
طابعة جيب

دليل المستخدم
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شكراً لك عىل رشائك طابعة بوالرويد مينت للجيب. دليل املستخدم يقدم لك اإلرشادات لكيفية تشغيل املنتج بشكل أمن وبدون 
تعرض املستخدم للخطر. أي استخدام ال يخضع لإلرشادات املوصوفة يف دليل املستخدم هذا قد يلغي الضامن املحدود.

يرجى قراءة كل التوجيهات قبل استخدام املنتج واالحتفاظ بهذا الدليل كمرجع. هذا املنتج لالستخدام املنزيل فقط.

هذا املنتج مغطى بضامن محدود ملدة عام واحد. هذه التغطية مرهونة بحدود واستثناءات. اقرأ ورقة الضامن ملزيد من التفاصيل.
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ال ترتك طابعتك أبداً أو أوراق ZINK® يف مكان قد يصبح شديد السخونة 	 
أو قد يصبح ُمعرضاً لضوء الشمس املبارش لوقت طويل. هذا قد يسبب 

سخونة الطابعة أو مشاكل أخرى.

ال تجعلها تبتل! إذا احتجت أن تنظف طابعتك، استخدم قامشة ناعمة 	 
مبللة بشكل خفيف باملاء أو بالكحول، وامسح برفق عىل السطح وأي بقع 

متسخة. ال تغمر املنتج بالكامل يف املياه أبداً.

اعتني بالطابعة. حاول أال تسقطها، أو تهزها بعنف. املحتوى الداخيل 	 
للطابعة به الكثري من األجزاء الصغرية للغاية التي قد تنكرس إذا قمت 

بهزها كثرياً. 

استخدم دامئاً وصلة الشحن األصلية التي تأيت يف صندوق الطابعة، واهتم أال 	 
تزيد السخونة بشدة أثناء الشحن. إذا شعرت أن درجة حرارة الطابعة تزيد 

للغاية أثناء الشحن، قم بفصلها مبارشًة من مصدر الطاقة ودعها تربد قبل 
أن تقوم بفتحها مرة أخرى.

طابعة بوالرويد مينت للجيب بالطبع لن تعمل بدون تنزيل تطبيق 	 
أندرويد أو IOS. إذا مل يكن لديك هاتف أندرويد أو آيفون، لألسف لن 

تعمل الطابعة معك.

كن آمناً مع بوالرويد مينت

طابعة بوالرويد مينت للجيبميكرو  USB وصلة شحن

ما الذي يأيت يف الصندوق؟

ورق ZINK® بوالرويد مجموعة البدء دليل املستخدم والضامن
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اعرف طابعتك

1. زر التشغيل
USB 2. منفذ شحن ميكرو

3. ضوء إشارة الشحن
4. فتحة طباعة الصورة

اشحنها يف البداية: قبل أن تبدأ يف استخدام طابعة بوالرويد مينت الخاصة بك، . 1
قم بتوصيلها بحاسوبك أو أي منفذ شحن USB آخر يخرج أمبري )1 امبري( أو 

أعىل. مؤرش الشحن سيظل أحمر أثناء شحن الطابعة. مبجرد أن تتحول إىل اللون 
األخرض، فهي مشحونة بالكامل وجاهزة لالستخدام. عملية الشحن الكاملة عادة ما 

تستغرق حوايل ساعتني.

ضع ورق ZINK® يف الطابعة: اتبع الخطوات باألسفل لرسعة وسهولة الحصول عىل . 2
تحميل طابعتك الجديدة بورق ZINK® ذو خلفية لصق حتى تستطيع البدء يف 

 طباعة صورك! 
 أ. افتح درج الورق يف الظهر بواسطة الضغط لألسفل عىل القفل وسحبها تجاهك.

ب. قم بوضع ورقة املعايرة مع توجيه الباركود إىل األسفل ولوجو ZINK® يف الركن 
األمين السفيل. ضع األوراق الفارغة األخرى يف القمة مع توجيه الجانب الالمع 

 ألسفل.

حاول أن تتجنب مالمسة الجانب الالمع حتى ال تصبح بصامت أصابعك عليه. 
)ميكنك تحميل املجموعة كاملة كام هي من الرزمة الصغرية، لكن يف بعض األوقات 

يكون من األسهل أن تقوم بوضع ورقة املعايرة يف البداية حتى تتأكد أنه قد تم 
 وضعها بشكل صحيح يف الدرج.(

ج. إذا توقفت الطابعة، سيتم قذف ورقة املعايرة ببطء من فتحة الصورة بعد عدة 
ثواين من قيامك بفتح الطابعة. إذا كانت الطابعة تعمل، سيتم قذف ورقة املعايرة 

استعد
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 من فتحة طباعة الصورة عندما تقوم بطباعة الصورة األوىل.

 תתתתתתת תתתתתת. 

مالحظة: يرجى التأكد أال تقوم بدفع الورقة للداخل أو ستتمزق الورقة أو قد تسبب 
مشاكل بالطباعة. 

حمل تطبيق بوالرويد مينت من متجر جوجل بالي أو متجر التطبيقات الخاص . 3
بأبل. سوف تحتاج أن تقوم بتثبيت التطبيق عىل هاتفك حتى تستطيع تشغيل 

 الطابعة.

1. قم بتشغيل الطابعة بالضغط عىل زر التشغيل يف الجانب ملدة 2 ثواين. . 1

 قم مبزامنة الطابعة مع هاتفك من خالل البلوتوث.. 2

أ. قم بالدخول إىل إعدادات البلوتوث يف هاتفك، عادة ستجدها تحت قامئة اإلعدادات 
 العامة.

ب. تأكد أن الطابعة تعمل يف البداية، ومن ثم قم بالسامح لهاتفك بالبحث عن أجهزة 
 جديدة.

ج. سوف ترى أن "بوالرويد مينت" تظهر يف قامئة البلوتوث. انقر عليها للبداية يف املزامنة. 
د. بعد ثانيتني، سيقول لك هاتفك أنه قد تم التوصيل. 

 افتح تطبيق بوالرويد مينت من هاتفك، وابدأ يف استخدام طابعة بوالرويد مينت . 3
الجديدة الخاصة بك!

ابدأ يف استخدام بوالرويد مينت!
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بخلفية الصقة 2x3 بوصة  األبعاد: 4.5بوصة طول 3بوصة  عرض 0.7بوصة عمق 	 
)x 77 x 18 116مم (

الوزن: 5.7 أونصة )162 جرام(	 

األلوان المتاحة: أسود، أبيض، أحمر، أسود، أصفر	 

سعة البطارية: 900 مللي أمبير	 

نوع البطارية: ليثيوم-بوليمر	 

طباعة لكل شحن: ~50	 

أوراق الطباعة المدعومة: ورق ZINK® بوالرويد ورقة طباعة 	 

املواصفات: أسئلة؟ مخاوف؟ اتصل بنا!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




