
Shoot + Print 2-in-1 -kamera ja tulostin

KÄYTTÖOPAS
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Kiitos Polaroid Mint -kameran ostamisesta. Tämä käyttöopas on tarkoitettu 
tarjoamaan sinulle ohjeita, joita noudattamalla tämän tuotteen käyttö on turvallista 
eikä se aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Näiden ohjeiden vastainen käyttö voi mitätöidä 
laitteen rajoitetun takuun.

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas myöhempää tarvetta 
varten. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Tuotteelle on myönnetty rajoitettu yhden vuoden takuu. Takuu on myönnetty tietyin 
rajoituksin ja rajauksin. Lue lisää yksityiskohdista takuuehdoista.
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POLAROID MINTIN TURVALLINEN KÄYTTÖ

• EPILEPSIAVAROITUS: Tämä laite 
käyttää toistuvasti vilkkuvia LED-valoja, 
jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa 
kohtauksia epilepsiasta ja/tai muista 
kouristuskohtauksista kärsiville. Käyttäjän 
tulee noudattaa varovaisuutta.

• Älä koskaan jätä kameraasi tai ZINK®-
paperia alueelle joka saattaa tulla 
erittäin lämpimäksi, tai jolla ne tulevat 
alttiiksi suoralle auringonvalolle pitkäksi 

aikaa. Tämä voi aiheuttaa kameran 
ylikuumenemisen tai aiheuttaa muita 
ongelmia.

• Älä päästä kameraa kastumaan! Jos 
sinun täytyy puhdistaa kamerasi, 
käytä pehmeää liinaa jota hieman 
kostutettu vedellä tai alkoholipohjaisella 
puhdistusaineella, ja pyyhi lika varovasti 
pois. Älä upota laitetta veteen missään 
tapauksessa.

• Etsimen läpi näkyy punainen tai sininen 
LED-valo eri toimintojen aikana. Älä 
katso suoraan etsimen läpi LED-valojen 
palaessa, sillä se voi vaurioittaa silmiä.

• Ole varovainen kameran kanssa. Yritä 
olla pudottamatta tai ravistamatta sitä 
voimakkaasti. Kameran sisällä on paljon 
pieniä osia, jotka voivat vaurioitua jos niitä 
liikutellaan liikaa.

• Käytä aina laitteen mukana toimitettua 
latauskaapelia, ja pidä huoli siitä että 
kamera ei pääse kuumenemaan liikaa 
latauksen aikana. Jos sinusta tuntuu, että 
kamera ylikuumenee latauksen aikana, 
irrota se välittömästi virtalähteestä ja anna 
sen jäähtyä ennen sen käynnistämistä.
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MITÄ LAITTEEN MUKANA TOIMITETAAN? KAMERAAN TUTUSTUMINEN

1. Kantohihnan kiinnitys
2. Kaiutin
3. Latauksen merkkivalo
4. Latausportti
5. microSD™ -kortin merkkivalo
6. microSD™ -korttipaikka
7. Laukaisin
8. Tulostusaukko

Polaroid ZINK® 
-tulostinpaperin 
Aloituspakkaus

Käyttöopas ja Takuutiedot

Micro-USB
-latauskaapeli

Polaroid Mint Shoot + Print 
2-in-1 Camera and Printer
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Kameran hihna
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9. Nollauspainike
10. Polaroid ZINK® 

-paperilokero
11. Etsin/LED-valo
12. Selfiepeili
13. Kameran linssi

14. Tilan merkkivalot
15. Tilapainike
16. Kehyspainike (klassinen 

Polaroid®-kehys)
17. 10 sekunnin viiveen 

painike
18. Virtapainike
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ALOITTAMINEN

1. Lataa kamera ensin: Ennen uuden 
Polaroid Mint -kamerasi käyttöä, liitä se 
tietokoneeseesi tai vähintään yhden 
ampeerin (1 A) USB-laturiin. Latauksen 
merkkivalo palaa punaisena kameran 
ollessa latauksessa. Kun merkkivalo 
vaihtuu vihreäksi, on kamera ladattu 
täyteen ja valmiina käyttöön.

