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Antes de Usar
Antes de usar a impressora, instale o aplicativo instax SHARE no seu dispositivo.
• Quando você estiver usando um dispositivo Android OS, procure por “Instax SHARE” no Google Play, em
seguida, instale o aplicativo.
* Requisitos do sistema de um dispositivo Android OS: Android Ver 4.0.3 ou posterior e Google Play instalados.
• Quando você estiver usando um dispositivo iOS, procure por “Instax SHARE” na App Store, em seguida, instale o
aplicativo.
* Requisitos do sistema de um dispositivo iOS: iOS Ver 7.1 ou posterior instalado.
Você pode não ser capaz de imprimir a partir de alguns dispositivos, mesmo que tenha instalado o aplicativo SHARE
e o dispositivo atenda aos requisitos listados aqui.
Acesse o website do instax SHARE para as últimas informações sobre os requisitos do sistema.

Inserindo/Carregando a Bateria
Inserir a Bateria



Empurre para cima a trava da
tampa da bateria para abrir a
tampa da bateria.

instax_BO-B_instbook_EN.indd 5



Insira a bateria de acordo com a seta sobre ela.
Certifique-se que a linha amarela na bateria se
alinha com a marca da impressora.



Empurre a trava da tampa
da bateria até que se
encaixe no lugar.
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Inserindo/Carregando a Bateria (Continuação)
Carregando a Bateria

Indicador de Carregamento
Indicações
Luz vermelha (ON)
Pisca em vermelho (OFF)
Luz verde (ON)
Pisca verde (OFF)
Pisca em verde, em
seguida, desliga (OFF)
Pisca verde e vermelho
alternadamente

Ligue a impressora e um adaptador de alimentação AC fornecido
com o smartphone usando o cabo USB fornecido, em seguida,
conecte o adaptador de alimentação AC em uma tomada de
energia interna. O LED de bateria restante indica o estado de carga
da bateria. Para mais detalhes, consulte a tabela na coluna da direita.

• Use um adaptador AC para atender a potência
nominal abaixo: DC 5.0 V/1000 mA
• Você pode imprimir uma imagem enquanto a bateria
está carregando.
• O tempo de carga é de aproximadamente 90 minutos.

Estado da bateria/Ação
O carregamento está em
andamento.
O carregamento está mais da
metade concluído.
O carregamento está concluído.
Um erro está ocorrendo. Para de
carregar.

O carregamento em um PC:
• Ligue a impressora diretamente em um PC. Não
conecte-os através de um hub de teclado ou USB.
• Se o PC entra no modo de pausa durante o
carregamento em andamento, o carregamento irá
parar. Se continuar a carregar, continue o PC e
reconecte o cabo USB.
• Você não pode carregar a impressora a partir de
um PC, dependendo das especificações,
configurações, ou status de seu PC.
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Carregando o filme da INSTAX mini
Cuidado
Não abra a tampa traseira até que você tenha usado o filme; caso contrário, o resto do filme é
exposto e fica branco. O filme não poderá mais ser utilizado.
• Quando você carrega o filme, não pressione os dois orifícios retangulares na parte de trás da embalagem do filme.
• Nunca use um filme além da sua vida útil; caso contrário, a impressora pode ser danificada.

Use apenas filme colorido FUJIFILM na INSTAX mini. Nenhum outro tipo de filme (por exemplo, Pacote
de Foto para Impressora Móvel Digital FUJIFILM Instax) pode ser usado.
Notas sobre o filme
• Cada filme FUJIFILM da INSTAX mini contém uma proteção de película preta e 10 folhas de película.
• Não remova o filme de sua embalagem interna antes de adicioná-lo na impressora.
• A tampa do filme é ejetada automaticamente quando a tampa traseira é fechada.
Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre o filme FUJIFILM da INSTAX mini.





Pressione para baixo a trava da tampa traseira e
deslize-a para direita para abrir a tampa traseira.

Segure ambos os lados do filme, alinhe as marcas amarelas
na impressora e no pacote de filme, em seguida, insira-o
em linha reta.
Continua na página seguinte
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Carregando o filme da INSTAX mini
(Continua)

Ligando/Desligando a Impressora


Feche a tampa traseira. Verifique se a
tampa traseira se encaixou.



