
Taskuprinter

KASUTUSJUHEND



3

Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi 
eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks 
endast kasutajale mingit ohtu. Mis tahes kasutamine, mis ei vasta käesolevas 
kasutusjuhendis kirjeldatud juhistele, võib piiratud garantii tühistada.

Enne toote kasutamist tutvuge hoolikalt kõikide juhistega ja hoidke see 
kasutusjuhend edaspidiseks alles. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Seadmele kehtib üheaastane garantii. Garantii suhtes kehtivad piirangud ja erandid. 
Lisateavet leiate garantii jaotisest.
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PRINTERI POLAROID MINT OHUTUS

• Ärge kunagi jätke printerit ega ZINK® 
paberit kohta, mis võib muutuda väga 
kuumaks või kus see puutub pikemat 
aega kokku otsese päikesevalgusega. 
See võib põhjustada printeri 
ülekuumenemist või muid probleeme.

• Ärge laske seadmel märjaks saada! 
Kui peate printerit puhastama, 
kasutage pehmet lappi, mida on pisut 
niisutatud vee või alkoholiga ja pühkige 

ettevaatlikult määrdunud kohti. Ärge 
kunagi kastke kogu seadet täielikult 
vette.

• Hoidke oma printerit. Ärge laske sel 
maha kukkuda ega raputage seda 
tugevalt. Printeri sisemuses on palju 
väga väikesi osi, mis võivad murduda, 
kui neid liiga palju raputada.

• Printeri laadimiseks kasutage 

printerikasti sisenevat laadimisjuhet 
ja olge ettevaatlik, et see ei muutuks 
laadimise ajal liiga kuumaks. Kui te 
tunnete, et printer on laadimise ajal 
ülekuumenenud, eemaldage see 
viivitamatult toiteallikast ja laske sellel 
enne uuesti sisselülitamist maha 
jahtuda.

• Taskuprinter Polaroid Mint ei tööta 
ilma Android™-i või iOS-i rakenduse 

allalaadimist. Kui teil pole Android™-i 
või iPhone®-i telefoni, siis see printer 
kahjuks teie jaoks ei tööta. 
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MIS KUULUB KOMPLEKTI? TUTVUGE PRINTERIGA

1.  Toitenupp
2.  Micro USB laadimisport
3.  Laadimise märgutuli
4.  Foto printimispesa

Polaroid ZINK®-i paber 
Stardipakett

Kasutusjuhend ja Garantii

Micro USB
Laadimiskaabel

Taskuprinter Polaroid Mint
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ETTEVALMISTUMINE

1. Kõigepealt tuleb seade laadida. Enne 
uue printeri Polaroid Mint kasutamist 
ühendage see arvuti või USB-
laadimisjaamaga, mille väljund on üks 
amp (1A) või enam. Laadimise märgutuli 
jääb printeri laadimisel punaseks. Kui 
see muutub roheliseks, on printer 
täielikult laetud ja kasutusvalmis. Täielik 
laadimisprotsess kestab tavaliselt 
umbes kaks (2) tundi.

2. Pange printerisse ZINK® paber. Järgige 

alltoodud juhiseid, et kiiresti ja lihtsalt 
panna printerisse ZINK® kleepuv paber 
ning alustada fotode printimisega! 
a.  Avage tagaosas asuv paberisalv, 
 vajutades kinnitusosa allapoole ja  
 tõmmates seda enda suunas. 
b.  Pange seadmesse sinine  
 kalibreerimisleht, vöötkoodiga all ja  
 ZINK® logoga all paremas nurgas.  
 Asetage teised lehed selle peale,  
 läikiva poolega enda suunas.  

 
 
 
 
 
 

 
 Vältige läikiva külje puudutamist, et 
 sellele ei jääks sõrmejälgi. (Saate  
 seadmesse panna korraga ka kogu  
 paki nii, nagu on, kuid vahel on  

 lihtsam sisestada esmalt  
 kalibreerimisleht, veendumaks et see  
 on õigesti salve pandud.) 
c.  Kui printer on välja lülitatud, väljastab  
 printer kalibreerimislehe  
 sisselülitamisel mõne sekundi pärast  
 aeglaselt foto printimispesast. Kui  
 printer on sisse lülitatud, väljastab  
 printer kalibreerimislehe foto  
 printimispesast esimese foto  
 printimise ajal.  
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 MÄRKUS! Veenduge, et te ei lükkaks  
 paberit liiga kaugele, vastasel juhul  
 võivad tekkida paberiummistus või  
 probleemid printimisel.

3. Laadige alla rakendus Polaroid Mint 
Google Play™-st või Apple® App Store®- 

ist. Printeri töötamiseks peate rakenduse 
oma telefoni installima.  
 
 
 
 
 

KASUTAGE PRINTERIT POLAROID MINT!

1. Lülitage printer sisse, vajutades küljel 
asuvat toitenuppu kahe (2) sekundi 
jooksul.

2. Pirnteri ühendamine telefoniga 
Bluetooth®-i abil. 
 

 

a. Minge telefoni Bluetooth®-i  
 seadetesse, mis asub tavaliselt üldises  
 Seadete menüüs. 
b.  Veenduge, et printer oleks sisse  
 lülitatud, ja lubage telefonil uute  
 seadmete tuvastamist. 
c.  Bluetooth-loendisse ilmub „Polaroid  
 Mint“. Ühendamise alustamiseks  
 toksake seda. 
d.  Mõne sekundi pärast peaks ilmuma  
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 telefonis teade „Paaristatud“.

3. Avage telefonis rakendus Polaroid Mint 
ja saategi hakata kasutama taskuprinterit 
Polaroid Mint!

TEHNILISED ANDMED

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

• Kaal: 5,7 untsi (162 g)
• Saadaval värvid: must, valge, punane, 

sinine ja kollane
• Aku mahutavus: 900 mAh Aku tüüp: 

liitium-polümeer
• Printimine laadimise kohta: ~50
• Sobiv fotopaber: Polaroid ZINK® 2x3" 

kleepuv fotopaber
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Küsimusi? Muresid? Võtke meiega 
ühendust!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




