
Fotografujte a tiskněte - fotoaparát a tiskárna v jednom

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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Děkujeme, že jste si zakoupili fotoaparát Polaroid Mint. Tato uživatelská příručka je  
určena k tomu, aby vám poskytla pokyny, které zajistí, že provoz tohoto produktu je 
bezpečný a nepředstavuje pro uživatele riziko. Jakékoli použití, které neodpovídá 
pokynům popsaným v této uživatelské příručce, může zrušit omezenou záruku.

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny. Tento výrobek je určen pouze 
pro domácí použití.

Na tento výrobek se vztahuje omezená jednoletá záruka. Záruční doba se může lišit 
dle právních předpisů v dané zemi nebo státu. Podrobnosti naleznete v části záruka.
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BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

• UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení opakovaně 
využívá blikající LED kontrolky, které 
mohou potencionálně vyvolat záchvat 
u osob s fotosenzitivní epilepsií a/
nebo jinými záchvatovými poruchami. 
Doporučujeme uvážit použití tohoto 
zařízení.

• Nikdy nenechávejte fotoaparát nebo 
ZINK papír v oblasti, která by mohla 
být extrémně horká, nebo kde budou 

po dlouho dobu vystaveny přímému 
slunečnímu záření. To by mohlo mít za 
následek přehřátí fotoaparátu nebo jiné 
problémy.

• Nenechávejte ho v mokru! Pokud 
potřebujete vyčistit fotoaparát, 
použijte měkký hadřík, který mírně 
navlhčete vodou nebo lihem, a jemně 
otřete špinavé skvrny. Vůbec nikdy 
nenamáčejte celý fotoaparát do vody.

• Během různých fází provozu je v 
hledáčku vidět modré nebo červené LED 
světlo. Nedívejte se přímo do hledáčku, 
když se LED kontrolky rozsvítí. Mohlo by 
dojít k poškození očí.

• Buďte opatrní s fotoaparátem. Snažte 
se ho neupustit na zem nebo s ním silně 
netřást. Vnitřek fotoaparátu má spoustu 
malých částí, které by se mohly zlomit, 
pokud by došlo k silnému nárazu nebo 

tlaku.

• Pro nabíjení fotoaparátu vždy používejte 
nabíjecí kabel, který je dodáván v balení. 
Buďte opatrní, aby se fotoaparát během 
nabíjení příliš nezahříval. Pokud máte 
pocit, že se fotoaparát během nabíjení 
příliš zahřívá, okamžitě ho odpojte 
od zdroje napájení a nechte ho před 
opětovným zapnutím vychladnout.
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CO SE DODÁVÁ V BALENÍ? SEZNAMTE SE S VAŠÍM 
FOTOAPARÁTEM

1. Popruh na přenášení
2. Reproduktor
3. Indikátor nabíjení
4. Nabíjecí port
5. Indikátor microSD karty
6. Slot na microSD kartu
7. Tlačítko spouště
8. Slot na tisk fotografiíPapír Polaroid ZINK 

startovní balení 10ks
Uživatelská příručka & 

Záruka

MicroUSB
nabíjecí kabel

Fotoaparát Polaroid Mint 
2v1 fotoaparát a tiskárna
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Popruh k fotoaparátu
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9. Tlačítko reset
10. Zásobník na papír 

Polaroid ZINK
11. Hledáček / LED 

kontrolka
12. Selfie zrcátko
13. Objektiv 

fotoaparátu

14. Kontrolka ukazatele 
režimu

15. Tlačítko režimu
16. Přepínač rámečku 

(klasický rámeček 
Polaroid)

17. Přepínač samospouště 
(10 sekund)

18. Tlačítko power
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PŘIPRAVTE SE

1. Nejprve nabijte: Před prvním použitím 
fotoaparátu Polaroid Mint ho zapojte 
do počítače nebo libovolného USB 
nabíjecího bloku s výkonem 1A nebo 
vyšším. Během nabíjení fotoaparátu 
bude indikátor nabíjení svítit červeně. 
Jakmile se barva změní na zelenou, 
fotoaparát je plně nabitý a připravený 
k použití.

2. Vložte ZINK papír do fotoaparátu: 
Postupujte podle níže uvedených kroků, 
abyste mohli rychle a snadno vložit 

ZINK papír do vašeho nového 
fotoaparátu a začít tisknout fotografie. 
a.  Otevřete zásobník na papír v zadní  
 části stisknutím západky a  
 přitáhnutím dvířek zásobníku směrem  
 k sobě. 
b.  Vložte modrý kalibrační papír s  
 čárovým kódem směrem dolů a  
 logem ZINK do levého dolního rohu.  
 Obyčejné listy papíru musí být  
 umístěny lesklou stranou nahoru  
 (směrem k vám). Snažte se  

 nedotýkat lesklé strany, abyste na ní  
 nezanechali otisky prstů. (Můžete  
 vložit celý balíček papíru, včetně  
 kalibračního listu, ale někdy je  
 snadnější vložit nejdříve kalibrační  
 list, abyste se ujistili, že je v  
 zásobníku správně uložen.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

c. Při pořízení první fotografie po vložení  
 ZINK papíru se modrý kalibrační list  
 pomalu vysune ze slotu na tisk  
 fotografií. Po vysunutí kalibračního  
 listu se vytiskne vaše fotografie. 
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 POZNÁMKA: Prosím ujistěte se, že  
 jste papíry nezasunuli příliš daleko,  
 jinak by se mohly zaseknout nebo  
 způsobit chybu v tisku.