Pressione e segure o botão POWER durante aprox. 1
segundo para ligar ou desligar a impressora.
Ligar a impressora, acende o LED de bateria restante e
ele desliga depois de um certo período de tempo.
Se não ocorrer qualquer operação durante um
determinado período de tempo, a impressora desliga-se
automaticamente.

Verificando a Vida Restante da Bateria
A tampa do filme (preta) é ejetada
automaticamente quando a
tampa traseira é fechada. Remova
a tampa do filme da saída da
impressora.

Use o LED de bateria restante para verificar quando ligar a
impressora ou quando a impressão está em andamento.

Indicações
Verde
Vermelho

Vida restante da bateria
Mais da metade da capacidade
Baixo. Carregar a bateria é recomendado.
(Consulte a página 6.)

Nenhuma capacidade de bateria
Impressora desliga após
disponível. Carregue a bateria (Consulte
piscar em vermelho.
a página 6.)
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Conectando e Imprimindo
Configuração LAN sem fio para dispositivos iOS



Quando você estiver usando um dispositivo iOS, siga o
procedimento abaixo para executar a configuração de
rede sem fio.
1. Selecione “ON” para “Wi-Fi” no menu
“Configurações” do seu dispositivo.
2. Selecione o nome da rede (nome impressora) dentro
de "Escolha a Rede".

Ao estabelecer conexão pela
primeira vez:

Inicie o aplicativo baixado, “instax SHARE”.





Pressione e segure o botão POWER durante
aprox. 1 segundo para ligar a impressora.
O LED de bateria restante acende e apaga
depois de um certo período de tempo.

Selecione a imagem a ser impressa ou tire uma foto.
Continua na página seguinte
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Conectando e Imprimindo (Continua)



Toque em“Conectar e imprimir”.
Antes de tocar em
“Conectar e imprimir”,
clique
no canto
superior direito, que
exibirá o menu
de edição. Você pode
adicionar um template ou
ajustar a imagem neste
menu.
Toque em “Concluído” para
sair do menu.


INSTAX-1111

Quando uma impressora
é detectada, toque em
“Conectar”. Se forem
detectadas várias
impressoras, selecione a
impressora a se conectar
na lista.
O identificador da impressora
(SSID) está localizado na
parte inferior da impressora.


1111

Digite a senha padrão de
fábrica (1111) ou a que você
especificou, em seguida,
selecione “OK”
A impressora começará a
imprimir.
Ao imprimir, estabilize a
impressora, colocando-a em
um lugar estável, como uma
mesa.

Para redefinir a senha para o padrão de
fábrica (1111), ligue a impressora enquanto
mantém apertado o botão REPRINT.


Quando o filme for ejetado (a
impressora silencia), segure a
extremidade do filme, em
seguida, retire-o. 1 LED de filme
restante se apaga, cada vez que
você imprime uma imagem.

10
instax_BO-B_instbook_EN.indd 10

20/07/2016 15:17:33

Conectando e Imprimindo
Quando a conexão já está estabelecida:





Pressione e segure o botão POWER durante
aprox. 1 segundo para ligar a impressora.
O LED de bateria restante acende e apaga
depois de um certo período de tempo.



Inicie o aplicativo baixado, “instax SHARE”.

Selecione a imagem a ser
impressa ou tire uma foto.



Toque em “Imprimir”.
A impressora começa a
imprimir.
• Ao imprimir, estabilize a
impressora, colocando-a
em um lugar estável,
como uma mesa.
• Antes de clicar em
“imprimir”, clique
no
canto superior direito,
exibirá o menu de edição.
Você pode adicionar um
modelo ou ajustar uma
imagem neste menu.
Clique em “Concluído”
para sair do menu.
Continua na página seguinte 11
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Conectando e Imprimindo (Continua)

Reimpressão




Pressione o botão
REPRINT uma vez.
Quando o filme for ejetado (a
impressora para de fazer um som),
segure a extremidade do filme, em
seguida, retire-o. 1 LED de filme
restante desliga-se cada vez que
você imprime uma imagem.



Cada vez que você pressiona o botão Reprint, a
imagem anterior é reimpressa.
• A última imagem impressa é armazenada mesmo se
você desligar a impressora. (Você pode selecionar
se deseja armazenar a imagem no aplicativo Instax
SHARE.)
• Transferir uma nova imagem sobrepõe a imagem
armazenada.
• Você não pode reimprimir modelos de tempo real.
• Tons de cor podem mudar ligeiramente em
impressão contínua.

