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Tak fordi du købte Polaroid Pocket Printer. Formålet med denne brugervejledning 
er, at give dig retningslinjer for at sikre, at brugen af dette produkt er sikker og ikke 
udgør en risiko for brugeren. Enhver brug der ikke følger de i denne brugervejledning 
beskrevne retningslinjer kan bevirke, at garantien bortfalder.

Læs alle instruktioner inden produktet tages i bruk og opbevar denne vejledning til 
reference. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

Dette produkt er omfattet af en begrænset 1-årig garanti. Dækningen er underlagt 
begrænsninger og undtagelser. Se garanti for detaljer.
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VÆR SIKKER MED POLAROID MINT

• Efterlad aldrig din printer eller ZINK® 
papir i områder der kan blive ekstremt 
varme, eller hvor de udsættes for 
direkte sollys i længere tid. Dette kan 
forårsage, at printeren overophedes 
eller får andre problemer.

• Lad den ikke blive våd! Hvis du har 
brug for at rengøre din printer, brug en 
blød klud som er letfugtet med vand 
eller sprit og fjern forsigtigt snavsede 

pletter. Nedsænk aldrig nogensinde 
hele apparatet i vand.

• Vær forsigtig med din printer. Undgå 
at tabe den eller ryste den voldsomt. 
Indersiden af printeren har mange 
meget små dele, som kan gå i stykker, 
hvis den rystes for meget rundt.

• Brug altid det ladekabel der medfulgte 
når du oplader din printer og vær 

forsigtig med at den ikke bliver for 
varm under opladning. Hvis du mener 
at printeren bliver overophedet 
under opladning, så afbryd straks 
forbindelsen til strømstikket og lad den 
køle ned, inden du tænder den igen.

• Polaroid Mint Pocket Printer vil slet ikke 
virke uden download af applikationen 
til Android™ eller iOS. Hvis du ikke har 
en Android™-telefon eller en iPhone, vil 

printeren desværre ikke virke for dig.
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HVAD ER DER I KASSEN? LÆR DIN PRINTER AT KENDE

1. Tænd/sluk-knap
2. Micro USB-port
3. Ladekontrollampe
4. Slids til fotoprint

Polaroid ZINK®-papir 
Startpakke

Brugervejledning & Garanti

Micro USB
Ladekabel

Polaroid Mint Pocket Printer
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INDEN BRUG

1. Oplad den først: Inden du begynder 
at bruge din nye Polaroid Mint-printer, 
så forbind den med din computer 
eller enhver USB-oplader med en 
udgang på én ampere (1A) eller mere. 
Ladekontrollampen forbliver rød under 
opladning. Når den skifter til grøn, er 
printeren fuldt opladet og klar til brug. 
Hele ladeprocessen tager normalt 
omkring to (2) timer.

2. Læg dit ZINK®-papir i printeren: Følg 

nedenstående trin for hurtigt og Det er 
nemt at lægge ZINK®-sticky-back-papir i 
din nye printer, så du kan begynde at 
udskrive fotos! 
a. Åbn papirbakken bagerst ved at trykke  
 ned på låsen og trække den mod dig. 
b. Ilæg det blå kalibreringsark med  
 stregkoden nedad og ZINK®-logoet i  
 nederste højre hjørne. Anbring de  
 andre almindelige ark ovenpå med  
 den blanke side vendende mod dig.  

 Undgå at berøre den blanke side for  
 at undgå fingeraftryk. (Du kan ilægge  
 hele stakken, som den er, lige fra  
 pakken, men nogen gange er det  
 nemmere først at ilægge   
 kalibreringsarket for at sikre, at det er  
 placeret korrekt i bakken.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
c. Hvis printeren er slukket, vil  
 kalibrerings-arket langsomt blive  
 skubbet ud fra fotoslidsen efter et par  
 sekunder, når printeren tændes. Hvis  
 printeren er tændt, vil  
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 kalibreringsarket blive skubbet ud fra  
 fotoprint-slidsen, når det første foto  
 udskrives.  
 
 
 
 

 
 BEMÆRK: Undgå at skubbe papiret  
 for langt ind, da dette kan forårsage  
 papirstop eller fejludskrivning. 

3. Download Polaroid Mint-applikationen 
fra Google Play™ eller Apple® App 
Store®. Applikationen skal installeres på 
din telefon, for at printeren kan virke. 
 
 
 
 
 

BEGYND AT BRUGE POLAROID MINT!

1. Tænd for printeren ved at trykke på tænd/
sluk-knappen på siden i to (2) sekunder

2. Sammenkobl printeren med din telefon 
via Bluetooth®: 
 

 

a. Gå ind i din telefons Bluetooth®- 
 indstillinger, der normalt findes i  
 menuen for generelle indstillinger. 
b. Tjek først at printeren er tændt og søg  
 herefter efter nye enheder fra din  
 telefon. 
c. Du kan nu se ”Polaroid Mint" på  
 Bluetooth®-listen. Tryk på dette for at  
 påbegynde sammenkobling. 
d. Efter et par sekunder, bør din telefon  
 sige ”sammenkoblet”
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3. Åbn Polaroid Mint-applikationen fra din 
telefon og begynd at bruge din nye 
Polaroid Mint Pocket Printer!

SPECIFIKATIONER

• Dimensioner: 116mm L x 77mm B x 
18mm D (4,5" x 3" x 0,7")

• Vægt: 162g
• Tilgængelige farver: Sort, hvid, rød, blå, 

gul
• Batterikapacitet: 900mAh
• Batteritype: Lithium-polymer
• Udskrifter pr. opladning: ~50
• Understøttet fotopapir: Polaroid ZINK® 

2x3" sticky-back-fotopapir
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Spørgsmål? Bekymringer? Kontakt os!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




