
صّور واطبع 2 في 1 كاميرا وطابعة

دليل المستخدم
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شكراً لرشائك كامريا بوالرويد مينت. دليل املستخدم هذا يهدف إىل أن يقدم لك إرشادات للتأكد أن عملية تشغيل هذا املنتج آمنة 
وال تشكل خطر عىل املستخدم. أي استخدام ال يلتزم بتلك اإلرشادات املوصوفة يف دليل املستخدم هذا، قد يبطل الضامن املحدود.

يرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل استخدام املنتج واالحتفاظ بهذا الدليل كمرجع. هذا املنتج بغرض االستخدام املنزيل فقط.

هذا املنتج مغطى بضامن محدود ملدة عام واحد. هذه التغطية مرهونة بحدود واستثناءات. اقرأ ورقة الضامن ملزيد من التفاصيل.
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خالل املراحل املختلفة للتشغيل. ال تنظر داخل عدسة 

الكامريا مبارشة عند ظهور أضواء LED، حيث أن فعل 

ذلك قد يؤذي عينيك. كن حريصاً يف استخدام الكامريا. 

حاول أال تقوم بإسقاطها، أو هزها بشدة. التكوين الداخيل 

للكامريا به الكثري من األجزاء الصغرية للغاية والتي ميكن أن 

تنكرس إذا اهتزت كثرياً.

استخدم دامئاً وصلة الشحن التي أتت مع الصندوق 	 

لشحن الكامريا، واحذر حتى ال تزداد درجة حرارتها أكرث 

من الالزم أثناء الشحن. إذا شعرت بزيادة درجة حرارة 

الكامريا أثناء الشحن، افصلها عىل الفور عن مصدر الطاقة، 

واتركها تربد قبل إعادة تشغيلها.

كن آمناً مع بوالرويد مينت

 	 LED تحذير النوبات املرضية: هذا الجهاز يستخدم أضواء

باستمرار والتي ميكن أن تتسبب يف تحفيز النوبات املرضية 

لألشخاص الذين يعانون من برصع حساسية الضوء و/أو 

ارضابات النوبات املرضية األخرى. املستخدم

له حرية الترصف. 	 

ال ترتك أبداً الكامريا أو أوراق ZINK® يف مكان ميكن أن 	 

يصبح شديد الحرارة، أو ستتعرض فيها إىل ضوء الشمس 

املبارش لفرتة طويلة. هذا ميكن أن يتسبب يف ارتفاع درجة 

حرارة الكامريا، أو إحداث مشاكل أخرى.

ال تجعلها تبتل! إذا احتجت أن تنظف الكامريا الخاصة 	 

بك، استخدم قطعة قامش ناعمة رطبة بشكل بسيط باملاء 

أو بالكحول وامسح برفق أي بقع متسخة. ال تغمر املنتج 

بالكامل يف املياه أبداً.

يظهر ضوء LED أزرق أو أحمر من خالل عدسة الكامريا 	 
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تعرف عىل الكامريا الخاصة بك
 1
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ما الذي يأيت يف الصندوق؟

ورق ZINK® بوالرويد مجموعة 
البدء

دليل املستخدم والضامن

بوالرويد مينت صّور واطبع كامريا وطابعة حزام الكامرياميكرو  USB وصلة شحن
2 يف 1

1.  ملحق حزام الحمل
2.  سامعة

3.  مؤرش الشحن
4.  مدخل الشحن

™microSD 5.  مؤرش بطاقة
™microSD 6.  فتحة بطاقة

7.  زر التقاط الصور
8.  فتحة طباعة الصورة
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9.  زر إعادة التعيني
®ZINK 10. درج ورق بوالرويد

LED 11. عدسة الكامريا/ضوء
12. مرآة السيلفي

13. عدسة التصوير

14. أضواء عرض الوضع
15. زر الوضع

 ®Polaroid 16. مفصل إطار الصورة )إطار
الكالسييك(

17. مفصل تأخري 10 ثوان
18. زر التشغيل
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 يف الدرج.(
 ،®ZINK ج. عندما تقوم بالتقاط الصورة األوىل بعد وضع ورق

ستخرج ورقة املعايرة الزرقاء ببطء من فتحة الطباعة. ستتم طباعة 
 صورتك بعد االنتهاء من طباعة ورقة املعايرة.

