
Fotografujte a tlačte - fotoaparát a tlačiareň v jednom

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
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Ďakujeme, že ste si zakúpili fotoaparát Polaroid Mint. Táto uživateľská príručka je určená 
na to, aby vám poskytla pokyny, ktoré zaistia, že prevádzka tohto produktu je bezpečná 
a nepredstavuje pre užívateľov riziko. Akékoľvek použitie, ktoré nezodpovedá pokynom 
popísaným v tejto užívateľskej príručke, môže zrušiť obmedzenú záruku.

Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny. Tento výrobok je určený iba pre 
domáce použitie.

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená jednoročná záruka. Záručná doba sa môže 
líšiť podľa právných predpisov v danej krajine alebo štátu. Podrobnosti nájdete v časti 
záruka. 
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BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

• UPOZORNENIE: Toto zariadenie 
opakovane využíva blikajúce LED 
kontrolky, ktoré môžu potenciálne vyvolať 
záchvat u u osôb s fotosenzitívnou 
epilepsiou a/alebo inými záchvatovými 
poruchami. Odporúčame zvážiť použitie 
tohto zariadenia.

• Nikdy nenechávajte fotoaparát alebo 
ZINK papier v oblasti, ktorá by mohla byť 
extrémne horúca, alebo kde budú po dlhú 

dobu vystavené priamemu slnečnému 
žiareniu. To by mohlo mať za následok 
prehriatie fotoaparátu alebo iné problémy.

• Nenechávajte ho v mokre! Ak potrebujete 
vyčistiť fotoaparát, použite mäkkú 
handričku, ktorú mierne navlhčite vodou 
alebo liehom, a jemne utrite špinavé 
škvrny. Vôbec nikdy nenamáčajte celý 
fotoaparát do vody.

• Počas rôznych etáp prevádzky je v 
hľadáčiku vidieť modrej alebo červenej 
LED svetlo. Nepozerajte sa priamo 
do hľadáčika, keď sa LED kontrolky 
rozsvietia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 
očí.

• Buďte opatrní s fotoaparátom. Snažte 
sa ho chrániť pred pádom, alebo s ním 
silne netriasť. Vnútro fotoaparátu má veľa 
malých častí, ktoré by sa mohli zlomiť,ak 

by došlo k silnému nárazu alebo tlaku.

• Pre nabíjanie fotoaparátu vždy používajte 
nabíjací kábel, ktorý je dodávaný v 
balení. Buďte opatrní, aby sa fotoaparát 
počas nabíjania príliš nezahrieval. Ak 
máte pocit, že sa fotoaparát počas 
nabíjania príliš zahrieva, okamžite ho 
odpojte od zdroja napájenia a nechajte 
ho pred opätovným zapnutím vychladnúť.
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ČO SA DODÁVA V BALENÍ? ZOZNÁMTE SA S VAŠÍM FOTOAPARÁTOM

1. Popruh na prenášanie
2. Reproduktor
3. Indikátor nabíjania
4. Nabíjací port
5. Indikátor microSD karty
6. Slot na microSD kartu
7. Tlačidlo spúště
8. Slot na tlač fotografií

Papier Polaroid ZINK 
štartové balenie 10ks

Užívateľská príručka  
& Záruka

MicroUSB  
nabíjací kábel

Fotoaparát Polaroid Mint 
2v1 fotoaparát a tlačiareň
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Popruh k fotoaparátu
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9. Tlačidlo reset
10. Zásobník na papier 

Polaroid ZINK
11. Hľadáčik / LED 

kontrolka
12. Selfie zrkadlo
13. Objektív 

fotoaparátu

14. Kontrolka ukazovateľa režimu
15. Tlačidlo režimu
16. Prepínač rámčeka (klasický rámček Polaroid)
17. Prepínač samospúště (10 sekúnd)
18. Tlačidlo power
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PRIPRAVTE SA

1. Najprv nabite: Pred prvým použitím 
fotoaparátu Polaroid Mint ho zapojte 
do počítača alebo ľubovoľného USB 
nabíjacieho bloku s výkonom 1A alebo 
vyšším. Počas nabíjania fotoaparátu 
bude indikátor nabíjania svietiť 
načerveno. Akonáhle sa farma zmení 
na zelenú, fotoaparát je plne nabitý a 
pripravený na použitie.

