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Obrigado por adquirir a Câmera Polaroid Mint. Este Guia do Usuário destina-se a 
fornecer as orientações para garantir que a operação deste produto seja segura e 
não represente riscos para o usuário. Qualquer uso que não esteja em conformidade 
com as orientações descritas neste Guia do Usuário poderá anular a garantia 
limitada.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este guia para consulta 
futura. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico. 

Este produto está coberto por uma garantia limitada de um ano. A cobertura está 
sujeita a limitações e exclusões. Consulte detalhes na garantia.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA COM A POLAROID MINT

• ADVERTÊNCIA DE CONVULSÃO: 
Este dispositivo utiliza repetidamente 
luzes LED intermitentes que podem 
potencialmente provocar convulsões 
em pessoas com epilepsia fotossensível 
e/ou outros distúrbios convulsivos. 
Recomenda-se critério por parte do 
usuário.

• Nunca deixe a câmera ou o papel 
ZINK® em uma área que possa ficar 
extremamente quente ou onde ficarão 

expostos à luz solar direta durante 
um longo período. Isso poderá fazer a 
câmera sobreaquecer ou sofrer outros 
problemas.

• Não deixe a câmera molhar! Se precisar 
limpá-la, utilize um pano macio que tenha 
sido ligeiramente umedecido com água 
ou álcool e limpe suavemente quaisquer 
pontos de sujeira. Jamais mergulhe a 
câmera inteira dentro da água.

• Ficará visível uma luz LED azul ou 
vermelha através do visor durante 
várias etapas da operação. Não olhe 
diretamente através do visor quando as 
luzes LED são exibidas, pois isso poderá 
danificar os olhos.

• Tenha cuidado com a câmera. Tente não 
derrubá-la ou sacudi-la violentamente. A  
parte interna da câmera contém muitas 
peças pequenas que podem quebrar se 
forem sacudidas excessivamente.

• Para carregar a câmera, utilize somente 
o cabo de carregamento fornecido junto 
com a embalagem original, e tenha 
cuidado para que não fique muito quente 
durante a recarga. Caso você sinta que a 
câmera está sobreaquecendo durante a 
recarga, desconecte-a imediatamente da

• fonte de alimentação e deixe-a esfriar 
antes de religá-la.
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM CONHEÇA A CÂMERA

1. Conector para alça de transporte
2. Alto-falante
3. Indicador de carregamento
4. Porta de carregamento
5. Indicador de cartão microSD™
6. Entrada para cartão microSD™
7. Botão Disparador
8. Saída de impressão de fotos

Papel Polaroid ZINK® 
Pacote Inicial

Guia do Usuário  
e Garantia

Cabo de carregamento
MicroUSB

Câmera e Impressora 2 
em 1 Polaroid Mint Shoot 

+ Print
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Alça da câmera
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9. Botão Reset
10. Bandeja para 

papel Polaroid 
ZINK®

11. Visor/luz LED
12. Espelho para 

selfie
13. Lente da câmera

14. Luzes de exibição do 
modo

15. Botão Modo
16. Ativador da moldura 

(borda clássica da 
Polaroid®)

17. Ativador da espera de 
10 segundos

18. Botão liga/desliga
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PRIMEIROS PASSOS

1. Carregue a câmera: Antes de começar 
a usar a nova câmera Polaroid Mint, 
conecte-a ao computador ou qualquer 
carregador USB com uma saída de 
um AMP (1A) ou mais. O indicador de 
carregamento permanecerá vermelho 
enquanto a câmera é carregada. Quando 
o indicador ficar verde, a câmera estará 
totalmente carregada e pronta para usar.

2. Carregue o papel ZINK® na câmera: 

Siga as instruções abaixo para carregar a 
câmera de modo rápido e fácil com 
papel ZINK® autoadesivo e começar a 
imprimir fotos! 
a.  Abra a bandeja de papel na parte de  
 trás, pressionando a trava e  
 puxando-a em sua direção. 
b.  Insira a folha de calibragem azul com  
 o código de barras virado para baixo e  
 o logotipo ZINK® no canto inferior  

 direito. Coloque as outras folhas em  
 branco por cima, com o lado brilhante  
 voltado para você.  
 
 
 
 
 
 

 

 Tente não tocar no lado brilhante para  
 não deixar marcas de impressão  
 digital. (Você pode carregar a pilha  
 inteira da forma como está na  
 embalagem, mas às vezes é mais  
 fácil carregar a folha de calibragem  
 primeiro para ter certeza de que está   
 encaixada corretamente na bandeja.) 
c.  Quando você tirar a primeira foto,  
 depois de colocar o papel ZINK®, a  
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 folha de calibragem azul será  
 lentamente ejetada da saída de  
 impressão. Sua foto será impressa  
 depois que a folha de calibragem sair  
 por completo.  
 
