Bruksanvisning

1

Hej!

Välkommen till Polaroid®-familjen. Den här
bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång
av din nya Mini-skrivare. För mer information och
teknisk support, var vänlig kontakta vårt
hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.
com.

Säkerhetsinformation

För din säkerhet, och för din enhets livslängd, läs
dessa instruktioner noggrant och följ dem alltid.
Denna enhet har testats och anses uppfylla gränserna
för en digital enhet enligt Klass B, i enlighet med
FCC-regler, Del 15. Dessa gränser är framtagna för
att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid
installation i hemmet.
Denna enhet skapar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras
och används i enlighet med instruktionerna, orsaka
skadliga störningar på radiokommunikationen. Dock
finns ingen garanti för att störningar inte kommer att
uppstå under en enskild installation.

- Ansluta enheten till ett annat vägguttag än det som
mottagaren är ansluten till nu.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TVtekniker för hjälp.
- Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.
Denna enhet uppfyller FCC-reglerna, Del 15.
Användning är föremål för följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka några skadliga
störningar och
2. Denna enhet måste acceptera eventuell störning
som tas emot, inklusive störning som kan orsaka
oönskad användning av denna enhet.
CE-varning
- Förändringar och modifieringar av enheten som
inte uttalat har godkänts i garantin eller av tillverkaren
kan upphäva användarens behörighet att använda
enheten.
- Installationen och användningen av denna enhet
rekommenderas att utföras med minst 20,5 cm
avstånd mellan enheten och användaren (exklusive
extremiteter: händer, handleder, fötter och vrister).
CE 0678

Om denna enhet skulle orsaka skadliga störningar
på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas
genom att sätta på och stänga av enheten, uppmanas
användaren att försöka att rätta till störningen genom
en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.

EN-testföreskrifter
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

2

3

Batterisäkerhet
1.
Undvik kontakt med läckande eller skadat batteri.
2. Kortslut inte batteripoolerna.
3. Vuxen tillsyn rekommenderas när produkten
används av småbarn.
4. Undvik exponering för stark värme eller fukt.
5. Plocka inte isär batteriet.
Denna produkt innehåller elektriskt eller elektroniskt
material. Närvaron av dessa material kan, om de inte
avyttras på rätt sätt, ha en potentiellt negativ effekt på
miljön och människors hälsa.

Delar & Kontroller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strömbrytarknapp
Laddningsindikator
Statusindikator
Micro-USB-port
Återställningsknapp
Övre Lucka
Pappersutmatning
1

Denna etikett på produkten betyder att den inte
bör avyttras som osorterat avfall, utan att den skall
återvinnas separat. Som konsument, är du ansvarig
för att se till att denna produkt avyttras på rätt sätt.

Vad finns i Lådan?
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1 x Mini-skrivare
1 x USB-kabel
1 x ZINK® fotopapper (10-pack)
1 x Bruksanvisning
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Att Använda Din Mini-skrivare
Laddning & ström:
Ladda batteriet helt innan första användningen.
Genomsnittlig laddningstid från tomt till fullt är
ungefär 1 timme och 30 minuter.
1.
Anslut den mindre änden av den inkluderade
USB-kabeln till Micro-USB-porten (4).
2. Anslut den andra änden till datorn, eller använd
en adapter (ingår inte) för att ansluta till ett
vägguttag.
3. Laddningsindikatorn (2) tänds med ett fast rött
sken under laddning, och ändras till fast grönt
när batteriet är helt laddat.
4. För att slå på, tryck och håll inne
Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5 sekunder.
5. För att stänga av, tryck och håll inne
Strömbrytarknappen (1) i 2 - 3 sekunder.
Att Sätta I Fotopapper:
1.
Se till att skrivaren är avstängd innan papper
sätts i.
2. På den Övre Luckan (6), leta upp pilen som
pekar på Polaroid-loggan.
3. Placera tummarna på luckan medan du håller
fast i skrivarens undersida med de andra
fingrarna.
4. Dra locket försiktigt i pilens riktning. Locket
kommer då att glida tillbaka något.
5. Lyft locket och ta bort det från skrivarens
huvudenhet. Lägg det åt sidan på en yta som
inte repar det.
6. Packa upp pappersförpackningen, och förbered
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7.
8.

blått Smart Sheet och vitt
fotopapper.
Sätt i Smart Sheet och fotopapper
enligt bilden.
Sätt tillbaka den Övre Luckan
(6) genom att rikta in den efter
enheten och skjuta den framåt i pilens motsatta
riktning.