2. ZINK®-paperin lataaminen kameraan: 
Seuraa alla olevia ohjeita nopeasti ja 

vaivattomasti ladataksesi uuteen 
kameraasi ZINK®-tarrapaperia 
valokuviesi tulostamiseksi! 
a.  Avaa kameran takana oleva  
 paperilokero painamalla salpaa  
 alaspäin ja vetämällä sitä itseäsi kohti. 
b.  Lataa sisään sininen kalibrointiarkki 
 viivakoodi alaspäin, ja ZINK®-logo  
 oikeassa alakulmassa. Aseta tyhjät  
 arkit päälle niin, että niiden kiiltävä 

pinta on itseäsi kohti. 
 
 
 
 
 
 

 
 Vältä kiiltävän pinnan kosketusta, jotta  
 niihin ei jäisi sormenjälkiä. (Voit ladata  

 koko arkin pakkauksesta sellaisenaan,  
 mutta joskus kalibrointiarkin  
 lataaminen ensin ja sen asettaminen  
 paperilokeroon oikein on helpompaa.) 
c.  Ottaessasi ensimmäistä valokuvaa  
 ZINK®-paperin lataamisen jälkeen,  
 poistetaan sininen kalibrointiarkki  
 tulostusaukon kautta hiljalleen.  
 Valokuvasi tulostuu kalibrointiarkin  
 tulostamisen jälkeen. 
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 HUOMAUTUS: Varmista ettet paina  
 paperia liian syvälle sisään, tai se  
 saattaa jumittua tai aiheuttaa  
 tulostusvirheitä.

ALOITA POLAROID MINT -KAMERAN KÄYTTÖ!

1. Kytke kamera päälle painamalla sen 
kyljessä olevaa virtapainiketta kahden 
(2) sekunnin ajan, kunnes kaikki sen alla 
olevat valot vilkahtavat kerran ja kamera 
antaa äänimerkin. 

2. Kun kamera on käynnistynyt, voit valita 
ottamasi kuvan tyypin virtapainikkeen 
alla olevalla Tilapainikkeella ja 
Kehyspainikkeella.  
a.  Tilapainikkeen painaminen kerran  
 mahdollistaa värivaihtoehtojen,  

 mustavalkoisen kuvan tai seepian  
 valitsemisen. 
b.  Kehyspainikkeen painaminen kerran  
 sytyttää valkoisen merkkivalon  
 ilmaisemaan valokuvan tulostusta  
 klassisen valkoisen Polaroid-kehyksen  
 kera.

3. Kun olet valinnut haluamasi väritilan sekä 
kehyksen sisällyttämisen kuvaan, käytä 
kameran edessä olevaa selfiepeiliä tai 
katso etsimen läpi asetellaksesi kuvasi 
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haluamallasi tavalla, ja paina laukaisinta 
kameran päällä, Polaroid-logon yläpuolella 
ottaaksesi kuvan.

4. Mikäli otat valokuvia hämärässä, 
havaitsee Polaroid Mint valaistustason 
automaattisesti ja käyttää salamaa 
tarpeen vaatiessa. Loistelampuilla 
valaistussa tilassa saatat haluta keskittyä 
runsaampiin väreihin välttääksesi 
haalistuneita kuvia. 

5. Etsimen LED-valo alkaa vilkkumaan, 
ja noin kuuden (6) sekunnin kuluttua 
kamerasi alkaa tulostamaan kuvaa 
tulostusaukosta. 

6. Ota kuvasi tulostuksen päätyttyä!

10 sekunnin laukaisimen käyttäminen

10 sekunnin laukaisin antaa sinulle hieman 
aikaa ennen kuvan ottamista - tätä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi ryhmäkuvissa, 
selfieitä otettaessa, jne. Seuraa näitä ohjeita 

hyödyntääksesi tätä näppärää ominaisuutta!

