
Drukarka kieszonkowa

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



3

Dziękujemy za zakup drukarki kieszonkowej Polaroid Mint. Niniejsza Instrukcja 
użytkowania ma za zadanie przekazanie wskazówek zapewniających, że 
użytkowanie tego produktu będzie bezpieczne i nie będzie stwarzało zagrożenia 
dla użytkownika. Wszelkie użycie niezgodne z wytycznymi opisanymi w tej Instrukcji 
unieważnia ograniczoną gwarancję.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami przed użyciem produktu oraz o 
zachowanie tej Instrukcji na przyszłość. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku domowego.

Produkt ten jest objęty ograniczoną roczną gwarancją. Zakres gwarancji podlega 
ograniczeniom i wyłączeniom. Szczegóły znajdują się w dokumencie gwarancji.
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO Z POLAROID MINT

• Nigdy nie zostawiaj drukarki ani 
papieru ZINK® w miejscu, które może 
stać się bardzo gorące lub w miejscu, 
które będzie narażone na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych przez 
dłuższy czas. Może to spowodować 
przegrzanie drukarki lub inne usterki.

• Nie mocz jej! Jeśli musisz wyczyścić 
drukarkę, użyj miękkiej, lekko zwilżonej 
wodą szmatki lub wytrzyj ją alkoholem 

delikatnie usuwając zabrudzenia. 
Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia 
w wodzie. Obchodź się z drukarką 
ostrożnie. Staraj się jej nie upuścić ani 
nie narażać jej na gwałtowne wstrząsy. 
Wnętrze drukarki zawiera wiele bardzo 
małych części, które mogą ulec 
uszkodzeniu z powodu nadmiernych 
wstrząsów.

• Zawsze używaj kabla ładującego 

dostarczonego w opakowaniu, aby 
naładować drukarkę i uważaj, aby 
w trakcie ładowania nie doszło do 
przegrzania. Jeśli zauważysz, że 
drukarka przegrzewa się podczas 
ładowania, natychmiast odłącz 
ją od źródła zasilania i pozostaw 
do ostygnięcia przed ponownym 
włączeniem.

• Drukarka kieszonkowa Polaroid Mint 

nie będzie działała, jeśli nie pobierzesz  
aplikacji na system Android™ lub 
iOS. Jeśli nie posiadasz urządzenia 
z systemem Android™ ani iPhona®, 
niestety nie będziesz mógł korzystać z 
tej drukarki.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA POZNAJ BUDOWĘ DRUKARKI

1. Przycisk zasilania
2. Port ładowania Micro USB
3. Lampka kontrolna wskaźnika 

ładowania
4. Gniazdo do drukowania zdjęć

Papier Polaroid ZINK® 
Pakiet startowy

Instrukcja użytkowania i 
Gwarancja

Port Micro USB
Kabel ładujący

Drukarka kieszonkowa 
Polaroid Mint
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PRZYGOTOWANIE

1. Na początku naładuj drukarkę: Przed 
rozpoczęciem użytkowania nowej 
drukarki Polaroid Mint, podłącz ją do 
komputera lub jakiegokolwiek modułu 
ładującego USB o natężeniu jednego 
ampera (1 A) lub wyższym. Wskaźnik 
ładowania będzie świecił na czerwono 
podczas ładowania drukarki. Gdy 
wskaźnik zmieni kolor na zielony, 
drukarka będzie w pełni naładowana i 
gotowa do użytku. Pełen cykl ładowania 
zwykle zajmuje około dwóch (2) godzin.

2. Załaduj papier ZINK® do drukarki: 
Wykonaj następujące kroki, aby szybko i 
łatwo załadować do drukarki 
samoprzylepny papier ZINK® i zacząć 
drukowanie zdjęć! 
a.  Otwórz tacę na papier z tyłu  
 naciskając na zapadkę i pociągając  
 za nią. 
b.  Załaduj niebieski arkusz kalibracyjny  
 z kodem kreskowym skierowanym  
 w dół i logo ZINK® znajdującym się w  
 dolnym, prawym rogu. Na górze  

 umieść pozostałe puste arkusze tak,  
 aby połyskująca strona była  
 zwrócona ku Tobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Unikaj dotykania połyskującej strony  
 arkuszy, aby nie pozostawić na nich  
 odcisków palców. (Możesz załadować  
 cały stos od razu z opakowania, ale  
 czasami łatwiej jest załadować  
 najpierw arkusz kalibracyjny, aby  
 upewnić się, że jest poprawnie  
 umieszczony w tacy). 
c.  Jeśli drukarka jest wyłączona, arkusz  
 kalibracyjny zostanie powoli  
 wysunięty z otworu na zdjęcia po  
 kilku sekundach od włączenia  
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 drukarki. Jeśli drukarka jest włączona,  
 arkusz kalibracyjny zostanie  
 wysunięty z otworu drukowania zdjęć 
 kiedy wydrukujesz pierwsze zdjęcie.  
 
 
 
 
 

 
 UWAGA: Nie należy wpychać papieru  
 zbyt głęboko gdyż może się wtedy  

 zablokować lub spowodować błędy w  
 drukowaniu.

3. Pobierz aplikację Polaroid Mint z Google  
Play™ lub Apple® App Store®. Aby 
drukarka działała, aplikacja musi być 
zainstalowana na telefonie. 
  
 
 
 
 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z POLAROID MINT!

1. Włącz drukarkę naciskając znajdujący 
się z boku przycisk zasilania przez dwie 
(2) sekundy.

2. Sparuj drukarkę z telefonem przez 
Bluetooth®: 
 

 

a.  Wejdź w ustawienia Bluetooth®  
 telefonu; zwykle znajdują się one w  
 menu Ustawień ogólnych. 
b.  Upewnij się najpierw, że drukarka jest  
 włączona, a następnie poczekaj aż  
 telefon wyszuka nowe urządzenia. 
c.  Na liście Bluetooth® pojawi się nazwa  
 „Polaroid Mint”. Dotknij tej nazwy, aby  
 rozpocząć parowanie. 
d.  Po kilku sekundach na telefonie pojawi  



12 13

 się komunikat „sparowane”.

3. Otwórz aplikację Polaroid Mint na 
telefonie i zacznij korzystać z nowej 
drukarki kieszonkowej Polaroid Mint!

DANE TECHNICZNE

• Wymiary: 4.5" dł. x 3" wys. x 0.7" gł. (116 
x 77 x 18 mm)

• Waga: 5.7 oz (162 g)
• Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony, 

niebieski, żółty
• Pojemność baterii: 900 mAh
• Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa
• Ilość wydruków na ładowanie: ~50
• Obsługiwany papier fotograficzny: 

Polaroid ZINK® 2x3", samoprzylepny 
papier fotograficzny
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Masz pytania? Wątpliwości? Skontaktuj 
się z nami!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




