Omistajan käsikirja
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Hei!

Tervetuloa Polaroid®-perheeseen! Tämä käyttöohje
käy lyhyesti läpi uuden Mini-tulostimesi. Lisätietoja
ja teknistä tukea saat avuliaalta tiimiltämme
osoitteessa cspolaroid@camarketing.com.

Tietoja turvallisuudesta

Turvallisuuden ja laitteesi pitkäikäisyyden vuoksi lue
nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä aina.
Tämä laitteisto on testattu, ja sen on todettu
noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoituksia
Yhdysvaltojen telehallintoviraston (FCC) sääntöjen
osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoitus on
antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan
kotitalousasennuksissa.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä
radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, ettei
häiriötä esiinny jossakin tietyssä asennelmassa.
Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radiotai televisiovastaanottoon, minkä voi määrittää
sammuttamalla ja käynnistämällä laitteisto, käyttäjää
kehotetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:
- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Kytke laite eri virtapiirin pistorasiaan kuin se, johon
vastaanotin on kytketty.
- Pyydä neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevältä radio-/
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TV-teknikolta.
- Käytä vain suojattuja liitäntäkaapeleita.
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen.
Sen toimintaa säätelevät seuraavat kaksi ehtoa:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanotettu häiriö,
mukaan lukien häiriö, joka
voi aiheuttaa tämän laitteen ei-toivotun toiminnan.
CE-varoitus
- Sellaiset muutokset laitteeseen, joita takuu tai
valmistaja ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.
- On suositeltavaa asentaa tämä laite ja käyttää sitä
vähintään 20 cm:n
päässä käyttäjästä (pois lukien raajat: kädet, ranteet,
jalat ja nilkat).
CE 0678
EN-testausmääräykset
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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Akun turvallisuus
1.
Vältä kosketusta vuotavan tai vaurioituneen akun
kanssa.
2. Älä oikosulje akun liittimiä.
3. Aikuisten valvontaa suositellaan, kun pienet
lapset käyttävät tuotetta.
4. Vältä altistusta liialliselle kuumuudelle tai
kosteudelle.
5. Älä pura akkua.
Tämä tuote sisältää sähköisiä tai elektronisia
materiaaleja. Ellei näitä materiaaleja hävitetä
asianmukaisesti, ne voivat vaikuttaa haitallisesti
ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Osat ja ohjaimet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Virtapainike
Lataustilan osoitin
Tilailmaisin
USB-mikroportti
Palauta-painike
Kansi
Paperin ulostulo
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Tämä merkintä tuotteessa tarkoittaa sitä, että sitä
ei pidä hävittää lajittelemattomana jätteenä, vaan se
on kerättävä erikseen. Kuluttajana olet vastuussa
sen varmistamisesta, että tämä tuote hävitetään
asianmukaisesti.
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Mitä pakkauksessa on?

1 x Mini-tulostin
1 x USB-kaapeli
1 x ZINK® Photo Paper -valokuvapaperi (10 arkin
pakkaus)
1 x omistajan käsikirja
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Mini-tulostimen käyttö
Lataus ja virta:
Lataa akku täyteen ennen ensi käyttöä.
Keskimääräinen latausaika tyhjästä täyteen on
noin 1 tunti 30 minuuttia.
1.
Kytke toimitukseen sisältyvän USB-kaapelin
pienempi pää USB-mikroporttiin (4).
2. Kytke toinen pää tietokoneeseen tai käytä
sovitinta (ei sisälly toimitukseen) seinärasiaan
kytkemiseksi.
3. Lataustilan osoitin (2) palaa jatkuvasti punaisena
latautuessa ja muuttuu jatkuvaksi vihreäksi, kun
akku on latautunut täyteen.
4. Kytke virta painamalla virtapainiketta (1) ja
pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
5. Katkaise virta painamalla virtapainiketta (1) ja
pitämällä se alhaalla 2 - 3 sekunnin ajan.
Valokuvapaperin lisääminen:
1.
Varmista, että tulostimen virta on katkaistu
ennen kuin lisäät paperia.
2. Etsi kannesta (6) nuoli, joka osoittaa kohti
Polaroid-logoa.
3. Aseta peukalot kannelle pidellen samalla
tulostimen alapuolta muilla sormilla.
4. Vedä kantta varovasti nuolen suuntaan. Kansi
liukuu hiukan taaksepäin.
5. Poista kansi päätulostinyksiköstä nostamalla.
Laita sivuun hankaamattomalle pinnalle.
6. Pura paperipakkaus ja valmistele sininen Smart
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7.
8.