1. Valitse haluamasi väritila ja kehys 
normaaliin tapaansa ennen valokuvan 
ottamista Polaroid Mintilläsi. 

2. Paina virtapainikkeen alla olevaa "10 SEC" 
-painiketta kunnes valkoinen merkkivalo 
syttyy. 

3. Asettele kuvasi, tai aseta kamera 
paikoilleen, ja paina laukaisinta 
käynnistääksesi kymmenen sekunnin 

mittainen laskentaa.

4. Etsin suorittaa laskennan väläyttäen 
punaista merkkivaloa viiden (5) 
ensimmäisen sekunnin ajan, seuraavien 
kolmen (3) sekunnin ajan vilkuttaen 
nopeasti tavallista LED-valoa ja piipittäen; 
kahden (2) viimeisen sekunnin ajan 
kamera piipittää ja vilkuttaa LED-valoa 
kaksi kertaa sekunnissa, ottaen sitten 
valokuvan välittömästi.
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5. Valokuvasi tulostetaan tulostusaukosta 
normaalisti.

Kollaasien luominen

Polaroid Mint -kamerasi pystyy yhdistämään 
kaksi kuvaa yhdeksi kollaasiksi yhdellä 
painalluksella! Seuraa näitä ohjeita 
luodaksesi oman kollaasisi:

1. Paina ja pidä laukaisin painettuna kolmen 
sekunnin ajan. 

2. Kamera käynnistää viiden sekunnin 
mittaisen laskennan, ilmaisten sitä 
vilkkuvin LED-valoin ja kolmen (3) 
piippauksen kera, piipaten sitten kaksi 
(2) tuplapiippausta ja lopulta ottaen 
ensimmäisen valokuvan.

3. Ensimmäisen kuvan ottamisen jälkeen 
valot vilkkuvat uudelleen ilmaisten 
kolmen sekunnin laskentaa. Kuullessasi 
tuplapiippaukset toiseen kertaan, ottaa 
kamera toisen kuvan.

4. Kollaasisi tulostetaan tulostusaukosta 
normaalisti.

 
Valokuvien lataaminen

Mikäli olet syöttänyt Polaroid Mint 
-kameraasi microSD™-kortin, voit helposti 
ladata korkearesoluutioiset kopiot kuvistasi 
mille tahansa kannettavalle tietokoneelle 
tai henkilökohtaiselle tietokoneelle. 
Huomaathan, että klassista Polaroid-kehystä 

käyttäneet kuvat tallennetaan ilman kehystä. 
Seuraa näitä ohjeita siirtääksesi valokuvasi 
henkilökohtaiselle tietokoneelle.

1. Liitä laturikaapelin USB-liitin mihin 
tahansa tietokoneesi USB-porteista. Liitä 
micro-USB -liitin kamerasi latausporttiin.

2. Paina ja pidä virtapainike painettuna 
kahden sekunnin ajan käynnistääksesi 
kameran. Latausportin yläpuolella olevan 
merkkivalon tulisi vilkkua sinisenä.
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3. Liittäessäsi kameraasi ensimmäisen 
kerran, menee ajurien lataamiseen ja 
kameran tunnistamiseen ulkoiseksi 
tallennusmediaksi muutamia minuutteja. 
Älä irrota kameraasi tämän toiminnon 
aikana.

4. Kun kamera on liitetty ja ajurit 
asennettu, voit käsitellä kuviasi 
avaamalla tietokoneesi valikon ja 
valitsemalla ulkoisen tallennusmedian 
(tavanomaisesti asema E:\) löytääksesi 

ottamasi valokuvat. Näet hakemiston 
nimeltä DCIM, jonka sisältä löytyy 
hakemisto nimeltään MINT_CAM. Tästä 
hakemistosta löydät kopiot ottamistasi 
valokuvista, myös niistä jotka olet ottanut 
ilman asennettua tulostuspaperia. 

