
Фотографія  + Роздрук 2 в 1 Камера та Принтер

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
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Дякуємо, що придбали камеру Polaroid Mint. Даний Посібник користувача 
призначений для надання інструкції з безпечного користування цим 
пристроєм який не становить жодної загрози для користувача. Будь-яке 
використання, яке не відповідає інструкціям, описаним у цьому Посібнику 
користувача, може призвести до втрати гарантії.

Будь ласка, ознайомтеся з усіма деталями, перш ніж користуватися 
цим пристроєм, і збережіть цей посібник для довідки. Цей пристрій 
призначений лише для домашнього користування.

На цей продукт розповсюджується обмежена річна гарантія. На цю 
гарантію розповсюджуються обмеження та винятки. Щоб дізнатись 
подробиці, перегляньте гарантію.
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ПОВОДЬТЕСЬ ОБЕРЕЖНО З POLAROID MINT

• УВАГА! ПРИСТРІЙ МОЖЕ 
ВИКЛИКАТИ ПРИСТУП ЕПІЛЕПСІЇ: 
Цей пристрій має LED світло, яке 
часто миготить, що потенційно 
може спричинити приступ епілепсії 
у людей, що страждають на 
фотосенситивну епілепсію та/або 
інші приступи судом. Рекомендуємо 
користування пристроєм на ваш 
власний розсуд.

• Ніколи не залишайте свою 
фотокамеру або ZINK® папір у місці, 
яке може стати дуже гарячим або 

де він піддаватиметься впливу 
прямих сонячних променів протягом 
тривалого часу. Це може призвести 
до перегріву вашої камери або до 
інших проблем.

• Не допускайте зволоження камери! 
Якщо вам потрібно почистити вашу 
фотокамеру, використовуйте м'яку 
тканину, яка легко зволожена або 
натріть алкогольним розчином і 
потім обережно витріть будь-які 
брудні плями. Ніколи не занурюйте 
пристрій повністю у воду.

• Під час різних етапів 
функціонування ви можете бачити 
через видошукач синє або червоне 
LED світло. Не дивіться прямо через 
видошукач, коли світиться LED 
світло, оскільки це може пошкодити 
ваш зір.

• Обережно користуйтесь  
фотокамерою. Оберігайте від 
ударів та інтенсивних струшувань. 
Всередині фотокамери знаходиться 
багато дуже дрібних деталей, 
які можуть зламатись, якщо їх 

інтенсивно трусити.

• Завжди використовуйте зарядний 
кабель, який знаходиться в коробці, 
щоб зарядити вашу фотокамеру, 
переконайтесь, що вона не 
перегрівається під час перезарядки. 
Якщо ви  відчуваєте, що фотокамера 
перегрівається під час перезарядки, 
негайно відімкніть її від від джерела 
енергії і дайте пристрою охолонути 
перед тим, як увімкнути його знову.
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ЩО У КОРОБЦІ? ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО 

ВАШУ ФОТОКАМЕРУ
1. Місце для кріплення ремінця
2. Динамік
3. Світловий індикатор процесу 

зарядки
4. Порт для зарядки
5. Індикатор для картки microSD™ 
6. Отвір для картки microSD™
7. Кнопка затвору
8. Отвір для друкованої фотографії

Папір Polaroid ZINK® 
Стартовий пакет

Посібник користувача та 
Гарантія

Micro USB
Зарядний кабель

Polaroid Mint Shoot + 
Print 2 в 1 Фотокамера і 

Принтер
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Ремінець для 
фотокамери
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9. Кнопка 
перезавантаження

10. Лоток для паперу 
Polaroid ZINK®

11. Видошукач/LED 
світло

12. Дзеркало для селфі
13. Об'єктив камери

14. Вогники, які вказують на режим
15. Кнопка режиму
16. Класична рамка Polaroid®
17. Кнопка пуску із 10-ти секундним 

запізненням
18. Кнопка живлення
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ПІДГОТОВКА

1. Спершу зарядіть пристрій: Перш 
ніж почати користуватись вашою 
новою фотокамерою Polariod Mint, 
під'єднайте її до свого комп'ютера 
або будь-якого зарядного блоку 
USB з виходом один Ампер або 
вище. Індикатор процесу зарядки 
буде світитись червоним поки 
пристрій заряджається. Щойно він 
почне світитись зеленим кольором, 
пристрій повністю зарядився і 
готовий до використання.