 
 
 

 

 OBSERVAÇÃO: não empurre o papel  
 muito para dentro, senão ele pode  
 atolar ou causar erros de impressão.  

COMECE A USAR A POLAROID MINT!

1. Ligue a câmera pressionando o botão 
liga/desliga na lateral durante dois 
(2) segundos, até que todas as luzes 
debaixo dele pisquem uma vez e a 
câmera emita um sinal sonoro. 

2. Quando a câmera estiver ligada, você 
poderá escolher o tipo de foto que deseja 
tirar, utilizando o botão Modo e o ativador 
de Moldura abaixo do botão liga/desliga. 
a.  Pressione o botão Modo uma vez para  
 percorrer as opções de cor da foto,  
 entre colorida, preta e branca ou tom  

 de sépia.  
b.  Se tocar no botão Moldura uma vez,  
 será exibida uma luz branca acima  
 dele para indicar a escolha da  
 impressão da foto com uma clássica  
 borda branca Polaroid.

3. Depois de selecionar o modo de cor e 
se deseja ou não incluir uma moldura, 
use o espelho para selfie na frente ou 
olhe através do visor para alinhar a sua 
foto e, em seguida, pressione o botão 
disparador na parte superior da câmera,  
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acima do logotipo da Polaroid.

4. Se estiver tirando fotos em um ambiente 
pouco iluminado, a Polaroid Mint 
detectará o nível de luz automaticamente 
e usará o flash quando necessário. Em 
uma sala com iluminação fluorescente, 
convém focar nas cores mais arrojadas 
para evitar um aspecto desbotado.

5. A luz LED do visor começará a piscar e, 
depois de cerca de seis (6) segundos, a 
câmera começará a impressão da foto 

pela saída de impressão.

6. Pegue a foto quando terminar de 
imprimir!

Como usar a função de espera de 10 
segundos

A função de espera de 10 segundos 
permite definir um breve temporizador 
antes de tirar a foto. Essa espera é útil para 
preparar fotos em grupo, posar para selfies 
etc. Siga estas instruções para utilizar esta 
prática ferramenta!

1. Selecione o modo de cor e a moldura,  
como normalmente faria antes de tirar 
uma foto com a Polaroid Mint. 

2. Pressione o botão abaixo do botão liga/
desliga, com a indicação "10 SEC", de 
modo a acender a luz indicadora branca.

3. Alinhe a foto, ou posicione a câmera no 
local desejado, e em seguida pressione o 
botão disparador para iniciar a contagem 
regressiva de 10 segundos.

4. O visor fará a contagem regressiva e 

piscará em vermelho pelos primeiros 
cinco (5) segundos, então emitirá um 
sinal sonoro e piscará a luz LED normal 
rapidamente durante os próximos três 
(3) segundos; pelos últimos dois (2) 
segundos, emitirá um sinal sonoro e 
piscará o LED duas vezes por segundo. 
Imediatamente em seguida será tirada 
a fotografia.

5. A foto será impressa pela saída de 
impressão como de costume.
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Como usar a função de colagem

A câmera Polaroid Mint permite combinar 
duas fotos em uma colagem de dois 
painéis, com o simples toque de um botão! 
Siga estas instruções para criar sua própria 
colagem:

1. Pressione o botão disparador e 
mantenha-o pressionado por três 
segundos.

2. A câmera emitirá uma contagem 
regressiva de cinco segundos indicada 

por luzes LED intermitentes e uma série 
de três (3) sinais sonoros individuais 
seguidos por duas (2) séries de sinais 
sonoros duplos, após os quais será tirada 
a primeira foto.

3. Após a primeira foto ser tirada, as luzes 
piscarão novamente em uma contagem 
regressiva de três segundos. Quando a 
segunda série de sinais sonoros duplos 
forem emitidos, será tirada a segunda 
foto.

4. A colagem será impressa pela saída de 
impressão como de costume.

 
Download das fotos

Se você tiver um cartão microSD™ 
instalado na câmera Polaroid Mint, poderá 
facilmente baixar e visualizar cópias das 
fotos em alta resolução em qualquer 
notebook ou computador pessoal. Observe 
que as fotos tiradas/impressas com a 
clássica borda da Polaroid serão salvas sem 

ela. Siga estas instruções para acessar as 
fotos em seu computador.

1. Ligue a extremidade do conector USB 
do cabo de carregamento em qualquer 
porta USB de um computador (ou 
notebook). Ligue o conector microUSB 
na porta de carregamento da câmera.