ملحوظة: يرجى التأكد أال تقوم بدفع الورقة للداخل أو ستتمزق 
الورقة أو قد تسبب مشاكل بالطباعة.

اشحنها أوالً: قبل البدء يف استخدام كامريا بوالرويد مينت الخاصة . 1
بك، قم بتوصيلها بحاسوبك أو أي منفذ شحن USB آخر يخرج 
أمبري )1 امبري( أو أعىل. مؤرش الشحن سيظل أحمر اللون أثناء 

شحن الكامريا. مبجرد أن تتحول إىل اللون األخرض، فهي مشحونة 
بالكامل وجاهزة لالستخدام.

ضع ورق ZINK® يف الكامريا: اتبع الخطوات باألسفل لرسعة . 2
وسهولة تحميل الكامريا الجديدة بورق ZINK® ذو خلفية لصق 

 حتى تستطيع البدء يف طباعة صورك!
أ. افتح درج الورق يف الظهر بواسطة الضغط لألسفل عىل القفل 

 وسحبها تجاهك. 
ب. قم بوضع ورقة املعايرة مع توجيه الباركود إىل األسفل ولوجو 
ZINK® يف الركن األمين السفيل. ضع األوراق الفارغة األخرى يف 

 القمة مع توجيه الجانب الالمع ألسفل.

حاول أن تتجنب مالمسة الجانب الالمع حتى ال تصبح بصامت 
أصابعك عليه. )ميكنك تحميل املجموعة كاملة كام هي من الرزمة 

الصغرية، لكن يف بعض األوقات يكون من األسهل أن تقوم بوضع 
ورقة املعايرة يف البداية حتى تتأكد أنه قد تم وضعها بشكل صحيح 

التحضري
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قم بتشغيل الكامريا بالضغط عىل زر التشغيل يف الجانب ملدة . 1
ثانيتني )2( حتى تقوم األضواء السفلية بالوميض مرة وتصدر 

الكامريا صوت رنني.

مبجرد أن تفتح الكامريا، ميكنك اختيار نوع الصورة التي ترغب . 2
يف التقاطها من خالل استخدام زر الوضع ومفصل إطار الصورة 

 املوجود أسفل زر التشغيل.
أ. الضغط عىل زر الوضع مرة يسمح لك مبعاينة خيارات لون 

 الصورة بخيارات ألوان األسود واألبيض، أو اللون البني.
ب. إذا نقرت عىل زر إطار الصورة مرة واحدة، سيظهر ضوء أبيض 

أعاله ليشري إىل أنك اخرتت طباعة صورتك باإلطار األبيض الكالسييك 
الخاص ببوالرويد.

مبجرد اختيارك لوضع اللون وسواء كنت ترغب يف تضمني إطار . 3

أم ال، استخدم مرآة السيلفي املوجودة باألمام أو انظر من خالل 
عدسة الكامرية ملحاذاة صورتك، ثم اضغط عىل زر التصوير املوجود 

بأعىل الكامريا فوق شعار بوالرويد.

إذا كنت تلتقط صوراً يف إضاءة خافتة، ستقوم بوالرويد مينت . 4
باالختيار التلقايئ ملستوى الضوء وتستخدم ضوء الفالش وقتام لزم. 

يف غرفة بإضاءة فلورية، قد ترغب يف الرتكيز عىل األلوان األكرث 
جراءة لتجنب املظهر الباهت. 

سيبدأ ضوء LED الخاص بعدسة الكامريا بالوميض، وبعد حوايل . 5
ست )6( ثوان، ستبدأ الكامريا يف طباعة الصورة من فتحة طباعة 

الصورة.

احصل عىل صورتك بعد االنتهاء من الطباعة!. 6

ابدأ يف استخدام بوالرويد مينت!

استخدام خاصية تأخري 10 ثوان

تسمح لك خاصية تأخري 10 ثوان بإعداد موقت قصري قبل التقاط  
صورتك - وهذا مفيد إلعداد الصور الجامعية، أو التصوير صورة 

شخصية، إلخ، اتبع تلك الخطوات لالستفادة من هذه الخاصية املفيدة!

