
Fotoskrivare

BRUKSANVISNING
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Tack för att du köpte Polaroid Mint fick-skrivaren. Denna bruksanvisning är avsedd 
att ge dig vägledning för att säkerställa att driften av denna produkt är säker och 
inte utgör en risk för användaren. All användning som inte överensstämmer med de 
riktlinjer som beskrivs i denna bruksanvisning kan göra att den begränsade garantin 
ogiltigförklaras. 

Läs alla instruktioner innan du använder produkten och behåll denna vägledning som  
referens. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. 

Denna produkt omfattas av en begränsad ettårig garanti. Omfattningen är föremål 
för begränsningar och uteslutningar. Se garantin för detaljer.
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VAR TRYGG MED POLAROID MINT

• Lämna aldrig din skrivare eller ZINK®-
papper i ett område som kan bli 
extremt varmt eller där den kommer 
att  utsättas för direkt solljus under en 
lång tid. Detta kan leda till att skrivaren 
överhettas eller drabbas andra problem.

• Låt den inte bli våt! Om du behöver 
rengöra skrivaren, använd en mjuk 
trasa som är lätt fuktad med vatten 
eller isopropylalkohol och torka 

försiktigt bort eventuella smutsiga 
fläckar. Doppa inte enheten i vatten, 
aldrig någonsin.

• Var försiktig med din skrivare. Försök 
att inte tappa den eller skaka den 
våldsamt Skrivaren har många små 
delar inuti som kan gå sönder om de 
utsätts för alltför många stötar.

• Använd alltid laddningskabeln som 

kommer i lådan för att ladda skrivaren 
och var försiktig så att den inte blir för 
varm under laddning. Om du känner 
att skrivaren överhettas medan den 
laddas koppla omedelbart bort den från 
strömkällan och låt den svalna innan du 
slår på den igen.

• Polaroid Mint Pocket Printer 
kommer absolut inte att fungera 
utan nedladdning av Android™ eller 

iOS-applikationen. Om du inte har en 
Android™-telefon eller en iPhone®, 
kommer denna skrivare tyvärr inte att 
fungera för dig.
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VAD KOMMER MED I LÅDAN? LÄR KÄNNA DIN SKRIVARE

1. Strömknapp
2. Micro USB-laddningsuttag
3. Laddningsindikatorlampa
4. Fotoutskriftsfack

Polaroid ZINK®-papper 
Startpaket

Bruksanvisning och garanti

Micro USB
Laddningskabel

Polaroid Mint fickskrivare

 1

 2

 4

 3
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KOM IGÅNG

1. Ladda den först: Innan du börjar använda 
din nya Polaroid Mint-skrivare, anslut 
den till dator eller ett USB-laddnings-
block med en strömstyrka på en ampère 
(1A) eller mer. Laddningsindikatorn 
kommer att lysa rött när skrivaren 
laddas. När den blir grön, är den 
fulladdad och redo att användas. Den 
fullständiga laddningsprocessen tar 
vanligtvis cirka två (2) timmar.

2. Ladda ditt ZINK®-papper i skrivaren: Följ 

stegen nedan för att snabbt och lätt få 
din nya skrivare laddad med ZINK®-
papperet med klibbig baksida, så att du 
kan börja skriva ut foton! 
a. Öppna pappersfacket på baksidan  
 genom att trycka ned spärren och  
 dra den mot dig. 
b. Ladda det blå kalibreringsarket  
 med streckkoden vänd nedåt och  
 ZINK®-logotypen i nedre högra  
 hörnet. Placera de andra vanliga arken  

 ovanpå med den glättade sidan vänd  
 uppåt.   
 
 
 
 
 
 

 
 Försök undvika att vidröra den  
 glättade sidan, så att du inte får  

 fingeravtryck på den. (Du kan ladda  
 hela bunten som den är från paketet,  
 men ibland är det lättare att ladda  
 kalibreringsarket först för att se till att  
 det placeras korrekt i facket.) 
c. Om skrivaren är avstängd, kommer  
 kalibrerings-arket att långsamt matas  
 ut från fotofacket efter några  
 sekunder när du slår på skrivaren. Om  
 skrivaren är påslagen kommer  
 kalibreringsarket att matas ut från  
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 fotofacket när du skriver ut ditt första  
 foto.  
 
 
 
 

 
 OBS: Se till att inte skjuta in papperet  
 för långt annars kan papperet fastna  
 eller orsaka felutskriftsproblem. 

3. Ladda ner Polaroid Mint-applikationen 

från Google Play™ eller Apple App 
Store®. Du måste ha appen installerad 
på din telefon för att skrivaren ska 
fungera. 
 
  
 
 
 

BÖRJA ANVÄNDA POLAROID MINT!

1. Slå på skrivaren genom att trycka på 
ström-knappen på sidan under två (2) 
sekunder. 

2. Para ihop skrivaren med din telefon via  
Bluetooth®:  
 

 

a. Få tillgång till telefonens Bluetooth®- 
 inställningar, som vanligtvis återfinns  
 under den allmänna  
 Inställningsmenyn.  
b. Kontrollera att skrivaren är påslagen  
 först och tillåt sedan din telefon skanna  
 efter nya enheter. 
c. Du kommer att se "Polaroid Mint" visas  
 i Bluetooth®-listan. Tryck på den för att  
 starta ihopparningen.  
d. Efter ett par sekunder, bör din telefon 
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 din telefon säga "ihopparat"

3. Öppna Polaroid Mint-applikationen på din 
telefon och börja använda din nya Polaroid 
Mint fick-skrivare!

SPECIFIKATIONER

• Mått: 4,5 tum längd x 3 tum bredd x 0,7 
tum djup (116 x 77 x 18 mm)

• Vikt: 5,7 oz (162 g)
• Tillgängliga färger: svart, vit, röd,blå, gul
• Batterikapacitet: 900 mAh
• Batterityp: Litium-polymer
• Utskrifter per laddning:  cirka 50
• Stöd för fotopapper: Polaroid ZINK® 2x3 

tums fotopapper med klibbig baksida
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Frågor? Bekymmer? Ta kontakt!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




