
Kabatas printeris

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
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Paldies, ka iegādājāties Polaroid Mint kabatas printeri! Šīs lietotāja rokasgrāmatas 
mērķis ir sniegt jums vadlīnijas, lai nodrošinātu ka šī produkta lietošana ir droša un 
nerada risku lietotājam. Jebkura produkta izmantošana, kas neatbilst šajā lietotāja 
rokasgrāmatā aprakstītajām vadlīnijām, var anulēt ierobežoto garantiju.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet visus norādījumus un saglabājiet šo 
rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai 
mājsaimniecībā.

Uz šo produktu attiecas ierobežota viena gada garantija. Pārklājums ir pakļauts 
ierobežojumiem un izņēmumiem. Sīkāku informāciju skatiet garantijā.
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ESIET SAUDZĪGI PRET POLAROID MINT

• Nekad neatstājiet printeri vai ZINK® 
fotopapīru vietā, kas var kļūt ļoti 
karsta vai kur objekti var tikt ilgstoši 
pakļauti tiešiem saules stariem. Tas var 
izraisīt printera pārkaršanu vai citas 
problēmas.

• Nesamērcējiet to! Ja jums ir 
nepieciešams notīrīt printeri, 
izmantojiet mīkstu drānu, kas ir 
nedaudz samitrināta ar ūdeni vai spirtu 

saturošu līdzekli, un viegli notīriet 
netīrās vietas. Nekad neiegremdējiet 
visu ierīci ūdenī.

• Esiet uzmanīgi, lietojot printeri. 
Centieties to nenomest un strauji 
nekratīt. Printera iekšpusē ir iebūvētas 
daudz mazas detaļas, kuras var salūzt, 
ja tiek pārāk daudz kratītas.

• Printera uzlādēšanai vienmēr 

izmantojiet uzlādēšanas kabeli, kas 
iekļauts iepakojumā, un uzmanieties, 
lai tas uzlādes "laikā nekļūtu pārāk 
karsts. Ja jūs" novērojat printera 
pārkaršanu uzlādes laikā, nekavējoties 
atvienojiet to no barošanas avota un 
ļaujiet tam atdzist pirms atkārtotas 
ieslēgšanas.

• Polaroid Mint kabatas printeris 
noteikti nedarbosies, ja jūs nebūsiet 

lejupielādējis Android™ vai iOS 
aplikāciju. Ja jums nav Android™ vai 
iPhone® tālruņa, diemžēl šis printeris 
nedarbosies.
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KAS IEKĻAUTS IEPAKOJUMĀ? IEPAZĪSTIET SAVU PRINTERI

1.  Barošanas poga
2.  Mikro USB kabeļa uzlādes ports
3.  Uzlādes indikatora gaismiņa
4.  Fotogrāfiju izdruku atvere

Polaroid ZINK® fotopapīrs 
Sākuma komplekts

Lietotāja rokasgrāmata un 
garantija

Mikro USB kabelis
Uzlādes kabelis

Polaroid Mint kabatas 
printeris

 1

 2

 4

 3
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SAGATAVOŠANĀS

1. Vispirms uzlādējiet to. Pirms sākat 
lietot Polaroid Mint printeri, pievienojiet 
to savam datoram vai jebkuram USB 
uzlādes blokam ar jaudu viens apmērs 
(1A) vai lielāku. Printera uzlādes laikā 
uzlādes indikators būs sarkans. Kad tas 
kļūs zaļš, printeris būs pilnībā uzlādēts 
un gatavs lietošanai. Pilns uzlādes 
process parasti ilgst aptuveni divas (2) 
stundas.

2. Ievietojiet ZINK® fotopapīru printerī. Lai 

printerī ātri un ērti ievietotu ZINK® 
fotopapīru ar lipīgo aizmuguri un sāktu 
fotogrāfiju drukāšanu, veiciet tālāk 
norādītās darbības. 
a.  Atveriet papīra atvilktni printera  
 aizmugurē, nospiežot uz leju mēlīti un  
 velkot to pret jums. 
b.  Ievietojiet zilo kalibrēšanas lapu ar  
 svītrkodu uz leju un ZINK® logotipu  
 apakšējā labajā stūrī. Novietojiet  
 pārējās gludās lapas uz augšu ar  

 spīdīgo pusi vērstu pret jums. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Centieties nepieskarties spīdīgajai  
 pusei, lai neatstātu uz tās pirkstu  

 nospiedumus. (Jūs varat ielikt visu  
 kaudzīti uzreiz no iepakojuma, bet  
 dažreiz ir vieglāk vispirms ievietot  
 kalibrēšanas lapu, lai pārliecinātos, ka  
 tā ir pareizi ievietota atvilktnē.) 
c.  Ja printeris ir izslēgts, pēc dažām  
 sekundēm pēc printera ieslēgšanas  
 kalibrēšanas lapa tiks lēnām izbīdīta  
 no fotoattēla izdrukas atveres. Ja  
 printeris ir ieslēgts, drukājot pirmo  
 fotoattēlu, kalibrēšanas lapa tiks 
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izbīdīta no fotoattēla izdrukas atveres.  
 
 
 
 

 
 PIEZĪME. Lūdzu, negrūdiet fotopapīru  
 pārāk dziļi, jo pretējā gadījumā tas var  
 iesprūst vai radīt drukāšanas kļūdas.

3. Lejupielādējiet Polaroid Mint aplikāciju 
no Google Play™ vai Apple® App Store® 

veikala. Lai printeris darbotos, jūsu tālrunī 
ir jābūt instalētai aplikācijai. 
  
 
 
 
 

SĀCIET LIETOT POLAROID MINT!

1. Ieslēdziet printeri, nospiežot un turot 
barošanas pogu, kas atrodama sānā 
divas (2) sekundes.

2. Savienojiet pārī printeri ar jūsu tālruni, 
izmantojot Bluetooth®. 
 

 

a.  Piekļūstiet sava tālruņa Bluetooth®  
 iestatījumiem, kas parasti atrodami  
 Vispārējos iestatījumos. 
b.  Vispirms pārliecinieties, vai printeris ir  
 ieslēgts, un tad ļaujiet tālrunim meklēt  
 jaunas ierīces. 
c.  Jūs redzēsiet "Polaroid Mint"  
 parādāmies Bluetooth® sarakstā.  
 Pieskarieties tam, lai uzsāktu  
 savienošanu pārī. 
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d.  Pēc pāris sekundēm tālrunī ir  
 jāparādās ziņojumam "Savienots pārī“.

3. Atveriet Polaroid Mint aplikāciju savā 
tālrunī un sāciet lietot Polaroid Mint 
kabatas printeri!

SPECIFIKĀCIJAS

• Izmēri: 4,5" G x 3" P x 0.7" DZ (116 x 77 
x 18 mm)

• Svars: 5,7 unces (162 g)
• Pieejamās krāsas: melna, balta, sarkana, 

zila, dzeltena
• Akumulatora ietilpība: 900 mAh
• Akumulatora veids: litija polimērs
• Izdruku skaits no vienas uzlādes: ~50
• Atbalstāmais fotopapīrs: Polaroid ZINK® 

2x3“ fotopapīrs ar lipīgu aizmuguri
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Jautājumi? Bažas? Sazinieties ar 
mums!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




