FCC reeglite jaotisele 15.
Antud piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele
seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike
häirete eest.
Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata
raadiosageduslikku energiat ning kui seda seadet ei
paigaldata ja ei kasutata vastavalt tootja juhistele, võib
see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas
puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud
kasutustingimustes.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse
pistikupesasse või vooluahelasse.
- Pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio-/
teletehnikuga.
- Kasutage ainult varjestatud liidesekaableid.
Käesolev seade vastab FCC eeskirjade jaotise 15
nõuetele. Seadme töö peab vastama järgmisele
kahele tingimusele:
1. Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid
ning
2. Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale,
kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada
soovimatuid häireid seadme töös.
CE hoiatus
- Seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on
tehtud ilma garantii või tootja loata, võivad muuta
kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.
- Käesoleva seadme soovitatav paigaldus- ja
kasutuskaugus seadme ja kasutaja vahel on vähemalt
21 cm (välja arvatud jäsemed: käelabad, randmed,
jalalabad ja pahkluud).
CE 0678

Kui käesolev seade põhjustab häireid raadio- või
telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida
seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, võib kasutaja
proovida häirete kõrvaldamist alljärgnevate meetmete
abil:

EN testi standardid
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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Aku ohutus
1.
Vältige kokkupuudet lekkiva või kahjustatud
akuga.
2. Ärge lühistage akuklemme.
3. Kui toodet kasutavad lapsed, on soovitatav
täiskasvanute juuresolek.
4. Vältige kokkupuudet liigse kuumuse või
niiskusega.
5. Ärge demonteerige akut.
Käesolev toode sisaldab elektrilisi või elektroonilisi
materjale. Nende materjalide olemasolu võib, juhul kui
neid õigesti ei kõrvaldata, avaldada kahjulikku mõju
keskkonnale ja inimeste tervisele.

Osad ja juhtelemendid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toitenupp
Aku laadimise indikaator
Olekuindikaator
Micro USB-port
Lähtestusnupp
Pealmine kaas
Paberiväljastus
1

Tootel olev märgis tähendab, et see tuleb kõrvaldada
sorteerimata jäätmena ja seda peab koguma eraldi.
Tarbijana on teie kohus tagada käesoleva toote
nõuetele vastav kõrvaldamine.
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Karbi sisu

1 x Mini Printer
1 x USB-kaabel
1 x ZINK® fotopaber (pakendis 10)
1 x kasutusjuhend
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Mini Printeri kasutamine
Laadimine ja toide:
Enne esimest kasutamist laadige aku täielikult täis.
Tühja aku keskmine täislaadimise aeg on ligikaudu 1
tund ja 30 minutit.
1.
Ühendage komplektis oleva USB-kaabli väiksem
ots micro USB-porti (4).
2. Ühendage teine ots arvutisse, või kasutage
seinakontakti ühendamiseks adapterit (pole
komplektis).
3. Laadimise ajal põleb aku laadimise indikaator (2)
punaselt ja muutub roheliseks, kui aku on laetud.
4. Toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu (1) 4-5 sekundit.
5. Toite väljalülitamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu (1) 2-3 sekundit.
Fotopaberi sisestamine:
1.
Enne paberi sisestamist veenduge, et printeri
toide on väljas.
2. Leidke pealmisel kaanel (6) Polaroidi logole
osutav nool.
3. Asetage pöidlad kaanele ja hoidke printeri
alumist osa teiste sõrmedega.
4. Tõmmake kaant õrnalt noolega näidatud suunas.
Kaas nihkub veidi tagasi.
5. Tõstke kaant, et see printerilt eemaldada.
Asetage mitteabrasiivsele pinnale.
6. Avage paberpakend ning valmistage ette sinine
nutipaber Smart Sheet ja valge fotopaber.
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7.
8.

Sisestage Smart Sheet ja
fotopaber nagu joonisel näidatud.
Pealmise kaane (6) tagasi
asetamiseks joondage see
seadmega ja nihutage noolega
näidatust vastupidises suunas.