2. Вставте папір ZINK® у фотокамеру: 
Виконайте наступні кроки для 
швидкої та легкої заправки вашої 
нової фотокамери клейким 
фотопапером ZINK®, щоб ви змогли 
почати друкувати фотографії! 
а.  Відкрийте лоток для паперу в  
 задній частині пристрою,  
 потягнувши кришку в напрямку  
 до себе. 
б.  Вставте синю калібрувальну  
 карту всередину штрих-кодом  

 вниз так щоб лого ZINK® було у  
 нижньому правому куті.  
 Розташуйте інші прості аркуші  
 зверху глянцевою стороною до  
 вас.  
 
 
 
 
 
 

 

 Намагайтесь не торкатись  
 глянцевої сторони, щоб на ній не  
 залишились відбитки пальців. (Ви  
 можете вставити увесь стос, як  
 він є в пачці, але інколи легше  
 спершу вставити калібрувальну  
 карту, щоб переконатись, що  
 вона правильно розташована у  
 лотку). 
в.  Коли ви зробите своє перше  
 фото після того, як ви вставили  
 фотопапір ZINK®, ця синя   
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 калібрувальна карта повільно  
 вийметься з фотолотка. Ваша  
 фотографія почне друкуватись  
 після того, як калібрувальна карта  
 закінчиться. 
  
 
 
 
 

 
 УВАГА! Будь ласка, не  

 намагайтесь просувати папір  
 надто далеко, інакше він може  
 зім'ятись і спричинити проблеми з  
 друком. 

ПОЧНІТЬ КОРИСТУВАТИСЬ POLAROID MINT!

1. Увімкніть фотокамеру, натиснувши 
кнопку живлення збоку впродовж 
двох (2) секунд, поки всі вогники 
внизу не мигнуть і камера не 
подасть звуковий сигнал. 

2. Щойно фотокамера увімкнеться, ви 
можете обрати тип фотографії, яку 
ви хочете зробити Кнопкою режиму 
та рамки Polaroid® під кнопкою 
живлення. 
а.  Натискання кнопки режиму один  
 раз дозволить вам вибрати між  
 опціями фотографії, зокрема між  
 кольоровою, чорно-білою або  

 сепією. 
б.  Якщо ви один раз торкнетесь  
 кнопки рамки, над нею загориться  
 білий вогник, який означатиме,  
 що ви обрали опцію друку своєї  
 фотографії з класичною, білою  
 рамкою Polaroid.

3. Щойно ви оберете режим кольору 
фотографії та її друк з рамки чи 
без,  скористайтесь дзеркалом селфі 
на передній панелі або подивіться 
через видошукач, щоб виставити 
експозицію вашої фотографії, а 
потім натисніть кнопку затвору на 
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верхній панелі фотокамери над лого 
Polaroid.

4. Якщо ви робите фотографію у 
темну пору доби, Polaroid Mint 
автоматично визначить рівень 
освітлення і увімкне спалах, коли 
це буде потрібно. У приміщенні 
з флуоресцентним освітленням 
радимо навести фокус на яскравіші 
кольори, щоб уникнути розмитої 
фотографії.

5. LED світло видошукача почне 
миготіти і після приблизно шести 

(6) секунд ваша камера почне 
друкувати фото з фотолотка.

6. Витягніть своє фото після того, як 
фотокамера закінчить друк!

Функція пуску з 10-ти секундним 
запізненням
Функція 10-ти секундного запізнення 
дозволяє вам налаштувати короткий 
таймер перед тим, як зробити 
фотографію - зручно для групових 
фотографій, селфі і т.д. Виконайте ці 
кроки, щоб скористатись цією зручною 
функцією.