2. Vložte ZINK papier do fotoaparátu: 

Postupujte podľa nižšie uvedených 
krokov, aby ste mohli rýchlo a ľahko 
vložiť ZINK papier do vášho nového 
fotoaparátu a začať tlačiť fotografie. 
a.  Otvorte zásobník na paier v zadnej 
 časti stlačením západky a pritiahnutím 
 dvierok zásobníka smerom k sebe. 
b.  Vložte modrý kalibračný papier s  
 čiarovým kódom smerom nadol a  
 logom ZINK do ľavého dolného rohu. 

 Obyčajné listy papiera musia byť  
 umiestnené lesklou stranou nahor  
 (smerom k vám). Snažte sa nedotýkať 
 lesklé strany, aby ste na nej   
 nezanechali odtlačky prstov. (Môžete  
 vložiť celý balík papiera, vrátane  
 kalibračného listu, ale niekedy je  
 ľahšie vložiť najskôr kalibračný list,  
 aby ste sa uistili, že je v zásobníku  
 správne uložený.) 

 
 
 
 
 
 

 
c. Pri nasnímaní prvé fotografie po  
 vložení ZINK papiera sa modrý  
 kalibračný list pomaly vysunie zo slotu   
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 na tlač fotografií. Po vysunutí  
 kalibraného listu sa vytlačí vaše  
 fotografie.  
 
 
 
 

 
 POZNÁMKA: Prosím uistite sa, že ste  
 papiere nezasunuli príliš ďaleko, inak  

 by sa mohli zaseknúť alebo spôsobiť  
 chybu v tlači. 

ZAČNITE POUŽÍVAŤ POLAROID MINT!

1. Zapnite fotoaparát stlačením power 
tlačidla na boku po dobu 2 sekúnd, pokiaľ 
sa zrazu nerozsvieti všetky kontrolky a 
fotoaparát nepípne.

2. Akonáhle je fotoaparát zapnutý, môžete 
si zvoliť typ fotografie pomocou tlačidiel 
režimu a prepínače rámčeku, ktoré 
nájdete pod power tlačidlom. 
a.  Jedným stlačením tlačidla režimu  
 prepínáte medzi farebnými vzhľady  
 fotografie - farebný, čiernobiely alebo  

 sépiový. 
b.  Jedným stlačením tlačidla prepínača  
 rámčeka si zvolíte, či klasický rámček  
 Polaroid chcete alebo nie. Pokiaľ bude  
 pri tlačidle svietiť kontrolka s bielym   
 svetlom, voľba klasického rámčeka je  
 zapnutá.

3. Akonáhle vyberiete farebný režim a či 
chcete alebo nechcete na fotografiu 
rámček, použite hľadáčik alebo selfie 
zrkadlo na prednom paneli (podľa toho, 
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akú fotografiu chcete nasnímať) a potom 
stlačte tlačidlo spúště v hornej časti 
fotoaparátu nad logom Polaroid.

4. Ak snímate fotografie s nastavením 
nízkej úrovne osvetlenia, Polaroid Mint 
automaticky detekuje úroveň svetla 
a v prípade potreby použije blesk. V 
miestnosti s fluorescenčným osvetlením 
sa môžete zamerať na odvážnějšie farby, 
aby ste sa vyhli vyblednutiu.

5. LED kontrolka hľadáčiku začne blikať 
a približne po šiestich sekundách 
fotoaparát začne tlačiť fotografiu zo slotu.

6. Po dokončení tlače získate fotografiu.

Používanie funkcie samospúště (10 
sekúnd)

10 sekundová samospúšť umožňuje 
nastaviť krátky časovač pred fotografováním  
- užitočné pre nastavenie skupinových 
fotografií, pri pózovanie na selfie, atď. 