12
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Exclusão de Imagem

Descarregando um filme usado da INSTAX mini


Pressione e segure o botão Reprint por mais de 5
segundos com a impressora ligada.



Quando não resta nenhum filme, todos os LEDs de
filme restante piscam lentamente. Descarregue o
filme.


Pressione para baixo a
trava da tampa traseira e
deslize-a para direita para
abrir a tampa traseira.
O LED de filme restante pisca por 1 segundo e
a imagem é excluída.


Segure os orifícios
retangulares na embalagem
do filme, em seguida,
puxe-o para fora.

13
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Sobre a indicação LED
Indicação de LED do filme restante

Indicação do LED de bateria restante

O LED de filme restante indica o filme restante, a operação
da impressora, ou aviso de erro.
1 LED de filme restante desliga cada vez que você imprime
uma imagem, e pisca lentamente para indicar que não
resta nenhum filme. Consulte a tabela abaixo para outros
padrões de indicação.

O LED de bateria restante indica o status da impressora
durante o carregamento da bateria, ou a vida da
bateria da impressora. Consulte a página 6 para
indicações enquanto carrega a bateria. Consulte a
página 8 para a vida da bateria da impressora.

Operação/Status

Indicações

Você excluiu uma imagem reimpressa.

Pisca rapidamente

Você redefiniu a senha.

durante 1 segundo.

Você transmitiu uma imagem sem
filme restante.
Nenhuma imagem de reimpressão
Nenhum filme
Ocorreu erro de revelação ou
comunicação.

Pisca lentamente durante
3 segundos.
Pisca lentamente.
Pisca rapidamente.
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ESPECIFICAÇÕES
instax SP-2
Método de gravação
Filme
Capacidade de fotos
Tamanho da imagem
Tamanho de Imagem suportado
Resolução de impressão
Níveis de impressão
Interface
Formato suportado da imagem
Tempo de impressão
Impressão aproximada
capacidade
Tempo de carregamento
Fonte de Alimentação
Consumo de energia
Temperatura operacional
Dimensões e peso
Acessórios fornecidos

Exposição tricolor com OLED
Filme colorido INSTAX mini da FUJIFILM (vendido separadamente)
10 impressões/pacote
62 mmx46 mm
800×600 dots
320 dpi
256 níveis por cor (RGB)
Conformidade a norma: IEEE802.11b/g/n
Frequência de operação: 2.4 GHz (5 GHz não é suportado) JPEG, PNG
JPEG, PNG
Gravação da Imagem - saída da foto (saída): Aprox. 10 sec.
Aprox. 100 impressões (Com base em nossas condições de teste)
* Varia de acordo com as condições de utilização.
Aprox. 90 minutes (Varia dependendo do nível restante da bateria)
NP-45S (1 peça)
2W
+5°C a +40°C/+41°F a +104°F (sem condensação)
89.5 mm x 131.8 mm x 40 mm (excluindo projeções)
250 g (sem bateria e filme)
Cabo USB (BOB711)

* Especificações acima estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Durante a Impressão
Problemas

Causas Possíveis

Soluções

A impressora não pode
ser ligada.

 A pilha está fraca. (O LED de bateria
restante está piscando vermelho}
 A bateria não está inserida
corretamente.
 Você não pressionou o botão
POWER por tempo suficiente.

 Carregue a bateria completamente
 Insira a bateria corretamente.
 Pressione e segure o botão POWER durante aprox.
1 segundo.

Você inseriu a senha,
mas o dispositivo não
pode se conectar a
impressora.

l A senha está incorreta.

l Ligue a impressora enquanto pressiona o botão
Reprint para redefinir a senha para o padrão de
fábrica (1111).

Você pressionou o
 Nenhuma imagem está armazenada
botão Reprint, mas você
na impressora. (O LED de filme
não pode imprimir.
restante pisca durante 3 segundos.)
 Nenhum filme permanece na
impressora. (Todos os LEDs de filme
restante estão piscando).
 O pacote de filme não está
carregado. (Todos os LEDs de filme
restante estão piscando).

 Transmita uma imagem para imprimir.
 Carregue um novo pacote de filme.
 Carregue um novo pacote de filme.

