
Kapesní tiskárna
 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



3

Děkujeme, že jste si zakoupili kapesní tiskárnu Polaroid Mint. Tato uživatelská 
příručka je určena k tomu, aby vám poskytla pokyny, které zajistí, že provoz tohoto 
produktu je bezpečný a nepředstavuje pro uživatele riziko. Jakékoli použití, které 
neodpovídá pokynům popsaným v této uživatelské příručce, může zrušit omezenou 
záruku.

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny. Tento výrobek je určen pouze 
pro domácí použití.

Na tento výrobek se vztahuje omezená jednoletá záruka. Záruční doba se může lišit 
dle právních předpisů v dané zemi nebo státu. Podrobnosti naleznete v části záruka.
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BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

• Nikdy nenechávejte tiskárnu nebo 
ZINK papír v oblasti, která by mohla 
být extrémně horká, nebo kde budou 
po dlouhou dobu vystaveny  přímému 
slunečnímu záření. To by mohlo mít za 
následek přehřátí tiskárny nebo jiné 
problémy.

• Nenechávejte ji v mokru! Pokud 
potřebujete vyčistit tiskárnu, použijte 
měkký hadřík, který mírně navlhčete 

vodou nebo lihem, a jemně otřete 
špinavé skvrny. Vůbec nikdy 
nenamáčejte celou tiskárnu do vody.

• Buďte opatrní s tiskárnou. Snažte se 
ji neupustit na zem nebo s ní silně 
netřást. Vnitřek tiskárny má spoustu 
malých částí, které by se mohly zlomit, 
pokud by došlo k silnému nárazu nebo 
tlaku.

• Pro nabíjení tiskárny vždy používejte 
nabíjecí kabel, který je dodáván v 
balení. Buďte opatrní, aby se tiskárna 
během nabíjení příliš nezahřívala. 
Pokud máte pocit, že se tiskárna 
během nabíjení příliš zahřívá, okamžitě 
ji odpojte od zdroje napájení a nechte ji 
před opětovným zapnutím vychladnout.

• Kapesní tiskárna Polaroid Mint nebude 
fungovat bez stažené aplikace pro 

Android nebo iOS. Pokud nemáte 
telefon se systémem Android nebo 
iOS, tak tato tiskárna bohužel nebude 
fungovat.
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CO SE DODÁVÁ V BALENÍ? SEZNAMTE SE S VAŠÍ TISKÁRNOU

1.  Power tlačítko
2.  Nabíjecí port microUSB
3.  Indikátor nabíjení
4.  Slot na výstup fotografií

Papír Polaroid ZINK 
startovní balení 10ks

Uživatelská příručka & 
Záruka

MicroUSB
nabíjecí kabel

Kapesní tiskárna Polaroid 
Mint

 1

 2

 4

 3
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PŘIPRAVTE SE

1. Nejprve nabijte: Před prvním použitím 
tiskárny Polaroid Mint ji zapojte do 
počítače nebo libovolného USB 
nabíjecího bloku s výkonem 1A nebo 
vyšším. Během nabíjení tiskárny bude 
indikátor nabíjení svítit červeně. Jakmile 
se barva změní na zelenou, tiskárna 
je plně nabitá a připravena k použití. 
Celý proces nabíjení trvá přibližně dvě 
hodiny.

2. Vložte ZINK papír do tiskárny: 
Postupujte podle níže uvedených kroků, 

abyste mohli rychle a snadno vložit 
ZINK papír do vaší nové kapesní 
tiskárny a začít tisknout fotografie. 
a.  Otevřete zásobník na papír v zadní  
 části stisknutím západky a  
 přitáhnutím dvířek zásobníku směrem  
 k sobě.  
b.  Vložte modrý kalibrační papír s  
 čárovým kódem směrem dolů a  
 logem ZINK do levého dolního rohu.  
 Obyčejné listy papíru musí být  
 umístěny lesklou stranou nahoru  

 (směrem k vám). Snažte se  
 nedotýkat lesklé strany, abyste na ní  
 nezanechali otisky prstů. (Můžete  
 vložit celý balíček papíru, včetně  
 kalibračního listu, ale někdy je  
 snadnější vložit nejdříve kalibrační  
 list, abyste se ujistili, že je v  
 zásobníku správně uložen.) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
c.  Pokud je tiskárna vypnutá, kalibrační  
 list po několika sekundách po zapnutí  
 pomalu vyjede ze slotu pro tisk  
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 fotografií. Pokud je tiskárna zapnutá,  
 kalibrační list vyjede před tiskem první  
 fotografie ze slotu pro tisk fotografií.  
 
 
 
 
 

 
 POZNÁMKA: Prosím ujistěte se, že  
 jste papíry nezasunuli příliš daleko,  
 jinak by se mohly zaseknout nebo  

 způsobit chybu v tisku.  

3. Stáhněte aplikaci Polaroid Mint z Google 
Play nebo App Store. Aby tiskárna 
fungovala, budete potřebovat aplikaci 
nainstalovanou v telefonu. 
 
  
 
 
 
 

ZAČNĚTE POUŽÍVAT POLAROID MINT!

1. Zapněte tiskárnu stisknutím power 
tlačítka na boku po dobu dvou sekund.

2. Spárujte tiskárnu s vaším telefonem 
pomocí Bluetooth. 
 
 

 

a.  Přejděte do nastavení Bluetooth ve  
 vašem telefonu, které se obvykle  
 nachází v obecném menu  
 "Nastavení". 
b.  Nejdříve zkontrolujte, zda je tiskárna 
 zapnutá. Poté nechte telefon hledat  
 nová zařízení. 
c.  V seznamu Bluetooth se objeví  
 "Polaroid Mint". Klepnutím na něj  
 spustíte párování. 
d.  Po několika vteřinách by měl zobrazit  
 "spárováno".
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3. Otevřete aplikaci "Polaroid Mint" v 
telefonu a můžete začít používat novou 
kapesní tiskárnu Polaroid Mint!

SPECIFIKACE

• Rozměry: 116 x 77 x 18 mm
• Hmotnost: 162g
• Dostupné barvy: černá, bílá, červená, 

modrá, žlutá
• Kapacita baterie: 900mAh
• Typ baterie: Lithium-polymer
• Počet výtisků na jedno nabití: +- 50
• Podporovaný typ papíru: Polaroid ZINK 

2x3"
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Otázky? Obavy? Kontaktujte nás!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




