Polaroid
Hi·Print-appen

Garanti

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

Forvandle øyeblikkene dine til
falmingssikre fotografier med den gratis
Polaroid Hi·Print-mobilappen.
Last ned til telefonen din og følg de enkle
stegene for å skrive ut høydepunktene
dine i høy kvalitet.
Printeren fungerer kun sammen med

Tilgjengelig fra App Store eller
Google Play Store.

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

2×3” Lommefotoprinter
Hurtigstartveiledning

Har du et problem eller
et spørsmål du trenger
svar på?

Kontakt
kundestøtteteamet vårt

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

EU/Resten av verden
service@polaroid.com
00800 5770 1500

eller besøk visit polaroid.com/help
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PÅ | AV-knapp
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LED strømindikator
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LED Bluetooth® -indikator
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Reset-knapp
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LED ladeindikator

Hei, la oss
hjelpe deg
komme i gang.
Hvordan skrive ut
ditt første bilde
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Lad opp Polaroid Hi-Print
lommefotoprinteren ved bruk av microUSB-kabelen.
Last ned mobilappen Polaroid Hi-Print
gratis fra App Store eller Google Play Store.
Denne printeren vil kun fungere dersom du
har appen.
Åpne patronluken på siden av printeren.
Sett inn patronen. Kun Polaroid Hi-Print
2x3” papirpatroner er kompatible. Lukk
deretter luken.
Skru på printeren ved å trykke på AV | PÅknappen i 1 sekund. Bluetooth-indikatoren
vil da lyse blått. Nå er printeren klar til å
kobles til telefonen din.
Gå til Bluetooth-innstillingene på telefonen
din. Aktiver Bluetooth og velg Polaroid
Hi-Print pocket photo printer med din unike
enhets-ID, som befinner seg på innsiden
av patronluken. Så snart tilkoblingen er
vellykket vil Bluetooth-indikatoren slutte å
blinke.
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Åpne Polaroid Hi-Print-appen på telefonen
din. Følg instruksjonene for å skrive ut ditt
første bilde.
Ved utskrift vil papiret gå inn og ut av
printeren 4 ganger for å skrive hver farge
separat, og til slutt tilføre et forseglende
belegg. Belegget beskytter mot
fingeravtrykk, falming og vannsprut. Ikke ta
på blekket eller dra i papiret mens utskriften
pågår.

Trenger du hjelp?
Strømindikatoren blinker rødt.
Dette betyr at det ikke er noen patron i
printeren. Sett inn en Polaroid Hi-Print 2x3”
papirpatron og prøv igjen.
Papiret sitter fast.
Skru printeren av og på igjen. Papiret skal
da komme automatisk ut. Vennligst kontakt
kundestøtteteamet vårt dersom
problemet fortsetter.
Printeren reagerer ikke.
Sørg for at printeren er fulladet. Prøv deretter
å trykke på reset-knappen. Den finner du
i et lite hull ved siden av ladeinngangen.
Du må bruke noe tynt og spist, som en
sikkerhetsnål, for å trykke inn og starte
enheten på nytt.