Ak chcete využiť tento šikovný nástroj, 
postupujte podľa nasledujúcích krokov.

1. Zvoľte farebný režim a rámček, rovnako 
ako zvyčajne, než nasnímate fotografiu  
s Polaroid Mint. 

2. Stlačte tlačidlo označené "10 SEC", ktoré 
sa nachádza pod power tlačidlom, aby 
sa rozsvietila biela kontrolka.

3. Nastavte fotografiu alebo položte 
fotoaparát na svoje miesto a stlačením 

tlačidla spúště spustíte odpočítavanie 
10 sekúnd.

4. V hľadáčiku sa bude odpočítavať čas a 
bude blikať červené LED svetlo počas 
prvých piatich sekúnd. V nasledujúcich 
troch sekundách bude rýchlo blikať 
LED svetlo a fotoaparát bude pípať. 
Počas posledných dvoch sekúnd zaznie 
dvakrát za sekundu pipnutie a dvakrát 
za sekundu blikne LED svetlo, po ktorom 
bude okamžite zhotovená fotografie.
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Použitie funkcie koláže

Váš fotoaparát Polaroid Mint umožňuje 
kombinovať dve fotografie do koláže 
pomocou jednoduchého stlačenia tlačidla. 
Postupujte podľa nasledujúcich krokov, pre 
vytvorenie svojej vlastnej koláže:

1. Stlačte a podržte tlačidlo spúště na tri 
sekundy.

2. Fotoaparát spustí pětivteřnové 
odpočítavanie indikovanej blikajúcimi 

LED diódami a sériou troch 
samostatných pípnutie. Potom vykoná 
dve sady dvojitých pípnutí, po ktorých 
nasníma prvý záber.

3. Po nasnímaní prvej fotografie 
začnú diódy znovu blikať na dobu 
odpočítavania troch sekúnd. Keď 
počujete druhú sadu dvojitých pípnutí, 
zhotoví sa druhý záber.

4. Vaša koláž sa vytlačí zo slotu pre tlač 

fotografií ako zvyčajne.

Stiahnutie fotografií

Ak máte vo vašom fotoaparáte Polaroid  
Mint vloženú microSD kartu, môžete ľahko 
sťahovať a prezerať kópie fotografií s 
vyšším rozlíšením z ľubovoľného notebooku 
alebo osobního počítača. Upozorňujeme, 
že fotografie, ktoré boly nasnímané / 
vytlačené s klasickým rámčekom Polaroid, 
budú uložené bez neho. Postupujte podľa 

nasledujúcich krokov, aby ste získali prístup 
k vašim fotografiím z počítača.

1. Pripojte koniec USB konektora vášho 
nabíjacieho kábla do ľubovoľného 
USB portu na vašom počítači (alebo 
notebooku). Konektor microUSB pripojte 
do nabíjacieho portu vášho fotoaparátu.

2. Stlačením a podržaním power tlačidla  
po dobu dvoch sekúnd zapnete 
fotoaparát. Kontrolka nad nabíjacím 
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portom by mala blikať modro.

3. Pri prvom pripojení fotoaparátu zaberie 
automaticky niekoľko minút sťahovanie 
ovládačov a rozpoznanie fotoaparátu 
ako externého pamäťového zariadenia.  
Neodpájajte fotoaparát počas tohto 
procesu.

4. Po pripojení fotoaparátu a nainštalovaní 
ovládačov získate prístup k fotografiám, 
ktoré ste nasnímali. Prejdite do hlavného 

menu svojho počítača a hľadajte 
externé pamäťové zariadenie (zvyčajne 
predvolené ako E:\). Zobrazí sa zložka s 
názvom DCIM. Vnútri tejto zložky bude 
ďalšia zložka s názvom MINT_CAM. Tu 
nájdete kópie všetkých vašich fotografií, 
a to aj tých, ktoré ste nasnímali, keď vo 
fotoaparáte nebol vložený žiadny papier.

