
Vrecková tlačiareň

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
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Ďakujeme, že ste si zakúpili vreckovú tlačiareň Polaroid Mint. Táto uživateľská príručka 
je určená na to, aby vám poskytla pokyny, ktoré zaistia, že prevádzka tohto produktu je 
bezpečná a nepredstavuje pre užívateľov riziko. Akékoľvek použitie, ktoré nezodpovedá 
pokynom popísaným v tejto užívateľskej príručke, môže zrušiť obmedzenú záruku.

Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny. Tento výrobok je určený iba pre 
domáce použitie.

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená jednoročná záruka. Záručná doba sa môže 
líšiť podľa právných predpisov v danej krajine alebo štátu. Podrobnosti nájdete v časti 
záruka.
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BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

• Nikdy nenechávajte tlačiareň alebo 
ZINK papier v oblasti, ktorá by mohla 
byť extrémne horúca, alebo kde budú 
po dlhú dobu vystavené priamemu 
slnečnému žiareniu. To by mohlo mať 
za následok prehriatie tlačiarne alebo 
iné problémy.

• Nenechávajte ju v mokre! Ak 
potrebujete vyčistiť tlačiareň, použite 
mäkkú handričku, ktorú mierne 

navlhčite vodou alebo liehom, a jemne 
utrite špinavé škvrny. Vôbec nikdy 
nenamáčajte celú tlačiareň do vody.

• Buďte opatrní s tlačiarňou. Snažte sa 
ju  chrániť pred pádom, alebo s ňou 
silne netriasť. Vnútro tlačiarne má veľa 
malých částí, ktoré by sa mohli  zlomiť, 
ak by došlo k silnému nárazu alebo 
tlaku.

• Pre nabíjanie tlačiarne vždy používajte 
nabíjací kábel, ktoerý je dodávaný v 
balení. Buďte opatrní, aby sa tlačiareň 
počas nabíjania príliš nezahrievala. 
Ak máte pocit, že sa tlačiareň počas 
nabíjania príliš zahrieva, okamžitě 
ju odpojte od zdroja napájanie a 
nechajte ju pred opätovným zapnutím 
vychladnúť.

• Vrecková tlačiareň Polaroid Mint 

nebude fungovať bez stiahnutej 
aplikácie pre Android alebo iOS. Ak 
nemáte telefón so systémom Android 
alebo iOS, tak táto tlačiareň bohužial 
nebude fungovať.
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ČO SA DODÁVA V BALENÍ? ZOZNÁMTE SA S VAŠEJ TLAČIARŇOU

1.  Power tlačidlo
2.  Nabíjací port microUSB
3.  Indikátor nabíjania
4.  Slot na výstup fotografií

Papier Polaroid ZINK 
štartové balenie 10ks

Užívateľská príručka 
& Záruka

MicroUSB
nabíjací kábel

Vrecková tlačiareň Polaroid 
Mint
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 2

 4

 3
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PRIPRAVTE SA

1. Najrpv nabite: Pred prvým použitím 
tlačiarne Polaroid Mint ju zapojte do 
počítača alebo ľubovoľného USB 
nabíjacieho bloku s výkonom 1A alebo 
vyšším. Počas nabíjania tlačiarne bude 
indikátor nabíjania svietiť načerveno. 
Akonáhle sa farba zmení na zelenú, 
tlačiareň je plne nabitá a pripravená 
na použitie. Celý proce nabíjania trvá 
približne dve hodiny.

2. Vložte ZINK papier do tlačiarne: 

Postupujte podľa nižšie uvedených 
krokov, aby ste mohli rýchlo a ľahko 
vložiť ZINK papier do vašej novej 
vreckovej tlačiarne a začať tlačiť 
fotografie. 
a.  Otvorte zásobník na papier v zadnej  
 časti tlačením západky a pritiahnutím  
 dvierok zásobníka smerom k sebe. 
b.  Vložte modrý kalibračný papier s  
 čiarovým kódom smerom nadol a  
 logom ZINK do ľavého dolného rohu.  

 Obyčajné listy papiera musia byť  
 umiestnené lesklou stranou nahor  
 (smerom k vám). 
  
 
 
 
 
 
 

 

 Snažte sa nedotýkať lesklé strany,  
 aby ste na nej nezanechali odtlačky  
 prstov. (Môžete vložiť celý balík  
 papiera, vrátane kalibračného listu,  
 ale niekedy je ľahšie vložiť najskôr  
 kalibračný list, aby ste sa uistili, že je  
 v zásobníku správne uložený.) 
c.  Ak je tlačiareň vypnutá, kalibračný list  
 po niekoľkých sekundách po zapnutí  
 pomaly vyjde zo slotu pre tlač  
 fotografií. Ak je tlačiareň zapnutá,  
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 kalibračný list vyjde pred tlačou prvej  
 fotografie zo slotu pre tlač fotografií. 
   
 
 
 
 

 
 POZNÁMKA: Prosím uistite sa, že ste   
 papiere nezasunuli príliš ďaleko, inak  
 by sa mohli zaseknúť alebo spôsobiť  

 chybu v tlači. 

3. Stiahnite aplikáciu Polaroid Mint z 
Google Play alebo App Store. Aby 
tlačiareň fungovala, budete potrebovať 
aplikáciu nainštalovanú v telefóne. 
  
 
 
 
 

ZAČNITE POUŽÍVAŤ POLAROID MINT!

1. Zapnite tlačiareň stlačením power tlačidla 
na boku po dobu dvoch sekúnd.

2. Spárujte tlačiareň s vaším telefónom 
pomocou Bluetooth. 
 

 

a.  Prejdite do nastavenia Bluetooth  
 vo vašom telefóne, ktoré sa zvyčajne  
 nachádza vo všeobecnom menu  
 "Nastavenia".  
b.  Najskôr skontrolujte, či je tlačiareň  
 zapnutá. Potom nechajte telefón  
 hľadať nové zariadenia. 
c.  V zozname Bluetooth sa objaví  
 "Polaroid Mint". Kliknutím na neho  
 spustíte párovanie. 
d.  Po niekoľkých sekundách by mal  
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 zobrazit "spárované".

3. Otvorte aplikáciu "Polaroid Mint" v 
telefóne a môžete začať používať novů 
vreckovů tlačiareň Polaroid Mint!

ŠPECIFIKÁCIA

• Rozmery: 116 x 77 x 18 mm
• Hmotnosť: 162g
• Dostupné farby: čierna, biela, červená, 

modrá, žltá
• Kapacita batérie: 900mAh
• Typ batérie: Lithium-polymer
• Počet výtlačkov na jedno nabitie: +- 50
• Podporovaný typ papiera: Polaroid ZINK 

2x3"
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Otázky? Obavy? Kontaktujte nás!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