ZAČNĚTE POUŽÍVAT POLAROID MINT!

1. Zapněte fotoaparát stisknutím power 
tlačítka na boku po dobu 2 sekund, 
dokud se najednou nerozsvítí všechny 
kontrolky a fotoaparát nepípne.

2. Jakmile je fotoaparát zapnutý, můžete 
si zvolit typ fotografie pomocí tlačítek 
režimu a přepínače rámečku, které 
najdete pod power tlačítkem. 
a.  Jedním stisknutím tlačítka režimu  
 přepínáte mezi barevnými vzhledy  
 fotografie - barevný, černobílý nebo  
 sépiový. 

b.  Jedním stisknutím tlačítka přepínače  
 rámečku si zvolíte, zda klasický  
 rámeček Polaroid chcete nebo  
 nechcete. Pokud bude u tlačítka svítit  
 kontrolka s bílým světlem, volba  
 klasického rámečku je zapnuta.

3. Jakmile vyberete barevný režim a zda  
chcete nebo nechcete na fotografii 
rámeček, použijte hledáček nebo selfie 
zrcátko na předním panelu (dle toho, 
jakou fotografii chcete pořídit) a pak 
stiskněte tlačítko spouště v horní části 
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fotoaparátu nad logem Polaroid.

4. Pokud pořizujete fotografie s nastavením 
nízké úrovně osvětlení, Polaroid Mint 
automaticky detekuje úroveň světla 
a v případě potřeby použije blesk. V 
místnosti s fluorescenčním osvětlením 
se můžete zaměřit na odvážnější barvy, 
abyste se vyhnuli vyblednutí.

5. LED kontrolka hledáčku začne blikat a 
přibližně po šesti sekundách fotoaprát 
začne tisknout fotografii ze slotu.

6. Po dokončení tisku získáte fotografii.

Použití funkce samospouště (10 sekund)
10ti sekundová samospoušť umožňuje 
nastavit krátký časovač před pořízením 
snímku  - užitečné pro nastavení 
skupinových snímků,  při pózování na selfie, 
atd. Chcete-li využít tento šikovný nástroj, 
postupujte podle následujícíh kroků.

1. Zvolte barevný režim a rámeček, stejně 
jako obvykle, než pořídíte snímek s 
Polaroid Mint. 

2. Stiskněte tlačítko označeno "10 SEC", 
které se nachází pod power tlačítkem, 
aby se rozsvítila bílá kontrolka.

3. Nastavte fotografii nebo položte 
fotoaparát na své místo a stisknutím 
tlačítka spouště zahájíte odpočítávání 
10 sekund.

4. V hledáčku se bude odpočítávat čas a 
bude blikat červené LED světlo po dobu 
prvních pěti sekund. V následujících 
třech sekundách bude rychle blikat LED 

světlo a fotoaparát bude pípat. Během 
posledních dvou sekund zazní dvakrát 
za sekundu pípnutí a dvakrát za sekundu 
blikne LED světlo, po kterém bude 
okamžitě pořízena fotografie.

5. Vaše fotografie bude vytištěna ze slotu 
pro tisk fotografií jako obvykle.

Použití funkce koláže
Váš fotoaparát Polaroid Mint umožňuje 
kombinovat dvě fotografie do koláže pomocí 
jednoduchého stisknutí tlačítka. Postupujte 
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podle následujících kroků, pro vytvoření své 
vlastní koláže:

1. Stiskněte a podržte tlačítko spouště po 
dobu tří sekund.

2. Fotoaparát spustí pětisekundové 
odpočítávání indikované blikajícími LED 
diodami a sérií tří samostatných pípnutí. 
Potom provede dvě sady dvojitých 
pípnutí, po kterých pořídí první snímek.

3. Po pořízení prvního snímku začnou 
diody znovu blikat na dobu odpočítávání 

tří sekund. Jakmile uslyšíte druhou sadu 
dvojitých pípnutí, pořídí se druhý snímek.

4. Vaše koláž se vytiskne ze slotu pro tisk 
fotografií jako obvykle.

 
Stažení fotografií
Pokud máte ve vašem fotoaparátu 
Polaroid  Mint vloženou microSD kartu, 
můžete snadno stahovat a prohlížet kopie 
fotografií s vyšším rozlišením z libovolného 
notebooku nebo osobního počítače. 

