
Cep Yazıcısı

KULLANIM KILAVUZU
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Polaroid Mint Cep Yazıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Kullanım 
Kılavuzu, bu ürününün güvenli ve kullanıcı için herhangi bir risk oluşturmadan 
çalışmasını sağlamak için temel kuralları size sunmak üzere düzenlenmiştir. Bu 
Kullanım Kılavuzunda açıklanmış temel ilkelere uymayan her türlü kullanım sınırlı 
garantiyi geçersiz kılabilir.

Ürünü kullanmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun ve referans olması için bu 
kılavuzu saklayın. Bu ürün sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu ürün için bir yıl boyunca sınırlı garanti sunulmaktadır. Garanti kapsamı sınırlara 
ve istisnalara tabidir. Ayrıntılar için garantiye göz atın.
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POLAROID MINT'İ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIN

• Yazıcınızı ya da ZINK® kağıtlarını asla 
aşırı sıcak hale gelebilecek ya da 
uzun süre güneşe maruz kalabilecek 
bir yerde bırakmayın. Bu durum 
yazıcınızın aşırı ısınmasına ya da 
başka sorunlar yaşanmasına neden 
olabilir.

• Islatmayın! Yazıcınızı temizlemeniz 
gerekiyorsa su ya da tuvalet ispirtosu 
kullanılarak hafifçe nemlendirilmiş 

yumuşak bir bez kullanın ve nazik bir 
şekilde tüm lekeleri temizleyin. Ürünü 
asla tamamen su içine sokmayın.

• Yazıcınızı dikkatli kullanın. 
Düşürmemeye ya da sert bir şekilde 
sallamamaya çalışın. Yazıcının içinde 
çok fazla sarsılması durumunda 
kırılabilecek çok sayıda küçük parça 
bulunmaktadır.

• Yazıcınızı şarj etmek için her zaman 
kutudan çıkan şarj kablosunu kullanın 
ve şarj olurken çok sıcak olmadığına 
dikkat edin. Şarj olurken yazıcının 
aşırı ısındığını hissederseniz derhal 
güç kaynağından ayırın ve yeniden 
açmadan önce soğumasını bekleyin.

• Polaroid Mint Cep Yazıcısı, Android™ 
ya da iOS uygulamasını indirmeden 
kesinlikle çalışmayacaktır. Bir 

Android™ telefonunuz ya da bir 
iPhone® cihazınız yoksa, ne yazık ki bu 
yazıcıyı kullanamazsınız.
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KUTUDA NELER VAR? YAZICINIZI TANIYIN

1.  Açma Kapama Düğmesi
2.  Micro USB Şarj Yuvası
3.  Şarj Gösterge Işığı
4.  Fotoğraf Baskı Yuvası

Polaroid ZINK® Kağıt 
Başlangıç Paketi

Kullanım Kılavuzu ve 
Garanti

Micro USB
Şarj Kablosu

Polaroid Mint Cep Yazıcısı

 1

 2

 4

 3



8 9

HAZIRLANMA

1. Önce şarj edin: Yeni Polaroid Mint 
yazıcınızı kullanmaya başlamadan 
önce bilgisayarınıza ya da bir amp 
(1A) veya daha yüksek çıkışı olan bir 
USB şarj aletine bağlayın. Yazıcı şarj 
olurken şarj göstergesi kırmızı yanar. 
Yeşile döndüğünde yazıcı tam olarak 
şarj olmuş ve kullanıma hazırdır. Tam 
bir şarj işlemi genellikle yaklaşık iki (2) 
saat sürer.

2. ZINK® kağıdınızı yazıcıya yükleyin: 

Fotoğrafları yazdırmaya başlamak üzere 
arkası yapışkan ZINK® kağıdını kolayca 
yeni yazıcınız hızlı ve kolay bir şekilde 
yüklemek için aşağıdaki adımları takip 
edin!  
a. Mandalı aşağı bastırıp kendinize  
 doğru çekerek arka taraftaki kağıt  
 tepsisini açın. 
b. Barkod aşağı bakacak ve ZINK®  
 logosu sağ alt köşede olacak şekilde  
 mavi kalibrasyon kağıdını yerleştirin.  

 Diğer kağıtları, parlak yüzleri size  
 bakacak şekilde yerleştirin. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Parmak izi bırakmamak için parlak  

 tarafa dokunmamaya çalışın. (Tüm  
 desteyi paketten çıktığı gibi  
 yerleştirebilirsiniz ancak zaman  
 zaman doğru şekilde yerleştiğinden  
 emin olmak için kalibrasyon kağıdını  
 öncelikle yüklemek daha kolaydır.) 
c. Yazıcı kapalıysa, yazıcıyı açtıktan  
 sonra birkaç saniye içinde kalibrasyon  
 kağıdı yavaş bir şekilde yazıcıdan  
 çıkarılacaktır. Yazıcı açıksa  
 kalibrasyon kağıdı ilk fotoğrafınızı  



10 11

 yazdırdığınızda fotoğraf baskı  
 yuvasından çıkarılacaktır.  
 
 
 
 

 
 NOT: Lütfen kağıdı çok fazla  
 itmediğinizden emin olun aksi halde  
 kağıt sıkışabilir ya da hatalı yazdırma  
 sorunları görülebilir. 

3. Google Play™ ya da Apple® App 
Store®'dan Polaroid Mint uygulamasını 
indirin. Yazıcının çalışması için 
uygulamanın telefonunuzda yüklü olması 
gereklidir. 
  
 
 
 
 

POLAROID MINT'İ KULLANMAYA BAŞLAMA!

1. Yandaki açma kapama düğmesine iki (2) 
saniye basılı tutarak yazıcıyı açın.

2. Bluetooth® ile yazıcınızı telefonunuzla 
eşleştirin: 
 

 

a. Telefonunuzun Bluetooth® ayarlarına  
 erişin, bu ayarlar genellikle genel  
 Ayarlar menüsü altında bulunur. 
b. Öncelikle yazıcınızın açık olduğundan  
 emin olun ve ardından telefonunuzun  
 yeni cihazları taramasına izin verin. 
c. Bluetooth® listesinde "Polaroid Mint"  
 öğesini göreceksiniz. Eşleştirmeye  
  başlama için üzerine dokunun. 
d. Birkaç saniye sonra telefonunuzda  
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 "eşleştirildi" uyarısı görülmelidir.

3. Telefonunuzda Polaroid Mint 
uygulamasını açın ve yeni Polaroid Mint 
Cep Yazıcınızı kullanmaya başlayın!

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Boyutlar: 116 mm Y x 77 mm G x 18 mm 
D (4,5" x 3" x 0,7")

• Ağırlık: 162 g (5,7 oz)
• Renkler: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı
• Pil Kapasitesi: 900mAh
• Pil Tipi: Lityum-polimer
• Şarj Başına Baskı Sayısı: ~50
• Desteklenen Fotoğraf Kağıdı: Polaroid 

ZINK® 2x3" arkası yapışkan fotoğraf 
kağıdı
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Sorular? Endişeler? Bize Ulaşın!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




