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BRUKSANVISNING
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Takk for ditt kjøp av en Polaroid Mint Pocket Printer. Denne bruksanvisningen har til 
hensikt å gi deg veiledning for å sikre at betjeningen av dette produktet er sikkert og ikke 
utsetter brukeren for risiko. Enhver bruk som ikke stemmer overens med retningslinjene 
beskrevet i denne bruksanvisningen kan ugyldiggjøre den begrensede garantien.

Vennligst les alle instruksene før ibruktakelse av produktet, og oppbevar denne 
bruksanvisningen til senere referanse. Dette produktet er kun tiltenkt bruk i husstander.

Dette produktet er dekket av en begrenset ett-årig garanti. Dekning er gjenstand for 
begrensninger og unntakelser. For ytterligere informasjon, vennligst se garantien.
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VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN MED POLAROID MINT

• Etterlat aldri printeren eller ZINK® 
papiret på et område som kan bli svært 
varmt, eller på steder hvor det utsettes 
for direkte sollys over lang tid. Dette 
kan føre til at printeren overopphetes 
eller at det oppstår andre problemer.

• Unngå at printeren blir våt! Hvis 
printeren behøver å renses, bruk 
en myk klut som så vidt er fuktet 
med vann eller gni apparatet med 

desinfiserende væske og tørk forsiktig 
bort eventuelle flekker. Ikke hold 
produktet under vann under noen 
omstendigheter.

• Behandle printeren forsiktig. Forsøk 
å ikke miste det på bakken eller riste 
det voldsomt. Innsiden av printeren er 
utstyrt med flere små deler som kan 
gå i stykker dersom de skyves for mye 
rundt.

• Bruk alltid den medfølgende 
ladekabelen til opplading av printeren, 
og vær oppmerksom på at den ikke 
blir for varm mens den lades. Hvis du 
synes at printeren overopphetes mens 
den lades, koble apparatet øyeblikkelig 
fra strømkilden og la det avkjøles før du 
slår apparatet på igjen.

• Polaroid Mint Pocket Printeren fungerer 
ikke uten nedlasting av Android™ eller 

IOS applikasjonen. Hvis du ikke har 
en Android™ telefon eller en iPhone® 
kan du dessverre ikke bruke denne 
printeren. 
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HVA FØLGER MED I BOKSEN? BLI KJENT MED DIN PRINTER

1.  Av/på knapp
2.  Micro USB ladeåpning
3.  Lys for ladeindikator
4.  Fotoprintåpning

Polaroid ZINK® papir 
Startpakke

Bruksanvisning & Garanti

Micro USB
Ladekabel

Polaroid Mint Pocket Printer

 1

 2

 4

 3
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FORBEREDELSE

1. Printeren må først lades. Før 
ibruktakelse av din nye Polaroid Mint 
printer, koble den til din PC eller en 
annen USB ladestasjon med en 
utgang på en ampere (1A) eller høyere. 
Ladeindikatoren vil forbli rød mens 
printeren lades. Når lyset blir grønt 
er det fullt ladet og klar til bruk. Hele 
oppladingsprosessen tar vanligvis ca. to 
(2) timer.

2. Plasser ZINK® papiret i printeren: Følg 

stegene nedenfor for raskt og enkelt å 
fylle din nye printer med ZINK® 
sticky-back papir, så du kan begynne å 
printe bilder! 
a.  Åpne papirbrettet på baksiden ved å  
 presse ned klaffen og trekke den til  
 deg. 
b.  Plasser det blå kalibreringspapiret  
 med strekkoden vendt ned og ZINK®  
 logoen i nederste høyre hjørne.  
 Plasser de andre blanke arkene øverst  

 med den glatte siden vendt mot deg. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Forsøk å unngå å berøre den glatte  
 siden slik at det ikke kommer  

 fingeravtrykk på den. (Du kan  
 plassere hele stakken papir som den  
 er rett fra pakken, men noen ganger  
 er det enklere å plassere  
 kalibreringsarket først for å sikre at  
 det er plassert korrekt på brettet). 
c.  Hvis printeren er slått av vil   
 kalibreringspapiret langsomt gli ut av  
 utgangen på printeren få sekunder  
 etter at du slår på printeren. Hvis  
 printeren er slått på, vil  
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 kalibreringspapiret gli ut av utgangen  
 på printeren når du printer ditt første  
 bilde.  
 
 
 
 

 
 OBS: Vennligst ikke press papiret for  
 langt inn, ellers kan papiret sette seg  
 fast eller forårsake feilaktige utskrifter.

3. Last ned Polaroid Mint applikasjonen fra 
Google Play™ eller Apple® App Store®. 
Applikasjonen er nødvendig for å kunne 
bruke printeren. 
  
 
 
 
 

BEGYNN Å BRUKE POLAROID MINT!

1. Slå på printeren ved å trykke på av/på 
knappen på siden av printeren i to (2) 
sekunder.

2. Koble printeren til din telefon via 
Bluetooth®: 
 

 

a. Gå til Bluetooth® innstillingene på din  
 telefon, vanligvis finner du disse i  
 menyen "generelle innstillinger". 
b.  Forsikre deg først om at printeren er  
 slått på og la deretter telefonen din  
 søke etter nye enheter. 
c.  "Polaroid Mint" dukker opp i  
 Bluetooth® listen. Berør denne for å  
 begynne tilkobling. 
d.  Etter et par sekunder vil din telefon gi  
 beskjeden "tilkoblet" 
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3. Åpne Polaroid Mint applikasjonen fra 
din telefon og begynn å bruke din nye 
Polaroid Mint Pocket Printer!

SPESIFIKASJONER

• Dimensjoner: 4.5" L x 3" B x 0.7" D (116 x 
77 x 18mm)

• Vekt: 5.7 oz (162g)
• Fås i fargene: Svart, hvit, rød, blå, gul
• Batterikapasitet: 900mAh
• Batteri type: Lithium-polymer
• Prints per opplading: ~50
• Fotopapir: Polaroid ZINK® 2x3" sticky-

back fotopapir
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Spørsmål? Noe du lurer på? Kontakt oss!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




