The Polaroid
Hi·Print app

ГАРАНЦИЯ

Можете да намерите гаранцията за
Polaroid Hi·Print фото принтер тук:
polaroid.com/warranty

Turn your moments into fade-proof
photographs with the free Polaroid
Hi·Print mobile app.
Download to your phone and follow the
simple steps to print your life highlights
in high quality.
Този принтер работи само с

Available from the Apple App Store
or Google Play Store.

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

2×3 джобен фото принтер
Ръководство за бърз старт

Have a problem,
or a question you
need answered?

Contact our Customer
Support Team

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

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

or visit polaroid.com/help
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trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word
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Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
Polaroid International B.V. is under license.
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Слот за изхвърляне на снимки

B

Врата за касета

C

USB слот за зареждане

D

ON | OFF бутон за включване
и изкючване

E

Светлинен индикатор
обозначаващ, че принтерът
е включен

F

Светлинен индикатор
за Bluetooth®

G

Бутон за нулиране

H

Светлинен индикатор
за зареждане

Здравейте,
ето как да
започнете.
Как да отпечатате
първата си снимка
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❶

Заредете джобният фото принтер
Polaroid Hi·Print с помощта на микро
USB кабел.

❷

Изтеглете безплатното приложение
Polaroid Hi·Print от Apple App Store
или Google Play Store. Това устройство
работи само с мобилното приложение.

❸

Отворете вратата на касетата отстрани
на принтера.

❹

Поставете касетата. Използвайте само
Polaroid Hi·Print 2×3 касети с хартия.
Затворете вратата на касетата.

❺

Включете принтера, като натиснете
бутона за включване ON | OFF за 1
секунда. Светлинният индикатор за
Bluetooth ще мига синьо. Вече е готов за
сдвояване с телефона ви.

❻

Отидете при Bluetooth настройките
на вашия телефон. Включете
Bluetooth и изберете Polaroid Hi · Print
джобен принтер за снимки с вашия
уникален идентификационен номер
на устройството. Ще намерите този

F

идентификационен номер от вътрешната
страна на вратата на касетата. След
като бъде сдвоен с вашия телефон,
светлинният индикатор за Bluetooth ще
спре да мига.

❼
❽

Отворете приложението Polaroid
Hi·Print на телефона си. Следвайте
инструкциите, за да отпечатате първата
си снимка.
Когато снимките ви се отпечатват,
хартията ще се придвижва навътре и
навън 4 пъти, за да отпечатате всеки
цвят поотделно и да добави защитно
покритие. Това го предпазва от пръстови
отпечатъци, избледняване и водни
пръски. Не дърпайте хартията докато
принтера печата.

Нуждаете се от
помощ?
Индикаторът за захранване мига червено.
Това означава, че не е поставена касета.
Поставете Polaroid Hi·Print 2×3 касета с
хартия и опитайте отново.
Има засядане на хартия.
Изключете принтера и след това го включете
отново. Хартията трябва да се извади
автоматично. Ако не, моля, свържете се
с нашия екип за обслужване на клиенти.
Принтерът не отговаря.
Уверете се, че принтерът е напълно
зареден. В противен случай натиснете
бутона за нулиране. Ще намерите тази
малка дупка до порта за зареждане. Ще ви
трябва нещо фино и остро, като щифт, за
да натиснете и нулирате устройството.