Upozorňujeme, že fotografie, které byly 
pořízeny / vytištěny s klasickým rámečkem 
Polaroid, budou uloženy bez něj. Postupujte 
podle následujících kroků, abyste získali 
přístup k vaším fotografiím z počítače.

1. Připojte konec USB konektoru vašeho 
nabíjecího kabelu do libovolného 
USB portu na vašem počítači (nebo 
notebooku). Konektor microUSB připojte 
do nabíjecího portu vašeho fotoaparátu.

2. Stisknutím a podržením power 

tlačítka po dobu dvou sekund zapnete 
fotoaparát. Kontrolka nad nabíjecím 
portem by měla blikat modře.

3. Při prvním připojení fotoaparátu zabere 
automaticky několik minut stahování 
ovladačů a rozpoznání fotoaparátu 
jako externího paměťového zařízení. 
Neodpojujte fotoaparát během tohoto 
procesu.

4. Po připojení fotoaparátu a nainstalování 
ovladačů získáte přístup ke snímkům, 
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které jste pořídili. Přejděte do hlavního 
menu svého počítače a hledejte externí 
paměťové zařízení (obvykle výchozí jako 
E:\). Zobrazí se složka s názvem DCIM. 
Uvnitř této složky bude další složka s 
názvem MINT_CAM. Zde naleznete 
kopie všech vašich fotografií, a to i těch, 
které jste pořídili, když ve fotoaparátu 
nebyl vložen žádný papír.

5. Bavte se prohlížením, úpravou, tiskem a/
nebo odesíláním těchto verzí fotografií 
Polaroid Mint s vyšším rozlišením přímo 

z vašeho počítače!

6. Po skončení nezapomeňte zvolit 
možnost "vysunout vyměnitelné úložní 
zařízení", aby nedošlo k problémům s 
microSD kartou.

POZNÁMKA: Fotoaparát se nebude  
nabíjet, pokud je zapnutý a připojený k 
počítači jako úložné zařízení. Chcete-li 
obnovit nabíjení fotoaparátu, stiskněte 
a podržte power tlačítko po dobu dvou 
sekund, dokud se fotoaparát nevypne

a kontrolka nad nabíjecím portem opět 
nezačne blikat v rámci obnovení nabíjení.
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TIPY A TRIKY

• Fotoaparát Polaroid Mint se automaticky 
vypne, aby šetřil energii baterie, pokud 
ho nepoužíváte nebo po dobu 5 minut 
nestisknete žádné tlačítko. Chcete-li 
ho znovu zapnout, stiskněte a podržte 
power tlačítko po dobu dvou sekund jako 
obvykle.

• Pokud nemáte žádný papír, ale máte  
vloženou microSD kartu, všechny snímky, 
které pořídíte, budou uloženy na microSD 
kartu. Kdykoliv k nim lze získat přístup z 
vašeho počítače. Po vložení papíru do 

zásobníku však tyto fotografie nebudou 
vytištěny.

• Pokud není vložena žádná microSD karta, 
váš fotoaparát Polaroid Mint indikuje 
nedostatek papíru tím, že v hledáčku 
rychle bliká červené světlo při každém 
pokusu o pořízení snímku. Pokud nemáte 
vloženou žádnou microSD kartu, nebudou 
uloženy žádné fotografie, které se 
pokusíte pořídit bez vloženého papíru.

• Popruh na přenášení je užitečný pro 
hlídání vašeho fotoaparátu, když jste 

venku mimo domov. Pokud je popruh 
připojen k fotoaparátu, nedoporučujeme 
žádné prudké pohyby ani kývání do 
stran. Pokud se popruh rozbije, může se 
poškodit fotoaparát nebo můžete vážně 
zranit někoho poblíž.

• Fotografie se nevytisknou přesně tak, jak 
se objeví v hledáčku. Použijte rámování 
jako obecné vodítko, ale snažte se použít 
vnitřní kružnici pro vystředění obrazu, 
který chcete zachytit. Vnější okraje mohou 
být odříznuty a to především v případě, 

pokud máte povolenou možnost rámečku. 
Důležité! Nenechávejte prst na spoušti, 
dokud nebudete připraveni pořídit snímek 
nebo úplně vypnout fotoaparát. Tento 
fotoaparát automaticky vytiskne všechny 
snímky, které zachytíte. Pokud necháte 
váš prst na tlačítku spouště, můžete 
pořídit a vytisknout fotografii, kterou jste  
nechtěli.
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SPECIFIKACE

• Rozměry: 117 x 78.5 x 19.75 mm
• Hmotnost: 173 g
• Fotoaparát: 8MP (16MP přes interpolaci)
• Dostupné barvy: černá, bílá, červená, 

modrá, žlutá
• Podporované úložiště: karta microSD až 

do 256GB
• Kapacita baterie: 700mAh
• Typ baterie: Lithium-ion
• Počet výtisků na jedno nabití: +-40
• Podporovaný typ papíru:  

Polaroid ZINK 2x3"

Polaroid Mint Camera POLSP02

Otázky? Obavy? Kontaktujte nás!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534