اخرت وضع اللون واإلطار كام تفعل عادة قبل التقاط صورة . 1
باستخدام بوالرويد مينت.

اضغط عىل الزر أسفل زر التشغيل املسمى "10 ثوان" حتى يضاء . 2
ضوء املؤرش األبيض.

قم مبحاذاة صورتك، أو ضع الكامريا يف مكانها، ثم اضغط عىل زر . 3
التصوير لبدء العد التنازيل من 10 ثوان.

ستقوم عدسة الكامريا بالعد التنازيل والوميض باألحمر للخمس . 4
ثوان األوىل، ثم ستطلق صافرة وستومض بضوء LED املعتاد 

برسعة للثالث )3( ثوان التالية؛ ويف الثانيتني )2( األخريتني، ستطلق 
صافرة وسيومض ضوء LED مرتان يف الثانية، وبعدها مبارشة 

سيتم التقاط الصورة.

ستتم طباعة صورتك من فتحة طباعة الصورة كاملعتاد.. 5

استخدام خاصية الصور املجمعة

تسمح لك كامريا بوالرويد مينت بدمج صورتني يف عرض مزدوج 
بضغطة زر بسيطة! اتبع تلك الخطوات لتصمم صورتك املجمعة 

الخاصة: 
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اضغط واستمر يف الضغط عىل زر التصوير ملدة ثالث ثوان.. 1

ستظهر الكامريا عد تنازيل من خمس ثوان، والذي سيشار إليه . 2
بواسطة أضواء LED وسلسلة من ثالث )3( صافرات منفردة، 
ثم مجموعتان )2( من الصافرات املزدوجة، وبعدها ستلتقط 

الصورة األوىل.

بعد التقاط الصورة األوىل، سيومض الضوء مجدداً يف عد تنازيل . 3
ثالث ثوان. عندما تسمح املجموعة الثانية من الصافرات املزدوجة، 

ستقوم بالتقاط الصورة الثانية.

ستتم طباعة صورتك املجمعة من فتحة طباعة الصورة كاملعتاد.. 4

تنزيل صورك

إذا كانت لديك بطاقة microSD™ مثبتة يف كامريا بوالرويد مينت 
الخاصة بك، ميكنك بسهولة تنزيل ورؤية نسخ عالية الدقة من صورك 

من أي حاسوب محمول أو حاسوبك الشخيص. يرجى مالحظة، أن 
الصور التي تم التقاطها\طباعتها باستخدام حدود بوالرويد كالسيك 

سوف يتم حفظها بدونها. اتبع تلك الخطوات للوصول إىل صورك 
من حاسوبك.

قم بتوصيل نهاية USB من وصلة الشحن يف أي منفذ USB يف . 1
حاسوبك أو الكمبيوتر املحمول. قم بتوصيل ميكرو USB يف منفذ 

الشحن يف الكامريا الخاصة بك. 

اضغط واستمر يف الضغط عىل زر التشغيل ملدة ثانيتني لفتح . 2

الكامريا. ضوء املؤرش أعىل منفذ الشحن يجب أن يبدأ يف الوميض 
باللون األزرق.

يف أول مرة تقوم بتوصيل الكامريا بها، سوف تأخذ بضعة دقائق . 3
لتقوم بالتحميل التلقايئ مللفات التعريف وتعريف الكامريا كجهاز 

ذاكرة خارجية. ال تقم بفصل الكامريا خالل هذه العملية.

بعد توصيل الكامريا وتثبيت التعريفات، ميكنك الوصول للصور . 4
التي قمت بالتقاطها بواسطة الذهاب إىل قامئة الكمبيوتر وتشغيلها 

كجهاز ذاكرة خارجية )عادة يظهر E:\( سوف ترى ملف باسم 
DCIM، وبداخل هذا امللف سيكون هناك ملف أخر باسم 

MINT_CAM. سوف تجد فيه نسخ من صورك، حتى التي 
قمت بالتقاطها أثناء عدم وجود أي ورق بالكامريا.

