
Fotografera + Skriv ut 2-i-1-kamera och skrivare

BRUKSANVISNING
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Tack för att du köpt denna Polaroid Mint Kamera. Denna bruksanvisning hjälper dig 
att använda din nya kamera på ett säker och riskfritt sätt. All användning som strider 
mot riktlinjerna i denna bruksanvisning kan ogiltigförklara garantin.

Vänligen läs noga igenom hela bruksanvisningen först och spara den även för 
framtida bruk. Denna produkt ska endast användas för privat bruk.

Denna produkt täcks av en begränsad garanti under ett år. Försäkringens omfattning 
har begränsningar och undantag. Se garantin för mer information.
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SÄKER ANVÄNDNING AV POLAROID MINT

• VARNING FÖR 
LJUSKÄNSLIGHETSANFALL: Denna 
enhet ger ifrån sig upprepade blinkande 
LED-ljus som kan utlösa anfall hos 
personer med fotokänslig epilepsi och/
eller andra krampsjukdomar. Försiktighet 
rekommenderas.

• Lämna aldrig kamera eller ZINK®-papper 
på platser som kan bli mycket varma eller 
där de kan utsättas för direkt solljus under 

en längre period. Detta kan överhetta 
kameran eller orsaka andra problem.

• Låt inte kameran bli våt! Om du behöver 
rengöra kameran, använd en mjuk 
trasa som fuktats med vatten eller 
rengöringssprit och torka försiktigt bort 
eventuella fläckar. Sänk aldrig ner hela 
kameran i vatten.

• En blå eller röd LED-lampa visas i sökaren 

under de olika användningsstegen. 
Titta inte rakt genom sökaren när 
LED-lamporna lyser, då detta kan skada 
ögonen.

• Var försiktig med din kamera. Försök 
att inte tappa eller skaka den våldsamt. 
Kameran består av många väldigt små 
delar som kan gå sönder om de skakas 
om för mycket.

• Använd alltid laddningskabeln som 
följer med kameran, och kontrollera att 
kameran inte blir för varm under laddning. 
Om du upplever att kameran överhettar 
under laddning, koppla medelbart bort 
den från strömförsörjningen och låt den 
svalna innan du startar den på nytt.
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VAD FÖLJER MED I FÖRPACKNINGEN? LÄR KÄNNA DIN KAMERA

1. Fäste för bärrem
2. Högtalare
3. Laddningslampa
4. Laddningsport
5. microSD™-kortindikator
6. microSD™-kortläsare
7. Slutarknapp
8. Utmatningsfack för fotoutskrift

Polaroid ZINK®-papper 
Startpaket

Användarhandledning och 
Garanti

Micro-USB 
Laddningskabel

Polaroid Mint Fotografera 
+ Skriv ut 2-i-1-kamera och 

skrivare
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Bärrem
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9. Återställningsknapp
10. Pappersfack för 

Polaroid ZINK®
11. Sökare/LED-lampa
12. Selfiespegel
13. Kameralins

14. Lägesindikatorer
15. Lägesknapp
16. Ram av/på (klassisk Polaroid®-ram)
17. 10 sekunder fördröjning av/på
18. Strömknapp
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KOM IGÅNG

1. Laddning: Innan du börjar använda din 
nya Polaroid Mint-kamera måste den 
anslutas till din dator via USB med 
en effekt på minst en ampere 1 A). 
Laddningslampan kommer att lysa rött 
medan kameran laddas. När lampan blir 
grön är kameran fulladdad och redo att 
användas.

2. Fyll på ZINK®-papper i kameran: Följ 
stegen nedan för att snabbt och enkelt 

ladda på ZINK® självhäftande papper 
och kom ingång med utskrifterna! 
a.  Öppna pappersfacket på baksidan  
 genom att trycka ner spärren och dra  
 den mot dig. 
b.  Lägg i det blå kalibreringsarket med  
 EAN-koden nedåt och ZINK®-logon i  
 det nedre högra hörnet. Lägg de  
 andra arken ovanpå med den glansiga  
 sidan mot dig. Undvik att röra den  

 glansiga sidan och få fingeravtryck på  
 den. (Du kan lägga i hela paketet som  
 det är, men ibland är det enklare att  
 lägga i kalibreringsarket först för att  
 garantera att det hamnar rätt i  
 pappersfacket.) 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
c. När du tar din första bild efter  
 att du har laddat på ZINK®-papper,  
 kommer det blå kalibreringspappret  
 att långsamt matas ut. Ditt foto  
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 kommer att skrivas ut när  
 kalibreringen är klar. 
 