2. Pressione o botão liga/desliga e 
mantenha-o pressionado por dois 
segundos para ligar a câmera. A 
luz indicadora acima da porta de 
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carregamento deverá começar a piscar 
em azul. 

3. Na primeira vez que conectar a câmera, 
levará alguns minutos para baixar os 
drivers automaticamente e reconhecer 
a câmera como um dispositivo 
de armazenamento externo. Não 
desconecte a câmera durante esse 
processo.

4. Depois que a câmera estiver conectada 
e os drivers estiverem instalados, acesse 

as fotos tiradas indo até o menu do 
computador e visualizando a câmera 
como um dispositivo de armazenamento 
externo (geralmente definido como a 
unidade E:\, por padrão). Haverá uma 
pasta chamada DCIM, e dentro dessa 
pasta haverá outra pasta chamada 
MINT_CAM. Lá estarão as cópias de 
todas as fotos, mesmo as tiradas quando 
a câmera não continha papel.

5. Divirta-se visualizando, editando, 
imprimindo e/ou publicando estas 

versões em maior resolução das suas 
fotos Polaroid Mint no seu computador!

6. Quando terminar, não se esqueça de 
selecionar a opção “ejetar dispositivo de 
armazenamento removível" para evitar 
quaisquer problemas com o cartão 
microSD™.

OBSERVAÇÃO: A câmera não será 
carregada enquanto estiver ligada e 
conectada ao computador como dispositivo 
de armazenamento. Para retomar o   

carregamento da câmera, pressione o botão 
liga/desliga e mantenha-o pressionado 
por dois segundos até a câmera se 
desligar; a luz indicadora acima da porta de 
carregamento ficará vermelha novamente 
ao retomar o carregamento.
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DICAS E TRUQUES

• A Polaroid Mint desliga-se 
automaticamente para economizar a 
energia da bateria se você não a usar ou 
não pressionar nenhum botão por cinco 
(5) minutos. Para religá-la, basta manter o 
botão liga/desliga pressionado por dois (2) 
segundos, como normalmente faria.

• Se não houver papel, mas houver um 
cartão microSD™ instalado, quaisquer 
fotos tiradas serão armazenadas no cartão 
microSD™ e poderão ser acessadas pelo 
computador, a qualquer momento. No 
entanto, essas fotos não serão impressas 

quando for colocado mais papel na 
câmera.

• Se não houver um cartão microSD™ 
instalado, a câmera Polaroid Mint 
informará quando estiver sem papel, 
piscando rapidamente uma luz vermelha 
no visor sempre que for realizada a 
tentativa de tirar uma foto. Se não 
houver um cartão microSD™ instalado, 
nenhuma das fotos que você tentar tirar 
enquanto a câmera estiver sem papel 
será armazenada.

• A alça de transporte é útil para segurar 

a câmera enquanto as mãos estão 
ocupadas, mas não recomendamos 
balançá-la ou fazer qualquer movimento 
súbito enquanto a câmera está presa a 
ela. Se ela se romper, a câmera poderá 
ser danificada ou alguém próximo poderá 
machucar-se gravemente.

• As fotos não serão impressas exatamente 
como aparecem através do visor. Use o 
enquadramento como uma orientação 
geral, mas tente usar o círculo interno 
para centralizar a imagem que deseja 
capturar, pois as bordas externas poderão 

ser cortadas, especialmente se a opção 
de Moldura estiver ativada.

• Importante! Não coloque o dedo sobre 
o botão disparador a menos que esteja 
pronto para tirar uma foto ou a câmera 
esteja completamente desligada; esta 
câmera imprime  automaticamente todas 
as imagens capturadas. Se você deixar 
o dedo sobre o botão, poderá acabar 
imprimindo uma foto que não queria tirar.
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ESPECIFICAÇÕES

• Dimensões: 4,6" C x 3,1" L x 0,8" P (117 x 
78,5 x 19,75 mm)

• Peso: 6,1 oz (173 g)
• Câmera: 8 MP (16 MP através de 

interpolação)
• Cores disponíveis: Preto, Branco, 

Vermelho, Azul Amarelo
• Armazenamento aceito: Cartões 

microSD™ até 256 GB
• Capacidade da bateria: 700 mAh
• Tipo de bateria: Íon de lítio

• Impressões por carga: Aprox. 40
• Papel fotográfico aceito: Papel fotográfico 

autoadesivo 2x3" (5x7,6 cm) Polaroid 
ZINK®

Polaroid Mint Camera POLSP02

Dúvidas? Preocupações? Entre em 
contato!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534




