Polaroid
Hi-Print appen

Garanti

Du kan finde garantien for
Polaroid Hi-Print-app fotoprinteren her:
polaroid.com/warranty

Omdan dine bedste øjeblikke til fotografier
der ikke falmer med den gratis Polaroid
Hi-Print mobil app.
Download den til din telefon så de enkle
trin kan udskrive dit livs højdepunkter i
høj kvalitet.
Denne printer fungerer kun med

Tilgængelig fra App Store og
Google Play Store.

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

2 × 3 Lommefotoprinter
Hurtig startguide

Har du brug for
svar på et problem
eller spørgsmål?

Kontakt vores
kundeservice team

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

EU/Resten af Verden
service@polaroid.com
00800 5770 1500

eller besøg polaroid.com/help

 pple and the Apple logo are trademarks of Apple
A
Inc., registered in the U.S. and other countries. Google
Play and the Google Play logo are trademarks of
Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by Polaroid International
B.V. is under license.
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Sprække hvor fotopapir kommer ud
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Låge til blækpatron

C

Port til USB oplader

D

ON | OFF (til/fra) knap

E

LED strømindikator

F

Bluetooth® LED lampe

G

Reset (genstart) knap

H

LED oplader

Hej, lad os
komme i gang.
Sådan printer
du dit første foto
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Oplad Polaroid Hi-Print
lommefotoprinteren vha. mikro USBkablet.
Download den gratis Polaroid Hi-Print
mobil app fra din App Store eller Google
Play Store. Denne enhed fungerer kun
med mobil appen.
Åbn blækpatronlågen på siden af
printeren.
Indsæt blækpatronen. Den bruger kun
Polaroid Hi-Print 2 x 3 papirpatroner. Luk
blækpatronlågen.
Tænd printeren ved at trykke på ON |
OFF-knappen i 1 sekund. Bluetooth LED
lyset vil blinke blåt. Den er nu klar til at
blive parret med din telefon.
Gå til Bluetooth-indstillinger på din telefon.
Tænd Bluetooth og vælg Polaroid HiPrint lommefotoprinteren med dit unikke
ID-nummer. Du finder ID-nummeret på
indersiden af blækpatronlågen. Når den er
parret med din telefon vil Bluetooth LED
lyset stoppe med at blinke.
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Åbn Polaroid Hi-Print-appen på din telefon.
Følg instruktionerne for at udskrive dit
første foto.
Når dit foto udskrives, vil papiret bevæge
sig ud og ind 4 gange for at udskrive hver
farve separat sammen med en coating. Det
beskytter det mod fingeraftryk, vandstænk
og at fotoet falmer. Rør ikke ved blækfolien
eller træk i papiret, mens der udskrives.

Har du brug for hjælp?
LED strømindikatoren blinker rødt.
Det betyder, at der ikke er indsat en
blækpatron. Indsæt en Polaroid Hi-Print
2 x 3 papirpatron og prøv igen.
Papiret sidder fast.
Sluk printeren og tænd den igen. Papiret bør
skubbes ud automatisk. Hvis ikke det gør,
så kontakt vores kundeservice.
Printeren reagerer ikke.
Sørg for, at printeren er fuldt opladet. Ellers
tryk på reset knappen. Du kan finde det lille
hul ved siden af opladerporten. Du skal finde
noget fint og spids, som en sikkerhedsnål,
for at trykke ned og genstarte enheden.