 
 
 

 
 OBS: Skjut inte in pappret för långt då  
 det kan leda till att pappret fastnar eller  
 orsakar felaktiga utskrifter. 

BÖRJA ANVÄNDA POLAROID MINT!

1. Starta kameran genom att trycka på 
strömknappen på sidan i två (2) sekunder 
till alla lampor under den blinkar till en 
gång och kameran piper.

2. När kameran är igång kan du välja vilken 
typ av foto du vill ta genom att välja läge 
och om du vill ha en ram med knapparna 
under strömknappen. 
a.  Tryck på lägesknappen en gång för att  
 växla mellan färgalternativen färg,  
 svart/vit eller sepia. 

b.  Om du trycker en gång på  
 ramknappen kommer en vit lampa att  
 börja lysa för att visa att du har valt att  
 skriva ut ditt foto med den klassiska  
 vita Polaroid-kanten.

3. När du har valt färgläge samt om du vill 
ha en ram, kan du använda selfiespegeln 
på framsidan eller titta genom sökaren 
för  att hitta din bild och tryck på 
slutarknappen på ovansidan av kameran, 
ovanför Polaroid-logon.
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4. Om du tar bilder i miljöer med sämre 
ljus kommer Polaroid Mint automatiskt 
att känna av ljusnivåerna och använda 
blixten när den behövs. I rum med 
lysrörsbelysning kan du behöva fokusera 
på de skarpare färgerna för att undvika 
matta bilder.

5. Sökarens LED-lampa börjar blinka, och 
efter ca sex (6) sekunder börjar kameran 
skriva ut bilden och mata ut den.

6.  Ta din bild när den är klar!

Användning av fördröjningsfunktionen

Du kan fördröja avtryckaren i 10 sekunder 
innan bilden tas – perfekt när du ska ta 
gruppbilder eller selfies. Följ dessa enkla 
steg för att använda denna användbara 
funktion!

1. Välj färgläge och ram, precis som när du 
normalt ska ta en bild med din Polaroid 
Mint.

2. Tryck på knappen under strömknappen 
där det står ”10 SEC” så att den vita 
indikatorlampan tänds.

3. Placera motivet eller kameran där du vill 
ha dem och tryck på slutarens knapp 
för att starta nedräkningen av de 10 
sekunderna.

4. Sökaren kommer att räkna mer och 
blinka rött under de första fem (5) 
sekunderna för att sedan pipa och blinka 

med den vanliga LED-lampan i tre (3) 
sekunder i snabb följd. De sista två (2) 
sekunderna piper kameran och blinkar 
med LED-lampan två gånger per sekund 
innan den tar bilden omedelbart.

5. Ditt foto kommer att skrivas ut som 
vanligt.

Användning av kollagefunktionen

Med Polaroid Mint kan du kombinera 
två foton i ett kollage med en enkel 
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knapptryckning! Följ dessa steg för att skapa 
ditt eget kollage:

1. Tryck ner och håll inne knappen i tre 
sekunder.

2. Kameran inleder en fem sekunder lång 
nedräkning med blinkande LED- lampor 
och en serie med tre (3) enskilda pip. 
Därefter kommer två (2) set med dubbla 
pip innan kameran tar den första bilden.

3. När den första bilden är tagen, kommer 

lamporna att blinka igen under en tre-
sekundersperiod. När du hör det andra 
setet av dubbla pip, tas den andra bilden.

4. Ditt kollage kommer att skrivas ut som 
en vanlig bild.

 
Ladda ner dina foton

Om du har ett microSD™-kort i din 
Polaroid Mint kan enkelt ladda ner och visa 
högupplösta kopior av dina foton på din 

laptop eller dator. Tänk på att foton som 
tagits/skrivits ut med den klassiska Polaroid-
ramen kommer att sparas utan den. Följ  
dessa steg för att få åtkomst till dina foton 
från din dator.

