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00800 5770 1500

Závada nebo 
potřebujete 
poradit?

nebo navštivte polaroid.com/help

Tato tiskárna funguje pouze s

Zachyťte vzácné chvíle na neblednoucích 
fotografiích pomocí aplikace Polaroid 
Hi·Print, která je zdarma ke stažení na App 
Store nebo Google Play.

Stáhněte si ji do telefonu a pomocí 
několika jednoduchých kroků si ve vysoké 
kvalitě vytiskněte své významné životní 
chvíle.

Aplikace 
Polaroid Hi·Print

Apple a Apple logo jsou ochrannými známkami Apple 
Inc., zaregistrovanými v USA a dalších zemích. Google 
Play a Google Play logo jsou ochranné známky Google
LLC. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou zapsanými 
ochrannými známkami, které vlastní Bluetooth SIG, Inc.
A jakékoliv využití těchto známek společností Polaroid
Film B.V. je na základě udělení licence.

Záruku na fototiskárnu Polaroid 
Hi·Print najdete zde:   
polaroid.com/warranty 

Záruka

Polaroid Hi·Print  
2×3 Paper Cartridge

Polaroid, Polaroid Color Spectrum a Polaroid Hi·Print 
jsou ochrannými známkami PLR IP Holdings LLC, 
která je součástí skupiny společností Polaroid. PLR 
IP Holdings, LLC tento výrobek nevyrábí a ani na něj 
neposkytuje výrobní záruky nebo podporu.

Kapesní fototiskárna 2 × 3  
Rychlý návod

Kontaktujte naší 
zákaznickou podporu



Ahoj, tak se do 
toho pusťme.

Pomocí mikro USB kabelu nabijte kapesní 
fototiskárnu Polaroid Hi-Print.

Stáhněte si mobilní aplikaci Polariod Hi-
Print zdarma z App Store nebo Google 
Play Store. Toto zařízení funguje pouze s 
mobilní aplikací

Na boční straně tiskárny otevřete kryt 
cartridge na boční straně tiskárny.

Vložte cartridge. Lze použít výhradně 
papírovou cartridge Polaroid Hi-Print 2x3. 
Zavřete kryt cartridge.

Stisknutím hlavního vypínače ON | OFF 
na 1 vteřinu zapněte tiskárnu. LED 
Bluetooth začne blikat modře. Tiskárna je 
nyní připravena se spárovat s vaším 
telefonem.

Na telefonu si otevřete Nastavení 
Bluetooth. Zapněte Bluetooth a zvolte 
kapesní tiskárnu Polaroid Hi-Print  s 
jedinečným ID vaší tiskárny. ID naleznete 
na vnitřní straně krytu cartridge. Jakmile 
se tiskárna s vaším telefonem spáruje, 
LED Bluetooth přestane blikat.

LED napájení bliká červeně.
Toto znamená, že není vložena 
cartridge. Vložte papírovou cartridge 
Polaroid Hi-Print 2x3 a zkuste to znovu..

Zaseknutý papír.
Zapněte a vypněte tiskárnu. Papír by se měl 
automaticky vysunout. Pokud ne, obraťte se na 
náš zákaznický servis.

Tiskárna nereaguje.
Zkontrolujte, jestli je plně nabitá. Jinak 
stiskněte tlačítko reset. Tento malý otvor je 
vedle nabíjecího portu. K resetování tiskárny 
budete potřebovat tenký a ostrý předmět, 
něco, jako je zavírací špendlík.
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Jak vytisknout
první fotografii

V telefonu si otevřete aplikaci Polaroid 
Hi-Print. Při tisku první fotografie postupujte 
podle instrukcí.

Během tisku papír vyjede a zasune se 4x, 
protože tiskne každou barvu zvlášť včetně 
svrchní vrstvy. Ta chrání fotografii před 
otisky prstů, vyblednutím a vodou. Během 
tisku se nedotýkejte inkoustové fólie ani 
netahejte za papír.

Potřebujete pomoc? 
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A Slot pro vysunutí fotografie 

B Kryt cartridge

C USB nabíjecí port 

D Hlavní vypínač

E LED kontrolka napájení

F LED kontrolka Bluetooth®

G Tlačítko Reset

H LED kontrolky nabíjení
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