
Shoot + Print 2-in-1 Kamera og Printer

BRUKSANVISNING
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Takk for ditt kjøp av et Polaroid Mint Kamera. Denne bruksanvisningen har til hensikt 
å gi deg veiledning for å sikre at betjeningen av dette produktet er sikkert og ikke 
utsetter brukeren for risiko. Enhver bruk som ikke stemmer overens med retningslinjene 
beskrevet i denne bruksanvisningen kan ugyldiggjøre den begrensede garantien.

Vennligst les alle instruksene før ibruktakelse av produktet, og oppbevar denne 
bruksanvisningen til senere referanse. Dette produktet er kun tiltenkt bruk i husstander.

Dette produktet er dekket av en begrenset ett-årig garanti. Dekning er gjenstand for 
begrensninger og unntakelser. For ytterligere informasjon, vennligst se garantien.
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VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN MED POLAROID MINT

• ADVARSEL OM ANFALL: Dette 
apparatet bruker gjentatte blinkende LED 
lys som eventuelt kan forårsake anfall for 
mennesker med fotosensitiv epilepsi og/
eller andre typer anfallslidelser. Bruker 
diskresjon anbefales.

• Etterlat aldri kameraet eller ZINK® papiret 
på et område som kan bli svært varmt, 
eller på steder hvor det utsettes for 
direkte sollys over lang tid. Dette kan føre 

til at kameraet overopphetes eller at det 
oppstår andre problemer.

• Unngå at kameraet blir vått! Hvis 
kameraet behøver å renses, bruk en myk 
klut som så vidt er fuktet med vann eller 
gni kameraet med desinfiserende væske 
og tørk forsiktig bort eventuelle flekker. 
Hold aldri produktet under vann under 
noen omstendigheter.

• Et blått eller rødt LED lys er synlig 
via viewfinderen i løpet av diverse 
operasjonsfaser. Ikke se  direkte gjennom 
viewfinderen når LED-lysene vises, da 
dette kan føre til skade på øyne.

• Behandle kameraet forsiktig. Forsøk å 
ikke miste det på bakken eller riste det 
voldsomt. På kameraets innside er det 
flere små deler som kan gå i stykker 
dersom de skyves for mye rundt.

• Bruk alltid den medfølgende ladekabelen 
til opplading av kameraet, og vær 
oppmerksom på at det ikke blir for 
varmt mens det lades. Hvis du synes 
at kameraet overopphetes mens det 
lades, koble apparatet øyeblikkelig fra 
strømkilden og la det avkjøles før du slår 
apparatet på igjen.
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HVA ER INKLUDERT I BOKSEN? BLI KJENT MED DITT KAMERA

1. Feste til hempe
2. Høyttaler
3. Ladeindikator
4. Ladeinngang
5. microSD™ kort indikator
6. Inngang til microSD™ kort
7. Utløserknapp
8. Foto printeråpning 

Polaroid ZINK® papir 
Oppstartspakke

Bruksanvisning & Garanti

Mikro USB
Ladekabel

Polaroid Mint Shoot + Print 
2-in-1 kamera og printer
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Kamerahempe
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9. Gjenstartknapp
10. Polaroid ZINK® 

papirbrett
11. Viewfinder/LED lys
12. Selfie speil
13. Kameralinse

14. Modusvisning lys
15. Modusknapp
16. Rammeskifte (Classic 

Polaroid® kant)
17. 10-sekunders forsink-

elsesknapp
18. Av/På knapp
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FORBEREDELSE

1. Kameraet må først lades. Før 
ibruktakelse av ditt nye Polaroid Mint 
kamera skal det kobles til din PC eller 
en annen USB ladestasjon med en 
utgang på en ampere (1A) eller høyere. 
Ladeindikatoren vil forbli rød mens 
kameraet lades. Når lyset blir grønt er 
det fullt ladet og klar til bruk.

2. Plasser ZINK® papiret i kameraet: Følg 
stegene nedenfor for raskt og enkelt å 

fylle ditt nye kamera med ZINK® 
sticky-back papir, så du kan begynne å 
printe bilder! 
a.  Åpne papirbrettet på baksiden ved å  
 presse ned klaffen og trekke den til  
 deg. 
b.  Plasser det blå kalibreringspapiret  
 med strekkoden vendt ned og ZINK®  
 logoen i nederste høyre hjørne.  
 Plasser de andre blanke arkene øverst  

 med den glatte siden vendt mot deg.  
 