Android ja Bluetoothi sidumine:
1.
Printeri toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu (1) 4-5 sekundit.
2. Leidke oma Androidi seadme printimismenüüst
“Bluetooth-seadmete loend”.
3. Kui ilmub “Polaroid Mobile Printer”, koputage
seda valimiseks. (MAC-aadressi leiate seadme
pealmise kaane siseküljel oleval sildil.)
4. Seadmed on nüüd seotud ja teie Mini Printer
on lisatud “Seotud seadmete loendisse”.
See võimaldab Androidi kasutajatel jagada
pilte otse Bluetoothi kaudu ja nad ei vaja
printimisrakendust.
iOS ja Bluetoothi sidumine:
1.
Printeri toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu (1) 4-5 sekundit.
2. Lülitage oma iOS seade Bluetooth skanni või
leitavasse režiimi.
3. Kui ilmub “Polaroid Mobile Printer”, koputage
seda valimiseks. (MAC-aadressi leiate seadme
pealmise kaane siseküljel oleval sildil.)
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Printimisrakenduse kasutamine:
1.

2.
3.

Rakendus pakub põhikuval järgnevaid suvandeid:

Laadige alla tasuta rakendus Polaroid Printing
poodidest App store või Google Play.
Esmalt vajutage printeri toite sisselülitamiseks
toitenuppu (1) ja hoidke seda 4-5 sekundit.
Seejärel käivitage oma nutitelefonis rakendus
Polaroid Printer.

Quick Print

Muudatusi tegemata foto
kiirprintimiseks valige
Kiirprintimine.

Secret View

Edit Print

Foto redigeerimiseks enne
printimist valige Redigeeri
printi, et kasutada elemente
nagu pööramine, maaling,
heledus ja fotoraam.

QR koodis peidetud sõnumiga
Collage
kohandatud fotode loomiseks Fotode tükeldamiseks ja
valige Varjatud kuva.
lõbusate kollaažide loomiseks
Name Card
valige Kollaaž.
Isikliku nimekaardi
Setting
loomiseks valige Nimekaart. Seadme sätete
reguleerimiseks valige Sätted.
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Seadme albumist pildi kiireks printimiseks järgige
alljärgnevaid samme:
1.

Koputage põhikuval suvandit
“Kiirprintimine”.

2.

Seadme fotode laadimiseks koputage
“Fotoalbum”.

3.
4.

Printimiseks koputage soovitud fotol.
Koputage eelvaate kuva allosas
olevale printeriikoonile.

Märkus! Teie Mini Printeril on sisseehitatud NFC
kiip. Androidi kasutajad,kellel on NFC tugi, saavad
saata foto printerisse lihtsalt seadet printeri
pealmisele kaanele koputades.
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LED-indikaatorite selgitused:
Aku laadimise indikaator (2):
Väljas: Seade pole ühendatud.
Punane: Akut laetakse.
Roheline: Aku laadimine lõpetatud.
Olekuindikaator (3):
Väljas: Seadme toide on väljas.
Püsiv valge: Seade on
puhkerežiimis, ootab printimiskäsku.
Vilkuv valge: Seade käivitub, võtab vastu pildi

edastust töötleb pilti, või jahtub puhkerežiimis.
Vilkuv punane: EVeateade, kaasaarvatud
paberit pole, paberiummistus, prinditöö
tühistamine, kaas avatud, aku tühjeneb, pilti ei
toetata, värskenduse nurjumine jne.

Polaroid, Polaroid ja Pixel, Polaroid Klassikaline Border Logo, Polaroid Color Spectrum ja Polaroid ZIP kaubamärgid PLR IP Holdings, LLC, mida kasutab litsentsi.
PLR IP Holdings, LLC ei tooda seda toodet või anna tootjagarantii või toetust.
ZINK® Tehnoloogia ja ZINK® kaubamärgid kuuluvad Zink Imaging, Inc kasutatakse
litsentsi alusel.
Android on kaubamärk Google Inc.
© 2015 Kõik õigused reserveeritud
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www.polaroid.com
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