16
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Problemas

Causas Possíveis

Soluções

Você inseriu a senha,
mas o dispositivo não
pode se conectar a
impressora.

 O filme não é para sua impressora.
 O filme não está sendo carregado
corretamente.

 Use apenas filme colorido INSTAX mini da
FUJIFILM. (Nenhum outro filme pode ser
utilizado.)
 Combine a linha amarela no filme com a marca de
posicionamento amarela em sua impressora

A tampa do filme não
pode ser ejetada.

l A impressora não reconhece o
pacote de filme.

l Remova o pacote de filme e carregue-o
novamente

O filme não pode ser
ejetado até o fim.

l A impressora se moveu ou se
tiver caído e o filme tornouse desalinhado.

 Segure a borda do filme e retire-o.
 Realizar outra operação de impressão empurra o
filme preso para fora.

O filme não pode ser
ejetado.

 A impressora se moveu ou se
tiver caído e o filme tornouse desalinhado.
 O filme ficou preso.

 Carregue um novo pacote de filme.
 Ligue e desligue a impressora novamente Se isso
não resolver o problema, remova o filme preso e
carregue um novo pacote de filme.

17
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Status do LED
Problemas

Causas Possíveis

Soluções

O LED de filme restante
pisca rapidamente,
então a impressora
desliga.

l Ocorreu um erro de impressão.

l Ligue a impressora.

O LED de bateria
restante pisca
lentamente em
vermelho, a impressora
desliga.

l A bateria está fraca.

l Carregue a bateria completamente
Quando a vida útil restante da bateria está baixa,
você não pode ligar a impressora mesmo que a
impressora esteja conectada à tomada de
energia AC usando o cabo USB. Ligue a
impressora após o tempo decorrido desde que
você começou a carregar.

O LED de filme
restante pisca durante
a comunicação e
a impressão não é
iniciada.

l A comunicação foi interrompida
por algum motivo.

l Ligue a impressora, em seguida, reinicie o
aplicativo em seu dispositivo.

O LED de bateria
restante pisca
alternadamente em
verde e vermelho
lentamente.

 A bateria está sendo carregada,
além da temperatura de operação.
 A vida útil da bateria expirou ou há
um problema com o cabo USB ou
adaptador de energia AC.

 Carregue a bateria entre + 5 ° C e + 40 ° C (+ 41 °
F e 104 ° F +).
 Substitua a bateria, cabo USB ou adaptador de
energia AC por novos.

O LED de bateria
restante pisca
alternadamente em
verde e vermelho
rapidamente.

l A vida útil da bateria expirou ou há
um problema com o cabo USB ou
adaptador de energia AC.

l Substitua a bateria, cabo USB ou adaptador de
energia AC por novos.
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Fotos impressas
Problemas

Causas Possíveis

Soluções

Parte ou toda impressão l A tampa traseira foi aberta antes de
final está branca.
ter esgotado o filme.

l Não abra a tampa traseira até que você tenha
usado o filme; caso contrário, o resto do filme
pode ser exposto e arruinado para uso.

A imagem está
desfocada.

 A pressão foi aplicada à imagem
imediatamente após a sua saída da
impressora.
 A imagem não saiu bem.

 Não agite, curve, dobre, ou pressione a impressão.
 Não cubra a saída do filme.

Uma linha preta é
impressa na parte
inferior da impressão
final.

l A impressora se moveu ou caiu e o
filme tornou-se desalinhado.

l Retransmita a imagem. Se isso não resolver o
problema, coloque um novo filme.

19
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AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE
Este produto foi concebido com a segurança em mente, e para fornecer um serviço seguro quando manuseado corretamente e de acordo com o Manual do Usuário e as instruções. É importante que tanto o produto como o filme INSTAX
sejam tratados adequadamente e usados apenas para imprimir fotos conforme as instruções no Manual do Usuário e
as instruções do filme da INSTAX mini. Para sua facilidade e segurança, por favor, siga o que está escrito no Guia do
Usuário. Também é uma boa ideia manter este Guia do usuário em local seguro, fácil de encontrar, onde você possa
consultá-lo, se necessário.

AVISO
Este símbolo indica perigo, o que poderia resultar em ferimentos ou morte. Por favor, siga estas instruções.