1. Оберіть режим кольору та рамки у 
той самий спосіб, яким ви зазвичай 
користуєтесь перед тим, як зробити 
фотографію фотокамерою Polaroid 
Mint. 

2. Натисніть кнопку під кнопкою 
живлення з надписом “10 SEC”, щоб 
активувати білий вогник.

3. Виставте експозицію або поставте 
фотокамеру на місце, а потім 
натисніть на кнопку спуску затвора, 
щоб розпочати 10-ти секундний 
відлік.

4. Видошукач почне зворотній відлік 
і миготітиме червоним світлом 
перших п'ять секунд, потім він 
подасть звуковий сигнал і звичайне 
LED світло швидко замиготить 
впродовж наступних трьох (3) 
секунд; за останні дві секунди 
фотокамера видаватиме звукові 
сигнали та миготітиме LED світлом 
двічі на секунду, після чого вона 
одразу зробить фотографію.

5. Ваша фотографія буде надрукована 
з фотолотка як зазвичай.
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Функція "Колаж"
Ваша фотокамера Polaroid Mint 
дозволить вам комбінувати дві 
фотографії у простий подвійний 
колаж лише одним натиском кнопки! 
Виконайте ці кроки, щоб створити свій 
власний колаж:
1. Натисніть і утримуйте кнопку 

затвора впродовж трьох секунд.
2. Фотокамера почне п'ятисекундний 

зворотній відлік, який 
визначатиметься миготінням LED 
світла та серією трьох (3) одинарних 

звукових сигналів, потім буде 
серія двох (2) подвійних звукових 
сигналів, після чого камера зробить 
першу фотографію.

3. Після першої фотографії вогники 
почнуть миготіти знову з 
трисекундним зворотнім відліком. 
Коли ви почуєте другу серію 
подвійних звукових сигналів, 
фотокамера зробить другу 
фотографію.

4. Ваш колаж буде надрукований з 
фотолотка як зазвичай.

 
Завантаження фотографій
Якщо ваша картка microSD™ вставлена 
у фотокамеру Polaroid Mint, ви можете 
з легкістю завантажити і побачити 
копії ваших фотографій з високою 
роздільною здатністю на лаптопі чи 
ПК. Будь ласка, зауважте, фотографії, 
які ви зробили або надрукували з 
класичною рамкою Polaroid, будуть 
збережені без неї. Виконайте наступні 
кроки, щоб мати доступ до фотографій 
зі свого комп'ютера.

1. Підключіть USB роз'єм зарядного  
кабелю в USB порт комп'ютера (або 
лаптопа). Вставте роз'єм micro USB 
в порт для зарядки камери.

2. Натисніть та утримуйте кнопку 
живлення впродовж двох секунд, 
щоб увімкнути камеру. Світло 
індикатора над портом для зарядки 
повинно почати горіти синім 
кольором.

3. Коли ви увімкнете фотокамеру 
вперше, їй знадобиться декілька 
хвилин, щоб автоматично 
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завантажити програму управління 
пристроєм та розпізнати 
фотокамеру як диск зовнішнього 
пристрою зберігання. Не вимикайте 
свою фотокамеру під час цього 
процесу.

4. Після того, як ви увімкнули 
фотокамеру, і усі програми 
управління пристроєм були 
встановлені, ви отримаєте доступ 
до фотографій, які ви зробили,  
через меню на вашому комп'ютері 
та переглядаючи його як диск 
зовнішнього пристрою зберігання 

(зазвичай за замовчуванням він 
знаходиться в E:\). Ви побачите 
папку під назвою "DCIM", а у 
цій папці буде ще одна папка 
під назвою "MINT_CAM". Саме 
тут ви знайдете копії усіх ваших 
фотографій, навіть тих, які ви 
зробили, коли у фотокамері не було 
фотопаперу. 