1. Anslut USB-kontakten på din 
laddningskabel till valfri USB-port på din 
dator (eller laptop). Anslut micro-USB-
kontakten i laddningsporten på din 
kamera.

2. Tryck ner och håll inne strömknappen 
i två sekunder för att starta kameran. 
Indikator-lampan ovanför laddningsporten 
ska nu blinka blått.

3. Första gången du ansluter din kamera 
kommer det att ta ett par minuter att 
ladda ner drivrutinerna och känna igen 
kameran som en extern lagringsenhet. 
Koppla in ur din kamera under denna 
process.
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4. När kameran är inkopplad och 
drivrutinerna installerade, kan du komma 
åt bilderna du har tagit genom att gå till 
datorns meny och använda kameran 
som en extern lagringsenhet (vanligtvis 
E:\). Här ser du en mapp som heter 
DCIM, och i den finns ytterligare en 
mapp som heter MINT_CAM. Här hittar 
du kopior av alla dina foton, även de som 
du tog när kameran inte hade något 
papper.

5. Ha kul med att visa, redigera, skriva ut 
och/eller publicera dessa högupplösta 
versioner av dina Polaroid Mint-foton från 
din dator!

6. Glöm inte att välja alternativet ”Säker 
borttagning” när du är klar för att undvika 
eventuella problem med ditt MicroSD™-
kort.

OBS: Din kamera kommer inte att ladda 
när den är påslagen och ansluten till datorn 

som en lagringsenhet. För att fortsätta ladda 
kameran, tryck och håll inne strömknappen 
i två sekunder till den stängs av. Därefter 
kommer lampan ovanför laddningsporten att 
lysa rött när laddningen påbörjas.
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TIPS OCH TRICKS

• Polaroid Mint stänger automatiskt av sig 
för att spara batteri om du inte använder 
eller trycker på några knappar under fem 
(5) minuter. Håll inne strömknappen i två 
(2) sekunder som vanligt för att starta 
kameran igen.

• Om du inte har något fotopapper, men 
har ett microSD™-kort installerat kommer 
alla foton du tar att sparas på microSD™-
kortet och kan nås när som helst från din 
dator. Dessa foton kommer dock inte 
att skrivas ut när du fyller på papper i 

kameran.

• Om du inte har ett microSD™-kort 
installerat Kommer Polaroid Mint att 
meddela dig när pappret är slut genom att 
blinka snabbt med en röd lampa i sökaren 
när du försöker ta en bild. Om du inte har 
ett microSD™-kort installerat kommer 
inga av bilderna du tar när fotopappret är 
slut att sparas.

• Kamerans bärrem är ett bra sätt att hålla 
koll på kameran när du är ute på språng, 

men vi rekommenderar inte att du svingar 
med kameran eller gör några hastiga 
rörelser när du håller i remmen. Om 
remmen brister kan du skada kameran 
eller personer som står i din närhet.

• Dina foton kommer inte att se exakt 
likadana ut som utskrifter som de gör i 
sökaren Använd ramen som en allmän 
riktlinje, men försök använda cirkeln i 
mitten för at centrera bilden runt det du 
vill fotografera. De yttre kanterna kan 
skäras bort, i synnerhet om du har valt att 

använda den vita ramen på dina bilder.

• Viktigt! Vila inte ditt finger på 
avtryckarknappen om du inte är redo att ta 
en bild eller kameran är avstängd, annars 
kommer kameran att ta bilder och skriva 
ut dem automatiskt. Om du håller kvar 
fingret på knappen, kan du råka skriva ut 
foton du egentligen inte ville ta.
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SPECIFIKATIONER

• Mått: L 117 x B 78,5 x D 19,75 mm
• Vikt: 173 g
• Kamera: 8 MP (16 MP med interpolering)
• Tillgängliga färger: Svart, vit, röd, blå gul
• Stödd lagringsmedia: MicroSD™-kort upp 

till 256 GB
• Batterikapacitet: 700 mAh
• Batterityp: Litium-jon
• Utskrifter per laddning: ~40
• Stött fotopapper: Polaroid ZINK® 2x3" 

självhäftande fotopapper
Polaroid Mint Camera POLSP02

Frågor? Undringar? Kontakta oss!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534