5. Pidä hauskaa näitä korkearesoluutioisia 
Polaroid Mint -valokuvia katsellessasi, 
muokatessasi, tulostaessasi ja/tai 
jakaessasi tietokoneellasi!

6. Kun olet valmis, varmista, että valitset 
"Poista laite turvallisesti" vaihtoehdon 
estääksesi mahdollisten ongelmien 
syntymisen microSD™-kortillesi. 

HUOMAUTUS: Kamerasi ei lataudu 
sen ollessa liitettynä tietokoneeseesi 
massamuistilaitteena ja käynnissä ollessaan. 
Voit jatkaa kameran latausta painamalla 
ja pitämällä virtapainikkeen painettuna 
muutaman sekunnin ajan, kunnes kamera 
sammuu ja latausportin yläpuolella oleva 

merkkivalo muuttuu punaiseksi lataamisen 
ilmaisemiseksi. 
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VINKKEJÄ

• Polaroid Mint sammutetaan 
automaattisesti akun säästämiseksi mikäli 
sitä ei käytetä tai mitään painikkeita ei 
paineta viiden (5) minuutin kuluessa. Voit 
käynnistää kameran uudelleen pitämällä 
virtapainikkeen painettuna kahden (2) 
sekunnin ajan, aivan kuten normaalisti.

• Mikäli kameraan ei ole asennettuna 
tulostinpaperia, vaan pelkkä microSD™-
kortti, otetut valokuvat tallennetaan 
microSD™-kortille ja niitä voidaan käyttää 

tietokoneella koska tahansa. Näitä kuvia ei 
voida kuitenkaan tulostaa mikäli kameraan 
lisätään tulostinpaperia.

• Mikäli kameraan ei ole asennettu 
microSD™-korttia, ilmoittaa Polaroid Mint 
-kamerasi sinulle nopeasti punaista valoa 
etsimessä vilkuttamalla tulostinpaperin 
loppumisesta kuvaa ottaessasi. Mikäli 
etkä ole asentanut kameraan microSD™-
korttia, ei ottamiasi kuvia voida tallentaa 
tai tulostaa.

• Kantohihna auttaa kameran 
kuljettamisessa ulkona ollessasi, mutta 
suosittelemme ettet tekisi nopeita tai 
odottamattomia liikkeitä kun kamera on 
liitettynä kantohihnaan. Mikäli kantohihna 
katkeaa, voi kamerasi vaurioitua tai 
vahingoittaa vakavasti ympärilläsi olevia 
ihmisiä.

• Valokuvat eivät tulostu juuri sellaisina 
kuin ne etsimen kautta näkyvät. Käytä 
kehystystä yleisenä ohjenuorana, mutta 

yritä käyttää keskiympyrää keskittääksesi 
ottamasi kuvan, sillä ulkoreunat voivat 
leikkautua pois, etenkin Kehys-valintaa 
käyttäessäsi. 

• Tärkeää! Älä pidä sormeasi laukaisimella 
ellet ole valmiina ottamaan kuvaa, tai ellei 
kamerasi ole sammutettuna; kamera 
tulostaa automaattisesti kaikki ottamansa 
valokuvat. Mikäli pidät sormeasi  
painikkeella, saatat vahingossa ottaa kuvan 
jota et halunnut ottaa.
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TEKNISET TIEDOT

• Mitat: 4,6" L x 3,1" W x 0,8” D (117 x 78,5 
x 19,75 mm)

• Paino: 6,1 oz (173g)
• Kamera: 8 MP (16 MP interpoloinnilla)
• Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen, 

punainen, sininen, Keltainen
• Tuetut tallennusmediat: MicroSD™-kortit 

jopa 256 Gt asti
• Akun kapasiteetti: 700 mAh
• Akun tyyppi: Litiumioni
• Tulosteita yhdellä latauksella: n. 40

• Tuettu valokuvapaperi: Polaroid ZINK® 
2x3" tarravalokuvapaperi

Polaroid Mint Camera POLSP02

Kysymyksiä? Huolia? Ota meihin 
yhteyttä!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534




