Rakendus
Polaroid Hi-Print

Garantii

Rakenduse Polaroid Hi·Print fotoprinteri
garantii leiate veebisaidilt:
polaroid.com/warranty

Muutke oma hetked
tuhmumiskindlateks fotodeks
mobiilirakendusega Polaroid Hi·Print.
Laadige rakendus oma telefoni ja
võimaldage lihtsatel etappidel printida
kvaliteetselt teie elu kõrghetki.
See printer töötab ainult järgmise paberkassetiga.

Saadaval App Store’is ja
Google Play Store’is.

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

2×3 Fotoprinter
Lühijuhend

Kas teil esineb probleeme või vajate vastust
mõnele küsimusele?

Võtke ühendust meie
klienditeeninduse
meeskonnaga.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EL / ülejäänud maailm
service@polaroid.com
00800 5770 1500

või külastage veebisaiti polaroid.com/help
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Foto väljastuspilu
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Kassetipesa kaas
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USB laadimispesa
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ON- | OFF-nupp
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Toitenupu LED-valgusti
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Bluetooth®-i LED-valgusti
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Lähtestusnupp
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Laadimisindikaatori LED-valgusti

Tere! Hakkame
pihta.
Kuidas printida oma
esimest fotot
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Laadige fotoprinterit Polaroid Hi-Print,
kasutades mikro-USB kaablit.
Laadige App Store’ist või Google Play
Store’ist tasuta alla mobiilirakendus
Polaroid Hi-Print. See seade töötab ainult
koos mobiilirakendusega.
Avage printeri külgmisel osal olev
kassetipesa kaas.
Sisestage paberkassett. Printerisse
sobivad ainult Polaroid Hi-Print 2x3
fotopaberi kassetid. Sulgege
kassetipesa kaas.
Lülitage printer sisse, vajutades 1
sekundi jooksul alla ON- | OFF-nuppu.
Bluetoothi LED-valgusti hakkab vilkuma
siniselt. Printer on nüüd valmis telefoniga
ühendamiseks.
Valige oma telefonil Bluetoothi
seadistused. Lülitage Bluetooth sisse
ja valige Polaroid Hi-Print fotoprinter
oma kordumatu seadme ID-ga. Selle ID
leiate paberkasseti kaane siseküljelt. Kui
printer on telefoniga ühendatud, lõpetab
Bluetoothi LED-valgusti vilkumise.
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Avage telefonis rakendus Polaroid Hi-Print.
Järgige oma esimese foto printimiseks
juhiseid.
Fotot printides liigub paber neli korda
sisse ja välja, et printida iga värv eraldi
koos pealiskihiga. See kaitseb fotosid
näpujälgede, tuhmumise ja veepritsmete
eest. Ärge puudutage printimise ajal
fooliumi ega tõmmake paberit.

Kas vajate abi?
Toitenupu LED-valgusti vilgub punaselt.
See tähendab, et printerisse pole sisestatud
ühtegi kassetti. Sisestage Polaroid Hi-Print
2x3 paberkassett ja proovige uuesti.
Tekkinud on paberiummistus.
Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.
Paber peaks automaatselt printerist välja
tulema. Kui seda ei juhtu, võtke ühendust meie
klienditeenindusega.
Printer ei reageeri.
Veenduge, et printer on täielikult täis laetud.
Vastasel juhul vajutage lähtestusnuppu.
Laadimispesa kõrvalt leiate väikese augu.
Teil läheb vaja midagi peenikest ja teravat,
nagu haaknõel, et suruda nupp alla ning
seade lähtestada.