Sheet
ja valkoinen valokuvapaperi.
Laita Smart Sheet ja
valokuvapaperi sisään kuten
piirroksessa on näytetty.
Laita kansi (6) takaisin paikalleen
laitteen kanssa linjassa ja liu’uttamalla nuolen
kanssa vastakkaiseen suuntaan.

Bluetooth-laiteparin muodostaminen Androidille:
1.
Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta
(1) ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
2. Etsi Bluetooth-laiteluettelo Android-laitteesi
tulostusvalikosta.
3. Kun esiin tulee Polaroid-mobiilitulostin, valitse se
napauttamalla sitä. (MAC-osoite voi olla laitteen
merkinnässä kannen alla.)
4. Laitteista on nyt muodostettu pari, ja Minitulostimesi lisätään Yhdistettyjen laitteiden
luetteloon. Tämän avulla Android-käyttäjät
voivat jakaa kuvia suoraan Bluetoothin kautta
tarvitsematta käyttää tulostinsovellusta.
Bluetooth-laiteparin muodostaminen iOS:lle:
1.
Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta
(1) ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
2. Aseta iOS-laitteesi Bluetooth-skannaukselle tai
löydettävään tilaan.
3. Kun esiin tulee Polaroid-mobiilitulostin, valitse se
napauttamalla sitä. (MAC-osoite voi olla laitteen
merkinnässä kannen alla.)
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Tulostussovelluksen käyttö:
1.

2.
3.

Päänäytöllä sovellus tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

Lataa maksuton Polaroid Printer App
-tulostinsovellus App Storesta tai Google
Playstä.
Kytke ensin virta painamalla virtapainiketta (1)
ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
Käynnistä sitten Polaroid Printer App
älypuhelimessasi.

Quick Print

Valitse Pikatulostus
tulostaaksesi valokuvasi
välittömästi tekemättä
muutoksia.

Secret View

Valitse Muokkaa ja tulosta
muokataksesi valokuvaasi
ennen tulostamista
elementeillä kuten kierto,
maalaus, kirkkaus ja kehystys.

Valitse Salainen näkymä
luodaksesi mukautettuja
valokuvia, joiden QR-koodissa
on piilotettu viesti.

Collage

Name Card

Setting

Valitse Nimikortti luodaksesi
oman nimikorttisi.
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Edit Print

Valitse Kollaasi lohkoaksesi
valokuvasi ja luodaksesi
hauskoja kollaaseja.
Valitse Asetus säätääksesi
laitteesi asetuksia.
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Tulosta kuva nopeasti laitteesi albumista
seuraavasti:
1.

Napauta Pikatulostus päänäytöllä.

2.

Lataa laitteesi valokuvat napauttamalla
Valokuva-albumi.

3.
4.

Napauta kuvaa, jonka haluat tulostaa.
Napauta tulostinkuvaketta
esikatselusivun alaosassa.

Huomaa! Mini-tulostimessasi on sisäänrakennettu
NFC-siru. Android-laitteilla, joissa on NFCtoiminto, voi lähettää valokuvan tulostimeen vain
napauttamalla laitetta tulostimen kantta vasten.
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LED-osoitinten ymmärtäminen:
Lataustilan osoitin (2):
Poissa päältä: laitetta ei ole kytketty.
Punainen: lataus on käynnissä.
Vihreä: lataus on valmis.
Tilailmaisin (3)::
Poissa päältä: laitteen virta
on katkaistu.
Jatkuva valkoinen: laite on
valmiustilassa ja odottaa tulostuskomentoa.
Vilkkuva valkoinen: laite on joko
käynnistymässä, hyväksymässä kuvan
lähetystä, käsittelemässä kuvaa tai
jäähtymässä valmiustilassa.
Vilkkuva punainen: Evirhehälytys, mm.
paperi lopussa, paperitukos, tulostustehtävän
peruutus, kansi avoinna, akussa vähän virtaa,
kuvaa ei tueta, päivityksen epäonnistuminen jne.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum,
ja Polaroid ZIP ovat tavaramerkkejä PLR IP Holdings, LLC, käytetään lisenssillä.
PLR IP Holdings, LLC ei valmista tätä tuotetta tai tarjoa mitään valmistajan takuu
tai tukea.
ZINK® Tekniikka ja ZINK® tavaramerkit omistaa Zink Imaging, Inc: Käytetty
lisenssillä.
Android on tavaramerkki Google, Inc.
© 2015 Kaikki oikeudet pidätetään
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www.polaroid.com
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