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Hei!

Velkommen til Polaroid® familien. Denne
brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av
din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon og
teknisk support, kontakt vårt hjelpsomme team på
cspolaroid@camarketing.com.

Sikkerhetsinformasjon

For sikkerhet, samt levetiden til enheten, må du lese
disse instruksjonene nøye og følge dem til enhver tid.
Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle grensene
for en Klasse B digital enhet, iht. Seksjon 15 i FCCreglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig
beskyttelse mot forstyrrende interferens i en bolig.
Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi energi
i form av radiofrekvenser og, hvis ikke installert og
brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake
forstyrrende interferens for radiokommunikasjon
Imidlertid, er det ingen garanti at forstyrrelsen ikke vil
skje i en spesiell konstruksjon.
Hvis utstyret forårsaker forstyrrende interferens på
radio eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å skru
utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å
korrigere forstyrrelsen med en av følgende tiltak:
- Snu eller flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottaker.
- Koble til utstyret i en stikkontakt som tilhører en
annen krets enn den mottakeren tilhører.
- Oppsøke en forhandler eller erfaren radio/TV-tekniker
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for hjelp.
- Kun belagte grensesnittkabler skal brukes.
Denne enheten overholder Seksjon 15 i FCC-reglene.
Drift er gjenstand for følgende
to betingelser:
1. Enheten kan ikke skape forstyrrende interferens, og
2. Enheten må kunne motta enhver interferens
mottatt, inklusiv den som
fører til utilsiktet bruk av denne enheten.
CE-advarsel
- Endringer og modifiseringer på utstyret som ikke er
uttrykkelig godkjent av garantien eller produsenten
kan føre til en tilbaketrukket tillatelse til å bruke
utstyret.
- Det anbefales at utstyret installeres og brukes med
minst 8” mellom enheten og brukeren (eks. eksterne
deler: hender, håndledd, føtter og ankler).
CE 0678
EN Testforskrifter
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

3

Batterisikkerhet
1.
Unngå kontakt med lekkende eller skadet
batteri.
2. Unngå å kortslutte batteriterminaler.
3. Tilsyn av en voksen anbefales når produktet
brukes av unge barn.
4. Unngå eksponering for sterk varme eller
fuktighet.
5. Ikke demonter batteriet.
Produktet inneholder elektriske eller elektroniske
materialer. Tilstedeværelsen av disse materialene
kan, hvis ikke deponert på riktig måte, ha mulig
negativ effekt på miljøet og personhelse.

Deler og kontrollere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strømknapp
Ladeindikator
Statusindikator
Mikro-USB port
Reset-knapp
Toppdeksel
Papirutgang
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Denne etiketten på produktet betyr at den ikke må
kastes i usortert avfall, men samles inn separat.
Som forbruker er du ansvarlig for å sikre at produktet
deponeres på riktig måte.
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Hva er i boksen?

1 x Mini Skriver
1 x USB-kabel
1 x ZINK® Fotopapir (10 pakke)
1 x Brukermanual
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Bruke din Mini Skriver

7.

Lading & strøm:
Lade batteriet helt før førstegangsbruk.
Gjennomsnittlig ladetid fra tom til fullt er ca. 1 time
og 30 minutter.
1.
Koble til den minste enden på USB-kabelen til
Mikro-USB porten (4).
2. Koble den andre enden til datamaskinen, eller
bruk et adapter (ikke inkludert) for å koble til
stikkontakt i veggen.
3. Ladeindikatoren (2) vil lyse rødt mens den
lader, og grønt når batteriet er helt oppladet.
4. For å skru på, trykk og hold Strømknappen (1)
i 4-5 sekunder.
5. For å skru av, trykk og hold Strømknappen (1)
i 2-3 sekunder.

8.