 
 
 
 
 

 
 Forsøk å unngå å berøre den glatte  
 siden slik at det ikke kommer  

 fingeravtrykk på den. (Du kan  
 plassere hele stakken papir som den  
 er rett fra pakken, men noen ganger  
 er det enklere å plassere  
 kalibreringsarket først for å sikre at  
 det er plassert korrekt på brettet.) 
c.  Når du tar ditt første bilde etter  
 oppfylling av ZINK®papiret vil det blå  
 kalibreringsarket langsomt gli ut av  
 utgangen på printeren. Bildet ditt  
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 printes etter at kalibreringsarket er  
 ferdig.  
 
 
 
 

 
 OBS: Vennligst ikke press papiret for  
 langt inn, ellers kan papiret sette seg  
 fast eller forårsake feilaktige utskrifter.

BEGYNN Å BRUKE POLAROID MINT!

1. Slå på kameraet ved å trykke på av/
på knappen på siden av kameraet i to 
(2) sekunder, inntil alle lysene nedenfor 
blinker en gang og kameraet lager en lyd.

2. Når kameraet er tent kan du velge hva 
slags bilde du ønsker å ta ved å benytte 
modusknappen og rammeveksleren 
under av/på knappen. 
a.  Ved å trykke en enkelt gang på  
 modusknappen kan du bla gjennom  
 fargevalgene for å velge ønsket farge,  

 svart & hvitt eller sepia nyanse. 
b.  Hvis du trykker forsiktig på  
 rammenknappen en enkelt gang,  
 vises et hvitt lys ovenfor for å indikere  
 at du har valgt å printe bildet ditt med  
 en klassisk hvit Polaroid kant.

3. Når du har valgt fargemodus og om du 
ønsker å inkludere en ramme eller ei, 
kan du bruke selfiespeilet på framsiden 
eller se igjennom viewfinderen for 
oppstilling av bildet, og deretter trykke 
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på lukkerknappen øverst på kameraet 
ovenfor Polaroid logoen.

4. Hvis du tar bilder i svak belysning vil 
Polaroid Mint automatisk oppdage det 
svake lyset og bruke blits når det er 
nødvendig. I et rom med fluorescerende 
belysning anbefales det å fokusere på de 
sterkere fargene for å unngå et utvasket 
bilde.

5.  Viewfinder LED lyset begynner å blinke  

og etter ca. seks (6) sekunder begynner 
kameraet å printe bildet.

6. Hent bildet ditt etter at det er ferdig 
printet!

Ved å bruke innstillingen 10-sekunders 
forsinkelse

Kan du innstille et kort tidsur før du tar bildet 
- nyttig når man tar gruppebilder, posering 
for selfies etc. Følg disse stegene for å 
benytte deg av dette nyttige verktøyet!

1. Velg ditt fargemodus og ønsket ramme 
på samme måte som du ville ha gjort før 
du tar et bilde med ditt Polaroid Mint. 

2. Trykk på knappen under av/på knappen 
med markeringen "10 SEC", slik at det 
hvite indikatorlyset lyser.

3. Still opp bildet ditt eller plasser kameraet 
der hvor du ønsker det skal stå, og 
trykk deretter på utløserknappen for 
å begynne den 10 sekunder lange 

nedtellingen. 

4. Viewfinderen teller ned og blinker rødt de 
første fem (5) sekundene, deretter piper 
og blinker det vanlige LED lyset hurtig 
de neste tre (3) sekundene; de siste 
to (2) sekundene vil det pipe og blinke 
med LEDlyset to ganger per sekund, og 
deretter øyeblikkelig fotografere.

5. Bildet printes som det pleier fra 
kameraets printeråpning.
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Bruk av kollasjinnstillingen

Polaroid Mint kameraet gir deg muligheten 
til å kombinere to bilder i en dobbel 
rutekollasj ved et enkelt trykk på knappen! 
Følg disse stegene for å skape din egen 
kollasj:

1. Trykk og hold lukkerknappen nede i tre 
sekunder.

2. Kameraet vil sette i gang en nedtelling 
på fem sekunder som indikeres ved at 

LED lysene blinker og at det høres tre (3) 
enkle pip, deretter høres to (2) sett med 
pipelyder to ganger i trekk, etterfulgt av 
fotografering av det første bildet.

3. Etter at det første bildet er tatt blinker 
lysene igjen i løpet av en 3 sekunders 
nedtelling. Når du hører det andre settet 
med pipelyder to ganger i trekk, betyr 
det at det andre bildet tas.

4. Din kollasj printes som det pleier fra 

kameraets printeråpning.

 
Nedlasting av bildene dine

Hvis du har et microSD™ installert i ditt 
Polaroid Mint kamera kan du lett laste ned 
og vise kopier av bildene dine med høyere 
oppløsning fra enhver laptop eller pc. Vær 
oppmerksom på at bilder som ble tatt/ 
printet med den klassiske Polaroid kanten vil 
lagres uten den. Følg disse stegene for å få 

tilgang til bildene dine fra pc`en din.