استمتع بعرض، وتعديل، وطباعة، و\أو نرش تلك النسخ العالية . 5
الدقة من صور بوالرويد مينت من حاسوبك! 

عندما تنتهي، تأكد أن تختار اختيار "حذف الذاكرة الخارجية" ملنع . 6
.™microSD أي مشاكل مع بطاقة

ملحوظة: لن تقوم الكامريا الخاصة بك بالشحن حتى تقوم بتوصيلها 
إىل الحاسوب كذاكرة تخزين. الستكامل شحن الكامريا، اضغط واستمر 

يف الضغط عىل زر التشغيل ملدة ثانيتني حتى يتم الغلق، وسيتحول 
ضوء املؤرش أعىل منفذ الشحن إىل اللون األحمر ليدل عىل استكامل 

الشحن.



16 17

نصائح وخدع

طابعة بوالرويد مينت للجيب تقوم بغلق نفسها بشكل تلقايئ 	 
للحفاظ عىل البطارية إذا مل تقم بالضغط عىل أي أزرار ملدة 5 

دقائق. لتقوم بفتحها مجدداً، فقط اضغط عىل زر التشغيل ملدة 
ثانيتني مثلام تفعل. إذا مل يكن لديك أي أوراق، لكنك تستخدم 
بطاقة microSD™، سيتم حفظ أي صور تحاول التقاطها عىل 

بطاقة microSD™وميكن الوصول إليها من خالل الحاسوب الخاص 
بك يف أي وقت. بالرغم من ذلك، لن يتم طبع تلك الصور مبجرد أن 

تقوم بوضع ورق يف الكامريا. 

إذا مل يكن هناك بطاقة microSD™ مثبتة، سوف تسمح لك كامريا 	 
بوالرويد مينت مبعرفة عندما تكون فارغة من األوراق بواسطة ضوء 

أحمر رسيع يف عدسة الكامريا عندما تحاول التقاط صورة. إذا مل 
يكن لديك بطاقة microSD™ مثبتة، لن يتم حفظ أي صور تحاول 

التقاطها خالل فرتة عدم وجود أوراق يف الكامريا.

رشيط الحمل مفيد للحفاظ عىل الكامريا معك أثناء وجودك 	 
بالخارج، ولكننا ال نويص بتأرجحها بشكل مفاجئ أثناء تعلق الكامريا 

بها. إذا انقطع، قد يُعرض الكامريا للتدمري أو قد تصيب أي شخص 
قريب بإصابة قوية.

لن يتم طبع الصور متاماً كام تبدو من خالل عدسة العرض. استخدم 	 
اإلطارات كدليل عام، لكن حاول ان تستخدم الداخلية لتمركز 

الصورة التي تريد التقاطها، حيث أن الحروف الخارجية قد تكون 
مقطوعة، خاصة إذا كان لديك اختيار اإلطار قد تم متكينه.

هام! ال تضغط بأصبعك عىل زر التصوير ما مل تكن مستعداً اللتقاط 	 
صورة أو كانت الكامريا مغلقة بشكل كامل؛ هذه الكامريا تقوم 

تلقائياً بطباعة أي صور تقوم بالتقاطها. إذا تركت أصبعك عىل الزر، 
قد تنتهي بطباعة صورة مل تكن تريد تصويرها.

املواصفات:

 	 x 78.5 x 117( عمق ”x 0.8 عرض "x 3.1 األبعاد: 4.6" طول
19.75ملليمرت(

الوزن: 6.1 أونصة )173 جرام( 	 

الكامريا: 8 ميجا بيكسل )16 ميجا بيكسل من خالل االستكامل(	 

األلوان املتاحة: أسود، أبيض، أحمر، أزرق، أصفر	 

الذاكرة املدعومة: بطاقات microSD™ حتى 256 جيجابايت	 

 	700mAh :سعة البطارية

نوع البطارية: ليثيوم-آيون	 

طباعة لكل شحن: ~40	 

أوراق الطباعة املدعومة: ورق ZINK® بوالرويد ورقة طباعة 	 
بخلفية الصقة 2x3 بوصة
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أسئلة؟ مخاوف؟ اتصل بنا!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

Polaroid Mint Camera POLSP02