Legge i fotopapir:
1.
Forsikre at skriveren er skrudd av før du
legger i papir.
2. På Toppdekselet (6) finner du pilen som peker
mot Polaroid-logoen.
3. Plasser tommelen på dekselet mens du
holder skriveren med de andre fingrene.
4. Dra forsiktig i pilens retning. Dekselet vil skli
lett bakover.
5. Løft dekselet for å fjerne fra skriverens
hovedenhet. Sett på en jevn overflate.
6. Pakk opp papirpakken, forbered det blå
“Smart Sheet” og hvitt fotopapir.
6

Legg i “Smart Sheet” og
fotopapir som vis på tegningen.
Erstatt toppdekselet (6) ved å
sammenstille den med enheten
og gli den fremover i motsatt
retning av pilen.

Bluetooth-paring for Android:
1.
Trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5
sekunder for å skru på skriveren.
2. På din Android-enhet, finn “Bluetooth
enheter” i skrivermenyen.
3. Når “Polaroid Mobile Skriver” vises, klikker
du for å velge den. (MAC-adresse kan vises
på etiketten inne i enheten etter man åpner
toppdekselet).
4. Enhetene er nå paret og din Mini Skriver er
lagt til i “Parede enheter” Dette gjør det mulig
for Android-brukere å dele bilder direkte via
Bluetooh uten å måtte bruke skriver-appen.
Bluetooth-paring for iOS:
1.
Trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5
sekunder for å skru på skriveren.
2. Set din iOS-enhet til Bluetooth-skanning eller i
tilgjengelig-modus.
3. Når “Polaroid Mobile Skriver” vises, klikker
du for å velge den. (MAC-adresse kan vises
på etiketten inne i enheten etter man åpner
toppdekselet).
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Bruke Skriver-appen:
1.

2.
3.

Last ned en gratis Polaroid Skriver App fra
App Store eller Google Play.
Først, trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5
sekunder for å skru på skriveren.
Deretter lanserer du Polaroid Printer App på
smarttelefonen din.

Appen tilbyr følgende alternativer fra
hovedskjermen:

Quick Print

Velg Rask utskrift for å skrive
ut bildet umiddelbart uten å
foreta endringer.

Secret View

Velg Skjult visning for å skape
tilpassede bilder med en
hemmelig melding i QRkoden.

Name Card

Velg Navnekort for å
opprette eget navnekort.
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Edit Print

Velg Rediger printfor redigere
bildet før utskrift med
elementer som rotering,
maling, lyssetting og
bildeinnramming.

Collage

Velg Kollage for å dele bildene
og skape morsomme kollager.

Setting

Velg Innstillinger for å justere
enhetens innstillinger.
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For å kjapt skrive ut et bilde fra enhetens album,
følg disse stegene:
1.
2.
3.
4.

Klikk på “Rask utskrift” på
hovedskjermen.
Klikk på “Fotoalbum” for å laste
enhetens bilder.
Klikk på ønsket bilde for utskrift.
Klikk på skriver-ikonet nederst på
siden for forhåndsvisning.

Merk! Din Mini Skriver inneholder en innebygget
NFC-chip. Brukere av Android-enheter med NFCmuligheter kan sende et bilde til skriveren ved å
klikke på enheten på toppdekselet til skriveren.
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Forstå LED-indikatorene:
Ladeindikator (2):
Av: Enheten er ikke tilkoblet.
Rød: Lader.
Grønn: Lading er fullført.
Statusindikator (3):
Av: Enheten er skrudd av.
Helt hvit: Enheten er i standby,
venter på skriverkommando.
Blinkende hvit: Enheten er enten i ferd med å
skrus på, motta bildeoverføring, behandler et
bilde eller kjøler i standby.
Blinkende rød: Feilmelding som kan være
manglende papir, papirstopp, avbrutt
skriverjobb, dekselet er åpent, lavt batteri,
bilde støttes ikke, feil med oppdatering, osv.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum,
og Polaroid ZIP er varemerker for PLR IP Holdings, LLC, brukt under lisens. PLR
IP Holdings, LLC produserer dette produktet eller gi noen produsentens garanti
eller støtte.
De ZINK® Teknologi og ZINK® varemerker eies av SINK Imaging, Inc. Brukt med
tillatelse.
Android er et varemerke for Google, Inc.
© 2015 All Rights Reserved
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www.polaroid.com
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