Aplikacja
Polaroid Hi Print

Gwarancja

Gwarancję na drukarkę i aplikację
Polaroid Hi Print znajdziesz tutaj:
polaroid.com/warranty

Uwiecznij piękne chwile na nieblaknących
fotografiach za pomocą darmowej aplikacji
mobilnej Polaroid Hi Print.
Pobierz ją na telefon i postępuj zgodnie
z opisanymi krokami, aby wydrukować
zdjęcia przedstawiające najlepsze momenty
Twojego życia w wysokiej jakości.
Do urządzenia pasują wyłącznie następujące wkłady:

Aplikacja dostępna w sklepach App Store i
Google Play.

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

Kompaktowa drukarka do
zdjęć w formacie 2×3
Instrukcja szybkiego uruchomienia

Masz problem
lub pytanie?

Skontaktuj się z
zespołem ds.
obsługi klienta

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

UE / reszta świata
service@polaroid.com
00800 5770 1500

lub odwiedź stronę: polaroid.com/help
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Szczelina wysuwania się zdjęć
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Pokrywa komory na wkłady

C

Złącze USB do ładowania

D

Przycisk WŁ. | WYŁ.

E

Dioda LED zasilania

F

Dioda LED interfejsu Bluetooth®

G

Przycisk resetowania

H

Dioda LED ładowania

Witaj!
Pora zacząć
drukowanie.
Wydruk
pierwszego zdjęcia
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Naładuj kompaktową drukarkę Polaroid
Hi-Print za pomocą kabla ze złączem
microUSB.
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną
Polaroid Hi-Print ze sklepu App Store lub
Google Play. To urządzenie działa tylko w
połączeniu z aplikacją mobilną.
Otwórz pokrywę komory na wkłady
znajdującą się z boku drukarki.
Włóż wkład. Do drukarki pasują tylko
wkłady papierowe Polaroid Hi-Print 2x3.
Zamknij pokrywę komory na wkłady.
Włącz drukarkę. W tym celu naciskaj
przycisk WŁ. | WYŁ. przez 1 sekundę.
Dioda LED interfejsu Bluetooth zamiga na
niebiesko. Teraz urządzenie jest gotowe do
parowania z telefonem.
Przejdź do ustawień interfejsu Bluetooth w
Twoim telefonie. Włącz interfejs Bluetooth
i wybierz kompaktową drukarkę do zdjęć
Polaroid Hi-Print, której przypisano
niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

Znajdziesz ten identyfikator po wewnętrznej
stronie pokrywy komory na wkłady.
Gdy urządzenie zostanie sparowane z
telefonem, dioda LED interfejsu Bluetooth
przestanie migać.

❼

Otwórz aplikację Polaroid Hi-Print na
telefonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami,
aby wydrukować swoje pierwsze zdjęcie.

❽

W trakcie drukowania zdjęcia papier
wysunie się i wsunie z powrotem
czterokrotnie, aby umożliwić nadruk
każdego koloru osobno, a także
nałożenie powłoki. Chroni ona zdjęcie
przed odciskami palców, blaknięciem i
zachlapaniem wodą. Nie dotykaj folii z
tuszem ani nie wyciągaj papieru
w trakcie drukowania.

Potrzebujesz pomocy?
Dioda LED miga na czerwono.
Oznacza to, że w drukarce nie umieszczono
wkładu. Włóż do drukarki wkład papierowy
Polaroid Hi-Print 2x3 i spróbuj ponownie.
Papier utknął w drukarce.
Wyłącz drukarkę, a następnie uruchom ją
ponownie. Papier powinien wysunąć się
automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie,
skontaktuj się z naszym zespołem ds.
obsługi klienta.
Drukarka nie odpowiada.
Upewnij się, że drukarka jest w pełni
naładowana. Jeżeli tak, naciśnij przycisk
resetowania. Znajdziesz go w małym
otworze obok gniazda ładowania. Aby go
nacisnąć i zresetować urządzenie, będziesz
potrzebować czegoś cienkiego i ostrego,
np. agrafki.