Bluetooth-anslutning för Android:
1.
Tryck och håll inne Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5
sekunder för att slå på skrivaren.
2. Leta upp “Bluetooth Enhetslista” i
utskriftsmenyn på din Android-enhet.
3. När “Polaroid Mobil Skrivare” syns, välj den
genom att peka på den. (MAC-adressen kan
visas på etiketten inuti enheten efter öppningen
av det Övre Locket).
4. Nu är de båda enheterna anslutna till varandra,
och din Mini-skrivare finns med i “Anslutna
Enheter-listan”. Detta gör att Android-användare
kan dela bilder direkt via Bluetooth utan att
behöva använda sig av skrivar-appen.
Bluetooth-anslutning för iOS:
1.
Tryck och håll inne Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5
sekunder för att sätta på skrivaren.
2. Ställ in din iOS-enhet på Bluetooth-skanning eller
i upptäckbart läge.
3. När “Polaroid Mobil Skrivare” syns, välj den
genom att peka på den. (MAC-adressen kan
visas på etiketten inuti enheten efter öppningen
av det Övre Locket).
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Att Använda Skrivar-appen:
1.

2.
3.

Ladda ned Polaroids Skrivar-app gratis från
App Store eller Google Play.
Tryck först, och håll inne, Strömbrytarknappen
(1) i 4 - 5 sekunder för att sätta på skrivaren.
Starta därefter Polaroids Skrivar-app på din
smartphone.

Appen erbjuder följande alternativ från
huvudskärmen:

Quick Print

Välj Quick Print för att skriva
ut ditt foto direkt utan att göra
några ändringar.

Secret View

Välj Secret View för att skapa
anpassade foton med dolda
meddelanden i QR-koden.

Name Card

Välj Name Card för att skapa
ditt eget visitkort.
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Edit Print

Välj Edit Print för att redigera
ditt foto innan du skriver
ut det med element som
rotation, färg, ljusstyrka och
fotoinramning.

Collage

Välj Collage för att dela upp
dina foton och skapa roliga
kollage.

Setting

Välj Setting för att justera
inställningarna i din enhet.
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För att snabbt skriva ut en bild från albumet i din
enhet, följ dessa steg:
1.
2.
3.
4.

Peka på “Snabbutskrift” på
huvudskärmen.
Peka på “Fotoalbum” för att ladda
fotona i din enhet.
Peka på det foto du vill skriva ut.
Peka på skrivarikonen längst ner på
förhandsgranskningssidan.

Obs! Din Mini-skrivare har ett inbyggt NFC-chip.
Användare av Android-enhet med NFC-kapacitet
kan skicka ett foto till skrivaren genom att helt
enkelt knacka med sin enhet på skrivarens övre
lock.
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Att förstå LED-indikatorerna:
Laddningsindikator (2):
Av: Enheten är inte ansluten.
Röd: Laddning pågår.
Grön: Laddning är klar.
Statusindikator (3):
Av: Enheten är avstängd.
Fast Vitt: Enheten är i standbyläge, väntar på utskriftskommando.
Blinkande Vitt: Enheten håller antingen på att
starta, accepterar bildöverföring, bearbetar en
bild eller kyls ned i standby-läge.
Blinkande Rött: Felmeddelande inklusive
inget papper, papperstrassel, avbruten utskrift,
lock öppet, lågt batteri, bildformat stöds inte,
uppdateringsfel etc.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid färgspektrum,
och Polaroid ZIP är varumärken som tillhör PLR IP Holdings, LLC, som används
under licens. PLR IP Holdings, inte LLC inte tillverka den här produkten eller ge
någon Tillverkar Garanti eller stöd.
De ZINK® Teknik och ZINK® varumärken ägs av ZINK Imaging, Inc. Används
under licens.
Android är ett varumärke som tillhör Google, Inc.
© 2015 All Rights Reserved
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www.polaroid.com
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