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Obrigado por adquirir a Impressora Portátil Polaroid Mint. Este Guia do Usuário 
destina-se a fornecer as orientações para garantir que a operação deste produto 
seja segura e não represente riscos para o usuário. Qualquer uso que não esteja em 
conformidade com as orientações descritas neste Guia do Usuário poderá anular a 
garantia limitada.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este guia para consulta 
futura. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico.

Este produto está coberto por uma garantia limitada de um ano. A cobertura está 
sujeita a limitações e exclusões. Consulte detalhes na garantia.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA COM A POLAROID MINT

• Nunca deixe a impressora ou o papel 
ZINK® em uma área que possa ficar 
extremamente quente ou onde ficarão 
expostos à luz solar direta durante 
um longo período. Isso poderá fazer 
a impressora sobreaquecer ou sofrer 
outros problemas.

• Não deixe a impressora molhar! Se 
precisar limpá-la, utilize um pano 
macio que tenha sido ligeiramente 

umedecido com água ou álcool e limpe 
suavemente quaisquer pontos de 
sujeira. Jamais mergulhe a impressora 
inteira dentro da água.

• Tenha cuidado com a impressora. 
Tente não derrubá-la ou sacudi-la 
violentamente. A parte interna da 
impressora contém muitas peças 
pequenas que podem quebrar se 
forem sacudidas excessivamente.

• Para carregar a impressora, utilize 
somente o cabo de carregamento 
fornecido junto com a embalagem 
original, e tenha cuidado para que não 
fique muito quente durante a recarga. 
Caso você sinta que a impressora está 
sobreaquecendo durante a recarga, 
desconecte-a imediatamente da fonte 
de alimentação e deixe-a esfriar antes 
de religá-la.

• A Impressora Portátil Polaroid Mint não 
funcionará de maneira alguma sem o 
download do aplicativo para Android™ 
ou iOS. Se você não tem um telefone 
Android™ ou um iPhone®, infelizmente 
esta impressora não funcionará para 
você.
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM CONHEÇA A IMPRESSORA

1. Botão liga/desliga
2. Porta de carregamento MicroUSB
3. Luz indicadora de carregamento
4. Saída de impressão de fotos

Papel Polaroid ZINK® 
Pacote Inicial

Guia do Usuário  
e Garantia

Cabo de carregamento
MicroUSB

Impressora Portátil Polaroid 
Mint
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 4

 3
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PRIMEIROS PASSOS

1. Carregue a impressora: Antes de 
começar a usar a nova impressora 
Polaroid Mint, conecte-a ao computador 
ou qualquer carregador USB com 
saída de um AMP (1A) ou mais. O 
indicador de carregamento permanecerá 
vermelho enquanto a impressora 
é carregada. Quando o indicador 
ficar verde, a impressora estará 
totalmente carregada e pronta para 
usar. Todo o processo de carregamento 
normalmente demora cerca de duas 

(2) horas.

2. Carregue o papel ZINK® na impressora: 
Siga as instruções abaixo para carregar a 
impressora de modo rápido e fácil com 
papel ZINK® autoadesivo e começar a 
imprimir fotos! 
a.  Abra a bandeja de papel na parte de  
 trás, pressionando a trava e  
 puxando-a em sua direção.  
b.  Insira a folha de calibragem azul com  
 o código de barras virado para baixo e  
 o logotipo ZINK® no canto inferior  

 direito. Coloque as outras folhas em  
 branco por cima, com o lado brilhante  
 voltado para você. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tente não tocar no lado brilhante para  
 não deixar marcas de impressão  
 digital. (Você pode carregar a pilha  
 inteira da forma como está na  
 embalagem, mas às vezes é mais  
 fácil carregar a folha de calibragem  
 primeiro para ter certeza de que está  
 encaixada corretamente na bandeja.) 
c.  Se a impressora estiver desligada, a  
 folha de calibragem será ejetada  
 devagar da saída de fotos após alguns  
 segundos quando você ligar a  
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 impressora. Se a impressora estiver  
 ligada, a folha de calibragem será  
 ejetada da saída de impressão de  
 fotos quando você imprimir a primeira  
 foto. 
  
 
 
 
 

 
 NOTA: não empurre o papel muito  

 para dentro, senão ele pode atolar ou  
 causar erros de impressão. 

3.  Baixe o aplicativo Polaroid Mint no 
Google Play™ ou Apple® App Store®. Será 
necessário ter o aplicativo instalado no 
telefone para que a impressora funcione. 
 
 
 
 
 

COMECE A USAR A POLAROID MINT!

1. Pressione o botão liga/desliga na lateral 
por dois (2) segundos para ligar a 
impressora.

2. Emparelhe a impressora com o seu 
telefone via Bluetooth®: 
 
 

 

a.  Acesse as configurações de  
 Bluetooth® do seu telefone,  
 normalmente localizadas no menu de  
 Configurações Gerais. 
b.  Primeiro verifique se a impressora  
 está ligada, e em seguida use o  
 telefone para procurar novos  
 dispositivos. 
c. “Polaroid Mint” aparecerá na lista do  
 Bluetooth®. Toque nela para começar o 
 emparelhamento. 
d.  Após alguns segundos, o telefone  
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 deverá informar “emparelhado".

3. Abra o aplicativo Polaroid Mint no 
telefone e comece a usar a sua nova 
Impressora Portátil Polaroid Mint!

ESPECIFICAÇÕES

• Dimensões: 4,5" C x 3" L x 0,7" P (116 x 
77 x 18 mm)

• Peso: 5,7 oz (162 g)
• Cores disponíveis: Preto, Branco, 

Vermelho Azul, Amarelo
• Capacidade da bateria: 900 mAh
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Impressões por carga: Aprox. 50
• Papel fotográfico aceito: Papel fotográfico 

autoadesivo 2x3" (5x7,6 cm) Polaroid 
ZINK® 
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Dúvidas? Preocupações? Entre em 
contato!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




