
Kišeninis spausdintuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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Dėkojame, kad įsigijote „Polaroid Mint“ kišeninį spausdintuvą. Šioje instrukcijoje 
rasite rekomendacijas, kurios padės naudoti gaminį saugiai ir be jokios rizikos 
vartotojui. Naudojant prietaisą ne pagal šios instrukcijos nurodymus garantija gali 
tapti negaliojančia.

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite instrukciją ir pasilikite ją ateičiai. Prietaisas 
skirtas naudoti namuose.

Prietaisui taikoma ribota vienerių metų garantija. Garantijos galiojimas yra ribotas ir 
jam taikomos išimtys. Daugiau informacijos ieškokite garantijoje. 
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BŪKITE SAUGŪS SU „POLAROID MINT“ 

• Nepalikite spausdintuvo ar ZINK® 
popieriaus tokioje vietoje, kur jie gali 
stipriai įkaisti arba ilgą laiką juos veiktų 
saulės spinduliai. Dėl to spausdintuvas 
gali perkaisti ar atsirasti kitų problemų.

• Nešlapinkite spausdintuvo! Jei norite 
spausdintuvą išvalyti, naudokite 
minkštą šluostę, prieš tai šiek tiek 
sudrėkinę ją vandeniu ir švelniai 
nuvalykite visus nešvarumus. 

Nemerkite viso prietaiso į vandenį.

• Būkite atsargūs su spausdintuvu. 
Nenumeskite jo ir stipriai nekratykite. 
Spausdintuvo viduje yra daug smulkių 
detalių, kurios gali lūžti nuo per didelio 
smūgio. 

• Visuomet naudokite įkrovimo laidą, 
kuris yra spausdintuvo dėžėje ir 
stebėkite, kad įkrovimo metu laidas 

per daug neįkaistų. Jei jaučiate, kad 
spausdintuvas perkaista įkrovimo metu, 
nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo 
šaltinio ir leiskite atvėsti prieš vėl 
įjungdami. 

• „Polaroid Mint“ kišeninis spausdintuvas 
neveiks neparsisiuntus „Android™“ 
arba „iOS“ programėlių. Jei neturite  
„Android™“ arba iPhone® telefono, 
deja, bet spausdintuvas neveiks. 
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KAS YRA DĖŽĖJE? SUSIPAŽINKITE SU SPAUSDINTUVU

1.  Jungiklis
2.  Micro USB įkrovimo terminalas
3.  Įkrovimo indikatoriaus lemputė
4.  Nuotraukų spausdinimo griovelis

„Polaroid ZINK®“ popierius 
Paketas darbo pradžiai

Naudojimo instrukcija ir 
Garantija

Micro USB
Įkrovimo laidas

 „Polaroid Mint“ kišeninis 
spausdintuvas

 1

 2
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 3
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PASIRUOŠIMAS

1. Visų pirma įkraukite spausdintuvą: 
prieš pradėdami naudoti naująjį 
„Polaroid Mint“ spausdintuvą, 
įjunkite jį į kompiuterį ar bet kurį USB 
įkrovimo bloką, kurio galia yra vienas 
amperas (1A) ar didesnė. Įkrovimo 
indikatoriaus lemputė dega raudonai, 
kol spausdintuvas įkraunamas. Kai 
užsidega žalia lemputė, tai reiškia, kad 
jis yra visiškai įkrautas ir paruoštas 
naudoti. Įkrovimas paprastai trunka apie 
dvi (2) valandas. 

2. Įdėkite „ZINK®“ popierių į spausdintuvą: 
norėdami lengvai ir greitai įdėti ZINK® 
popierių su lipnia nugarėle į 
spausdintuvą ir pradėti spausdinti, 
atlikite šiuos veiksmus. 
a.  Atidarykite popieriaus dėklą galinėje  
 pusėje, paspausdami svirtį ir  
 patraukdami ją link savęs. 
b.  Įdėkite mėlyną kalibravimo lapą taip, 
kad brūkšninis kodas būtų nukreiptas  
 žemyn ir „ZINK®“ logotipas būtų  
 dešiniajame apatiniame kampe. Kitus  

 švarius lapus sudėkite viršuje blizgiąja  
 puse į save.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 Stenkitės neliesti blizgios lapo pusės,  
 kad neliktų pirštų antspaudų. (Galite  

 sudėti visus lapus taip, kaip yra  
 pakuotėje, bet kartais lengviau 
 visų pirma įdėti kalibravimo lapą ir  
 įsitikinti, kad jis popieriaus dėkle yra  
 teisingoje padėtyje). 
c.  Jei spausdintuvas išjungtas, praėjus  
 kelioms sekundėms nuo  
 spausdintuvo įjungimo, kalibravimo  
 lapas bus lėtai išstumtas iš nuotraukų   
 spausdinimo griovelio. Jei  
 spausdintuvas įjungtas, kalibravimo  
 lapas bus išstumtas iš nuotraukų  
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 spausdinimo griovelio, kai  
 atspausdinsite pirmąją nuotrauką.   
 
 
 
 
 

 
 PASTABA: nestumkite popieriaus per  
 toli arba tiek, kad popierius įstrigtų ir  
 sukeltų spausdinimo problemų.

3. Parsisiųskite „Polaroid Mint“ programėlę 

iš „Google Play™“ arba „Apple® App 
Store®“. Kad spausdintuvas veiktų turite 
programėlę įdiegti savo telefone. 
 
  
 
 
 
 

PRADĖKITE NAUDOTI „POLAROID MINT“!

1. Įjunkite spausdintuvą, dviem (2) 
sekundėms nuspausdami jungiklį, esantį 
šone. 

2. Suporuokite spausdintuvą su telefonu per 
„Bluetooth®“: 
 

 

a.  Įeikite į „Bluetooth®“ nustatymus, kurie  
 paprastai yra bendrųjų nustatymų  
 meniu. 
b.  Patikrinkite, ar įjungtas spausdintuvas  
 ir tuomet palaukite, kol telefonas suras  
 naują įrenginį.  
c.  Pamatysite „Polaroid Mint“   
 „Bluetooth®“ sąraše. Spustelėkite  
 nuorodą ir pradėkite poruoti. 
d.  Po kelių sekundžių telefonas  
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 informuos, kad „poravimas“ baigtas. 

3. Atidarykite „Polaroid Mint“ programėlę 
telefone ir pradėkite naudoti naująjį 
„Polaroid Mint“ kišeninį spausdintuvą. 

SPECIFIKACIJOS

• Matmenys: 4,5 col. (ilgis) x 3 col. (plotis) x 
0,7 col. (gylis) (116 x 77 x 18 mm)

• Svoris: 5,7 uncijos (162 g)
• Galimos spalvos: juoda, balta, raudona, 

mėlyna, geltona
• Akumuliatoriaus talpa: 900 mAh
• Akumuliatoriaus tipas: Ličio-polimerų
• Kopijų skaičius vienam įkrovimui: ~50
• Tinkantis foto popierius: „Polaroid ZINK®“ 

2 x 3 col. foto popierius lipnia nugarėle 
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Klausimai? Problemos? Susisiekite!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