1. Koble enden på din USB forbindelse 
på ladekabelen til enhver USB åpning 
på din pc (eller laptop). Koble micro 
USB forbindelsen til ladeåpningen på 
kameraet.

2. Trykk og hold av/på knappen nede i 
to sekunder for å slå på kameraet. 
Indikatorlyset over ladeåpningen bør nå 
blinke blått.
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3. Når du slår på kameraet for første 
gang vil det ta et par minutter før den 
automatiske nedlastingen av drivere 
starter og den flyttbare enheten 
gjenkjennes. Ikke koble fra kameraet i 
løpet av denne prosessen.

4. Etter at kameraet er koblet til og drivere 
er installert har du tilgang til bildene 
du har tatt ved å gå til menyen på din 
pc og der kan du se dem som ekstern 
lagringsenhet (vanligvis standard til E:/). 

Det vises en mappe ved navn DCIM, og 
i denne mappen ligger en annen mappe 
ved navn MINT_CAM. Her kan du finne 
kopier av alle bildene dine, til og med de 
bildene du tok mens det ikke var papir i 
kameraet.

5. Ha det moro med visning, redigering, 
printing, og/eller deling av disse 
verjsonene med høyere oppløsning av 
dine Polaroid Mint bilder fra din pc!

6. Når du er ferdig, forsikre deg om at du 
velger valgmuligheten "fjern flyttbar 
lagringsenhet" for å forhindre problemer 
med ditt microSD™  kort.

OBS: Kameraet vil ikke lades mens det 
er slått på og koblet til datamaskinen som 
en lagringsenhet. For å fortsette lading 
av kameraet, trykk og hold nede av/på 
knappen i to sekunder til det slukkes, og 
indikatorlyset over ladeåpningen blir atter 
rødt når det fortsetter å lades.
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TIPS OG TRIKS

• Polaroid Mint kameraet slukkes 
automatisk for å spare batteri dersom du 
ikke bruker det eller betjener det i mer 
enn fem (5) sekunder. For å slå det på 
igjen, hold av/på knappen nede i to (2) 
sekunder som du vanligvis ville ha gjort.

• Hvis du ikke har papir, men du ønsker 
å ha et microSD™  kort installert, vil 
hvert bilde du tar lagres på microSD™  
kortet og kan til enhver tid tilgås fra 
datamaskinen din. Disse bildene printes 
imidlertid ikke når du plasserer mer 

papir i kameraet.

• Hvis et microSD™  kort ikke er installert 
vil Polaroid Mint kameraet gi deg 
beskjed når det mangler papir ved at et 
rødt lys blinker hurtig i viewfinderen når 
du prøver å ta et bilde. Hvis du ikke har 
installert et microSD™ kort, vil ingen 
av bildene lagres som du forsøker å ta 
mens kameraet mangler papir.

• Hempen er nyttig for å ha kameraet 
under kontroll mens du er underveis, 

men vi  anbefaler ikke at du svinger 
kameraet eller foretar plutselige 
bevegelser mens du bærer kameraet 
rundt halsen. Hvis hempen går i stykker 
kan kameraet bli skadet eller det kan 
forårsake alvorlig skade på personer 
som oppholder seg i nærheten.

• Bildene printes ikke nøyaktig på samme 
måte som de vises i viewfinderen. Bruk 
rammen som en generell veiledning, 
men forsøk å bruke den indre sirkelen 
for å sentrere bildet du ønsker å ta, 

ettersom de ytre kantene kan være 
skjært av, spesielt hvis du har aktivert 
innstillingen "Ramme".

• Viktig! Ikke la fingeren ligge på 
utløserknappen hvis du ikke er klar til å 
ta et bilde eller hvis kameraet er slukket; 
dette kameraet printer automatisk 
ethvert bilde det oppfanger. Hvis du lar 
fingeren bli liggende på denne knappen 
kan det hende at det printes et bilde du 
egentlig ikke ønsket å ta. 
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SPESIFIKASJONER

• Dimensjoner: 4.6" L x 3.1" B x 0.8” D (117 
x 78.5 x 19.75mm)

• Vekt: 6.1 oz (173g)
• Kamera: 8MP (16MP via innsetting Fås i 

fargene: Svart, hvit, rød, blå gul
• Lagringstype: MicroSD™ kort opp til 

256GB
• Batteri kapasitet: 700mAh
• Batteritype: Lithium-ion
• Utskrifter per opplading : ~40

• Fotopapir: Polaroid ZINK® 2x3" sticky-
back fotopapir

Polaroid Mint Camera POLSP02

Spørsmål? Noe du lurer på? Kontakt oss!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534




