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Kiitos Polaroid Mint -taskutulostimen ostamisesta. Tämä käyttöopas on tarkoitettu 
tarjoamaan sinulle ohjeita, joita noudattamalla tämän tuotteen käyttö on turvallista 
eikä se aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Näiden ohjeiden vastainen käyttö voi mitätöidä 
laitteen rajoitetun takuun.

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas myöhempää tarvetta 
varten. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Tuotteelle on myönnetty rajoitettu yhden vuoden takuu. Takuu on myönnetty tietyin 
rajoituksin ja rajauksin. Lue lisää yksityiskohdista takuuehdoista.
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POLAROID MINTIN TURVALLINEN KÄYTTÖ

• Älä koskaan jätä tulostintasi tai ZINK®-
paperia alueelle joka saattaa tulla 
erittäin lämpimäksi, tai missä ne tulevat 
alttiiksi suoralle auringonvalolle pitkäksi 
aikaa. Tämä voi aiheuttaa tulostimen 
ylikuumenemisen tai aiheuttaa muita 
ongelmia.

• Älä päästä tulostinta kastumaan! Jos 
sinun täytyy puhdistaa tulostimesi, 
käytä pehmeää liinaa jota hieman 

kostutettu vedellä tai alkoholipohjaisella 
puhdistusaineella, ja pyyhi lika varovasti 
pois. Älä upota laitetta veteen missään 
tapauksessa.

• Ole varovainen tulostimen kanssa. 
Yritä olla pudottamatta tai ravistamatta 
sitä voimakkaasti. Tulostimen sisällä 
on paljon pieniä osia, jotka voivat 
vaurioitua jos niitä liikutellaan liikaa.

• Käytä aina laitteen mukana toimitettua 
latauskaapelia, ja pidä huoli siitä että 
tulostin ei pääse kuumenemaan 
liikaa latauksen aikana. Jos sinusta 
tuntuu, että tulostin ylikuumenee 
latauksen aikana, irrota se välittömästi 
virtalähteestä ja anna sen jäähtyä 
ennen sen käynnistämistä.

• Polaroid Mint -taskutulostin ei toimi 
ilman Android™- or iOS-sovellusta. Jos 

sinulla ei ole Android™- tai iPhone® 
-puhelinta, et valitettavasti voi käyttää 
tätä tulostinta. 
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MITÄ LAITTEEN MUKANA TOIMITETAAN? TULOSTIMEEN TUTUSTUMINEN

1. Virtapainike
2. Micro-USB -latausportti
3. Latauksen merkkivalo
4. Tulostusaukko

Polaroid ZINK® 
-tulostinpaperin 
Aloituspakkaus

Käyttöopas ja Takuutiedot

Micro-USB
-latauskaapeli

Polaroid Mint -taskutulostin
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 3
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ALOITTAMINEN

1. Lataa tulostin ensin: Ennen uuden 
Polaroid Mint -tulostimesi käyttöä, liitä 
se tietokoneeseesi tai vähintään yhden 
ampeerin (1 A) USB-laturiin. Latauksen 
merkkivalo palaa punaisena tulostimen 
ollessa latauksessa. Kun merkkivalo 
vaihtuu vihreäksi, on kamera täyteen 
ladattu ja valmiina käyttöön. Akun 
täyteen lataamisessa kestää yleensä 
noin kaksi (2) tuntia.

2. ZINK®-paperin lataaminen tulostimeen: 

Seuraa alla olevia ohjeita nopeasti ja 
vaivattomasti ladataksesi uuteen 
tulostimeesi ZINK®-tarrapaperia 
valokuviesi tulostamiseksi! 
a. Avaa tulostimen takana oleva  
 paperilokero painamalla salpaa  
 alaspäin ja vetämällä sitä itseäsi kohti. 
b. Lataa sisään sininen kalibrointiarkki 
 viivakoodi alaspäin, ja ZINK®-logo  
 oikeassa alakulmassa.Aseta tyhjät  
 arkit päälle niin, että niiden kiiltävä  

 pinta on itseäsi kohti. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Vältä kiiltävän pinnan kosketusta, 
 jotta niihin ei jäisi sormenjälkiä. 

 (Voit ladata koko arkin pakkauksesta 
 sellaisenaan, mutta joskus  
 kalibrointiarkin lataaminen ensin ja  
 sen asettaminen paperilokeroon  
 oikein on helpompaa.) 
c. Mikäli tulostin on sammutettuna, 
 tulee kalibrointiarkki hitaasti 
 tulos tulostusaukosta muutamassa  
 sekunnissa kun tulostin  
 käynnistetään. Mikäli tulostin on  
 käynnissä, tulee kalibrointiarkki  
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 hitaasti tulos tulostusaukosta 
 ensimmäistä kuvaa tulostaessasi.  
 
 
 
 

 
 HUOMAUTUS: Varmista ettet paina  
 paperia liian syvälle sisään, tai se  
 saattaa jumittua tai aiheuttaa  
 tulostusvirheitä. 

3. Lataa Polaroid Mint -sovellus 
Google Play™- tai Apple® App 
Store® -sovelluskaupasta. Tarvitset 
sovelluksen puhelimeesi käyttääksesi 
tulostinta. 
  
 
 
 
 

ALOITA POLAROID MINT -TULOSTIMEN KÄYTTÖ!

1. Kytke tulostin päälle painamalla sen 
kyljessä olevaa virtapainiketta kahden (2)

2. Liitä tulostin puhelimeesi Bluetoothin® 
avulla: 
 

 

a. Avaa puhelimesi Bluetooth® -asetukset,  
 jotka löytyvät tavallisesti Asetukset- 
 valikosta. 
b. Varmista että tulostin on kytketty  
 päälle, ja käytä sitten puhelintasi  
 skannataksesi uusia laitteita. 
c. "Polaroid Mint" ilmestyy Bluetooth®- 
 laitelistaan. Napauta sitä aloittaaksesi  
 liittämisen. 
d. Muutaman sekunnin kuluttua  
 puhelimesi tulisi ilmoittaa  
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 onnistuneesta liitoksesta

3. Avaa Polaroid Mint -sovellus 
puhelimellasi, ja aloita uuden Polaroid 
Mint -taskutulostimesi käyttö!

TEKNISET TIEDOT

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

• Paino: 5,7 oz (162 g)
• Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen, 

punainen, Sininen, keltainen
• Akun kapasiteetti: 900 mAh
• Akun tyyppi: Litiumpolymeeriakku
• Tulosteita yhdellä latauksella: n. 50
• Tuettu valokuvapaperi: Polaroid ZINK® 2x3" 

tarravalokuvapaperi
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Kysymyksiä? Huolia? Ota meihin 
yhteyttä!

cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




