Polaroid
Hi-Print - sovellus

Takuu

Löydät sovelluksella toimivan Polaroid Hi-Print
-valokuvatulostimen takuun täältä:
polaroid.com/warranty

Muuta muistosi haalistumattomiksi
valokuviksi ilmaisella Polaroid Hi-Print
-mobiilisovelluksella.
Lataa puhelimeesi ja tulosta
korkealaatuiset elämäsi kohokohdat
seuraamalla yksinkertaisia vaiheita.
Saatavilla App Storesta tai
Google Play Storesta.

Tämä tulostin toimii vain

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

2×3 Taskukokoinen valokuvatulostin
C. Pikakäynnistysopas

Onko sinulla ongelma
tai kysymys, johon
tarvitset vastauksen?

Ota yhteyttä
asiakaspalveluumme

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

EU/muu maailma
service@polaroid.com
00800 5770 1500

tai vieraile osoitteessa polaroid.com/help
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Lataa Polaroid Hi-Print -taskukokoinen
valokuvatulostin käyttämällä USBmikrokaapelia.
Lataa ilmainen Polaroid Hi-Print
-mobiilisovellus App Storesta tai Google
Play Storesta. Tämä laite toimii vain
mobiilisovelluksella.
Avaa kasetin luukku tulostimen kyljessä.
Työnnä kasetti sisään. Tulostin käyttää vain
Polaroid Hi-Print 2x3 Paperikasetteja. Sulje
kasetin ovi.
Kytke tulostimeen virta painamalla PÄÄLLÄ
| POIS PÄÄLTÄ -painiketta yhden sekunnin
ajan. Bluetooth-LED vilkkuu sinisenä. Se on
nyt valmis paritettavaksi puhelimeesi.
Siirry Bluetooth-asetuksiin puhelimessasi.
Kytke Bluetooth päälle ja valitse Polaroid
Hi-Print -taskukokoinen valokuvatulostin
ainutlaatuinen laitetunnisteellasi. Tunniste
löytyy kasetin oven sisäpuolelta. Kun se
on yhdistetty puhelimeesi, Bluetooth-LED
lakkaa vilkkumasta.
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Avaa Polaroid Hi-Print -sovellus
puhelimestasi. Seuraa ohjeita tulostaaksesi
ensimmäisen kuvasi.
Kun valokuva tulostuu, paperi menee
sisään ja ulos 4 kertaa tulostaakseen
jokaisen värin erikseen pinnoitteen
kanssa. Tämä suojaa sitä sormenjäljiltä,
haalistumiselta ja vesiroiskeilta. Älä
koske mustekalvon äläkä vedä paperista
tulostettaessa.

Tarvitsetko apua?
Virta-LED vilkkuu punaisena.
Tämä tarkoittaa, ettei kasettia ole asennettu.
Laita Polaroid Hi-Print 2x3 Paperikasetti
laitteeseen ja yritä uudelleen.
Laitteesa on paperitukos.
Sammuta tulostin ja käynnistä se sitten
uudelleen. Paperin pitäisi poistua
automaattisesti. Jos ei, ottakaa yhteyttä
asiakaspalveluumme.
Tulostin ei vastaa.
Varmista, että tulostin on täysin ladattu.
Muussa tapauksessa paina nollauspainiketta.
Löydät tämän pienen reiän latausportin
vierestä. Tarvitset jotain ohutta ja terävää,
kuten hakaneulan, painaaksesi ja
nollataksesi laitteen.