5. Bavte sa prehliadaním, úpravou, 
tlačou a/alebo odosielaním týchto 
verzií fotografií Polaroid Mint s vyšším 

rozlíšením priamo z vášho počítača!

6. Po skončení nezabudnite zvoliť možnosť 
"vysunúť vymeniteľné úložnej zariadení", 
aby nedošlo k problémom s microSD 
kartou.

POZNÁMKA: Fotoaparát sa nebude 
nabíjať, ak je zapnutý a pripojený k počítaču 
ako úložné zariadenie. Ak chcete obnoviť 
nabíjanie fotoaparátu, stlačte a podržte 
power tlačidlo po dobu dvoch sekúnd, kým 

sa fotoaparát  nevypne a kontrolka nad 
nabíjacím portom opäť nezačne blikať v 
rámci obnovenia nabíjania.
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TIPY A TRIKY

• Fotoaparát Polaroid Mint sa automaticky 
vypne, aby šetril energiu batérie, ak 
ho  nepoužívate, alebo po dobu 5 minút 
nestlačíte žiadne tlačidlo. Ak ho chcete 
znova zapnúť, stlačte a podržte power 
tlačidlo po dobu dvoch sekúnd ako 
obvykle.

• Ak nemáte žiadny papier, ale máte 
vloženú microSD kartu, všetky zábery, 
ktoré nasnímate, budú uložené na 
microSD kartu. Kedykoľvek k nim možno 
získať prístup z vášho počítača. Po 

vložení papiera do zásobníka však tieto 
fotografie nebudú vytlačené.

• Ak nie je vložená žiadna microSD karta, 
váš fotoaparát Polaroid Mint indikuje 
nedostatek paiera tým, že v hľadáčiku 
rýchlo bliká červené svetlo pri každom 
pokuse o vytvorenie fotografie. Ak 
nemáte vloženú žiadnu microSD kartu, 
nebudú uložené žiadne fotografie, ktoré 
sa pokúsite zaobstarať bez vloženého 
papiera.

• Popruh na prenášenie je užitočný 

pre stráženie vášho fotoaparátu, keď 
ste vonku mimo domov. Ak je popruh 
pripojený k fotoaparátu, neodporúčame 
žiadne prudké pohyby ani kývanie do 
strán. Ak sa popruh rozbije, môže sa 
poškodiť fotoaparát alebo môžete vážne 
zraniť niekoho v blízkosti.

• Fotografie sa nevytlačia presne tak, 
ako sa objaví v hľadáčiku. Použite 
rámovanie ako všeobecné usmernenie, 
ale snažte sa použiť vnútornú kružnici 
pre vystredenie obrazu, ktorý chcete 

zachytiť. Vonkajšie okraje môžu byť 
odrezané a to predovšetkým v prípade, 
ak máte povolenú možnosť rámčeku. 
Dôležité! Nenechávajte prst na spúšti, 
kým nebudete pripravení urobiť fotografiu 
alebo úplne vypnúť fotoaparát. Tento 
fotoaparát automaticky vytlačí všetky 
fotografie, ktoré zachytíte. Ak necháte váš 
prst na tlačidle spúště, môžete nasnímať a 
vytlačiť fotografiu, ktorú ste nechceli.
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ŠPECIFIKÁCIA

• Rozmery: 117 x 78.5 x 19.75 mm
• Hmotnosť: 173 g
• Fotoaparát: 8MP (16MP cez interpoláciu)
• Dostupné farby: čierna, biela, červená, 

modrá, žltá
• Podporované úložisko: karta microSD až 

do 256GB
• Kapacita batérie: 700mAh
• Typ batérie: Lithium-ion
• Počet výtlačkov na jedno nabitie: +-40

• Podporovaný typ papiera: Polaroid ZINK 
2x3"

Polaroid Mint Camera POLSP02

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




