
Портативний принтер

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
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Дякуємо, що придбали портативний принтер Polaroid Mint. Цей 
Посібник користувача призначений, щоб надати інструкції з безпечного 
користування цим пристроєм і не становить небезпеки для користувача. 
Будь-яке користування, яке не відповідає інструкціям, описаним у цьому 
Посібнику користувача, може призвести до втрати гарантії.

Будь ласка, ознайомтеся з усіма деталями, перш ніж користуватися 
цим пристроєм, і збережіть цей посібник для довідки. Цей пристрій 
призначений лише для домашнього користування.

На цей продукт розповсюджується обмежена річна гарантія. На цю 
гарантію розповсюджуються обмеження та винятки. Для подробиць 
перегляньте гарантію.
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ПОВОДЬТЕСЬ ОБЕРЕЖНО З POLAROID MINT

• Ніколи не залишайте свій принтер 
або ZINK® папір на місці, яке може 
стати дуже гарячим або де він 
піддаватиметься впливу прямих 
сонячних променів протягом 
тривалого часу. Це може призвести 
до перегріву вашого принтера або 
інших проблем.

• Не дайте йому намокнути! Якщо вам 
потрібно почистити ваш принтер, 
використовуйте м'яку тканину, 

яка ледь просякнута водою або 
натріть алкогольним розчином і 
потім обережно витріть будь-які 
брудні плями. Ніколи не занурюйте 
пристрій повністю у воду.

• Обережно користуйтесь принтером. 
Намагайтеся не кидати і сильно не 
трясти його. Всередині принтера 
знаходиться багато дуже дрібних 
деталей, які можуть зламатись, якщо 
їх інтенсивно трусити.

• Завжди використовуйте зарядний 
кабель, який знаходиться в 
коробці, щоб зарядити ваш 
принтер, переконайтесь, що він не 
перегрівається під час перезарядки. 
Якщо ви відчуваєте, що принтер 
перегріває ться під час перезарядки, 
негайно відімкніть його від джерела 
енергії і дайте пристрою охолонути 
перед тим, як увімкнути його знову.

• Портативний принтер Polaroid Mint 

Pocket абсолютно не працюватиме 
без завантаження програми 
Android™ або iOS. Якщо у вас немає

• смартфону, який підтримує 
Android™ або iPhone®, на жаль, цей 
принтер не зможе апрацювати для 
вас.
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ЩО У КОРОБЦІ? ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО ВАШ ПРИНТЕР

1. Кнопка живлення
2. Micro USB порт для 

перезарядки
3. Світловий індикатор 

процесу зарядки
4. Отвір для друку 

фотографій

Папір Polaroid ZINK® 
Стартовий пакет

Посібник користувача та 
Гарантія

Micro USB
Зарядний кабель

Портативний принтер 
Polaroid Mint

 1

 2

 4

 3
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ПІДГОТОВКА

1. Спершу зарядіть пристрій: Перш 
ніж почати користуватись вашим 
новим принтером Polariod Mint, 
під'єднайте його до свого комп'ютера 
або будь-якого зарядного блоку USB 
з виходом один Ампер або більше. 
Індикатор процесу зарядки буде 
світитись червоним поки пристрій 
заряджається. Щойно він почне 
світитись зеленим кольором, пристрій 
повністю зарядився і готовий до 
використання. Час повної зарядки 
пристрою зазвичай триває приблизно 
дві (2) години.

Вставте папір ZINK® у принтер: 
Виконайте наступні кроки для 
швидкого та легкого вставляння у ваш 
новий принтер клейкого фотопаперу 
ZINK®, щоб ви змогли почати 
друкувати фотографії! 
а. Відкрийте лоток для паперу в  
 задній частині пристрою,  
 потягнувши кришку в напрямку  
 до себе. 
б. Вставте синю калібрувальну  
 карту всередину штрих-кодом  
 вниз так щоб лого ZINK® було у  
 нижньому правому куті.  

 Розташуйте інші прості аркуші  
 зверху глянцевою стороною до  
 вас. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Намагайтесь не торкатись  
 глянцевої сторони, щоб на ній не  

 залишились відбитки пальців. 
 (Ви можете вставити увесь стос,  
 як він є в пачці, але інколи легше  
 спершу вставити калібрувальну  
 карту, щоб переконатись, що  
 вона правильно розташована у  
 лотку). 
в. Якщо принтер вимкнено, ця  
 калібрувальна карта повільно  
 вийметься з фотолотка через  
 кілька секунд, щойно ви  
 увімкнете пристрій. Якщо  
 принтер увімкнений,  
 калібрувальна карта вийметься з  
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 лотка для друкований  
 фотографій, коли ви видрукуєте  
 ваше перше фото. 
 
  
 
 
 
 

 
 УВАГА! Будь ласка, не  
 намагайтесь просувати папір  
 надто далеко, інакше він може  
 зім΄ятись або спричнити роблеми  

 з друком. 
2. Завантажте програму Polaroid Mint 

з Google Play™ або Apple® App Store®. 
Вам необхідно встановити програму 
на своєму телефоні, щоб принтер 
запрацював. 
 
 
 
 
 
 

ПОЧНІТЬ КОРИСТУВАННЯ POLAROID MINT!

1. Увімкніть принтер, натиснувши кнопку  
живлення збоку впродовж двох (2) 
секунд.

2. Синхронізуйте принтер з вашим 
телефоном через Bluetooth®: 
 
 

 

а. Знайдіть налаштування Bluetooth®  
 на вашому телефоні, зазвичай  
 воно знаходиться під загальним  
 меню Налаштувань. 
б. Спершу переконайтесь, що ваш  
 принтер увімкнений, а потім  
 дозвольте вашому телефону  
 просканувати наявність нових  
 пристроїв. 
в. Ви побачите “Polaroid Mint” у списку   
 Bluetooth®. Торкніться ярличка для  
 синхронізації. 
г. Після кількох секунд ваш телефон  
 видасть повідомлення  
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 “синхронізовано"
3. Відкрийте програму Polaroid Mint 

у вашому телефоні та почніть 
користуватись вашим новим 
портативним принтером Polaroid Mint!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Розмір: 4.5" Д x 3" Ш x 0.7" Г (116 x 77 
x 18мм)

• Вага: 5.7 унцій (162г)
• Доступні кольори: чорний, білий, 

червоний, синій, жовтий
• Ємність акумулятора: 900mAh
• Тип батареї: літій-полімерний
• Кількість друкованих фотографій на 

одній зарядці: ~50
• Підтримуваний фотопапір: Polaroid 

ZINK® 2x3" клейкий фотопапір
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У вас виникли запитання чи 
проблеми? Тоді зв'яжіться з нами!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