5. Насолоджуйтесь переглядом, 
редагуванням, друком та/або 
публікаціями ваших фотографій 
з високою роздільною здатністю, 
зроблених фотокамерою Polaroid 

Mint із свого комп'ютера!
6. Коли ви закінчете працювати з 

фотокамерою, переконайтесь, 
що ви відімкнули пристрій 
функцією безпечного вилучення, 
пристрою, щоб запобігти будь-
яким проблемам з вашою карткою 
microSD™.

УВАГА! Ваш пристрій не буде 
перезаряджатись, коли він увімкнений 
і підімкнений до комп'ютера як 
пристрій для збереження пам'яті. 
Аби продовжити процес зарядки 

фотокамери, натисніть і утримуйте 
кнопку живлення впродовж двох 
секунд до моменту, коли пристрій 
вимкнеться, а світло індикатора над 
портом зарядки не стане червоним, 
що означатиме, що фотокамера 
заряджається.
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КОРИСНІ ПОРАДИ

• Фотокамера Polaroid Mint автоматично 
вимикається, щоб заощадити енергію 
батарейки, якщо ви не користуєтесь 
пристроєм або не натискаєте будь-яких 
кнопок впродовж п'яти (5) хвилин. Аби 
увімкнути її знову, вам лише потрібно 
утримувати кнопку живлення впродовж 
двох (2) секунд, як ви це зазвичай 
робите.

• Якщо у вас немає фотопаперу, але у 
пристрої встановлена картка microSD™, 
будь-які фотографії, які ви зробите, 
будуть збережені на  картці microSD™, і 
ви матимете до них дотуп з комп'ютера 

у будь-який час. Однак ви не зможете 
надрукувати ці фотографії, поки не 
вставите папір у фотоапарат.

• Якщо у фотокамері немає картки 
microSD™, Polaroid Mint повідомить 
вас про відсутність паперу частим 
миготінням червоного світла у 
видошукачі, щойно ви захочете 
щось сфотографувати. Якщо картки 
microSD™ немає у фотокамері, жодна 
з фотографій, які ви зробили коли у 
фотокамері, не було паперу, не буде 
збережена.

• Ремінець для перенесення  фотокамери 
зручний для того, щоб тримати 
напоготові ваш фотоапарат, коли ви 
йдете по вулиці, але ми не радимо 
розмахувати ним або робити будь-які 
різкі рухи, коли ваша фотокамера висить 
на ньому. Якщо ремінець розірветься, 
ваша фотокамера може пошкодитись 
або поранити когось поблизу.

• Друковані фотографії не виглядатимуть 
так, як у видошукачі. Користуйтесь 
рамкою як загальним орієнтиром, 
але внутрішнє коло допоможе вам 
центрувати зображення, яке ви хочете 

зробити, оскільки краї можуть бути 
обрізані, особливо якщо ви активували 
функцію додавання рамки.

• Важливо! Не кладіть свій палець 
на кнопку затвора, якщо ви ще не 
готові робити фотографію або ваша 
фотокамера повністю вимкнена; ця 
фотокамера автоматично друкує 
зображення, які вона сфотографувала. 
Якщо ви залишите палець на кнопці, 
фотоапарт може надрукувати 
фотографію, яку ви не хотіли робити.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Розмір: 4.6" Д x 3.1" Ш x 0.8" Г (117 x 
78.5 x 19.75мм)

• Вага: 6.1 унцій (173г)
• Камера: 8MP (16MP інтерполяція)
• Доступні кольори: чорний, білий, 

червоний, синій, жовтий
• Підтримувана пам'ять: Картка 

MicroSD™ до 256 Гб
• Ємність акумулятора: 700mAh
• Тип батареї: літій-іонний
• Кількість друкованих фотографій на 

одній зарядці: ~40
• Підтримуваний фотопапір: Polaroid 

ZINK® 2x3" клейкий фотопапір

Polaroid Mint Camera POLSP02

У вас виникли запитання чи 
проблеми? Тоді зв'яжіться з нами!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534