AVISO

Se a impressora (ou baterias) ficar quente, emitir fumaça ou um cheiro de queimado ou outra forma que pareça
anormal, retire imediatamente as baterias. Falhas desta natureza poderiam iniciar um incêndio e causar
queimaduras. (Tome cuidado especial para evitar queimaduras ao retirar as baterias ou o cabo USB.)
Se a impressora cair na água ou se água, metal ou outros objetos estranhos entrarem na impressora, retire as
baterias de imediato, desligue o adaptador de energia AC e desconecte o adaptador de energia AC da tomada.
Falhas desta natureza poderiam causar o superaquecimento da impressora ou provocar um incêndio.
Não use esta impressora em locais onde exista gás inflamável ou próximo a gasolina aberta, benzina, diluentes
ou outras substâncias instáveis que possam liberar vapores perigosos. Falhas desta natureza poderiam causar a
explosão da impressora ou provocar um incêndio e causar queimaduras.
Nunca desmonte as baterias. Não as sujeite ao calor, jogue-as em um fogo aberto, tente recarregá-las, faça curtocircuito, deixe-as cair, nem exerça impacto sobre elas. Isso pode causar a explosão da bateria.
Use apenas o tipo de baterias especificado no Guia do Usuário da impressora. Falhas desta natureza poderiam
causar o superaquecimento da impressora ou provocar um incêndio.
Certifique-se que as baterias estejam armazenadas em um local seguro e fora do alcance de qualquer bebê, criança
pequena ou animal de estimação. As baterias podem ser engolidas acidentalmente por crianças pequenas ou animais de
estimação. Se isso ocorrer, procure tratamento médico imediatamente.
Utilize apenas a bateria especificada e designada para uso com a impressora. Além disso, não utilize a impressora
com uma tensão de alimentação diferente da indicada. O uso de outras baterias podem causar o superaquecimento
da impressora ou provocar um incêndio.

20
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AVISO

Nunca tente desmontar este produto. Você pode se ferir.
Se algo estiver errado com a impressora, nunca tente consertá-la sozinho. Você pode se ferir.
Se este produto for derrubado ou danificado de modo que o interior esteja exposto, não toque nele. Entre em
contato com seu distribuidor da FUJIFILM.
Não toque em nenhuma parte ou parte saliente no interior da tampa traseira. Você pode se ferir.
Nunca molhe este produto ou segure-o com as mãos molhadas. Fazer isso pode resultar em choque elétrico.
Não misture baterias novas e velhas ou baterias de diferentes tipos. Também certifique-se de que as polaridades
C e D estão corretas. A bateria danificada ou vazamento de eletrólito pode provocar um incêndio, lesões e
contaminar o meio ambiente.
Se a impressora for deixada sem uso durante um longo período (porque você está viajando, etc), retire as
baterias, desligue o adaptador de energia AC e desconecte o cabo USB. Não fazer isso pode causar um incêndio.
Não mova a impressora enquanto o cabo USB ainda está conectado a ele. Se o fizer, você pode danificar o cabo
USB e provocar um incêndio ou choque elétrico.
Manter longe do alcance das crianças. Este produto pode causar dano nas mãos de uma criança.
Não cubra ou envolva a impressora ou o adaptador de energia AC com um pano ou cobertor. Isto pode causar
aquecimento e distorcer o estojo ou provocar um incêndio.
Ao usar a impressora, certifique-se de que a tampa da bateria está fixa; caso contrário, você pode se ferir.
TA marca “CE” certifica que este produto satisfaz os requisitos da EU (União Europeia) relativos à segurança,
saúde pública, meio ambiente e proteção dos consumidores. (“CE” é a abreviação de Conformidade Europeia).
Por meio deste instrumento, a FUJIFILM, declara que esta impressora está em conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposições da Diretiva 1999/5 / CE.

EEE está em conformidade com a diretiva.
AVISO DE FCC/INDUSTRY CANADA
O dispositivo está conforme com a parte 15 da Regras FCC e do RSSs de isenção de licença do Industry Canada. A operação
está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
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Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a
parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em
uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado
e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não
há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência
prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é
encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
Ligar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.
Nota: Este transmissor não deve ser localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
Nota: Declaração de Exposição à Radiação de FCC/INDUSTRY CANADA:
Este equipamento é compatível com os limites de exposição à radiação de FCC/IC estabelecidos para um ambiente não
controlado e atende as Diretrizes de exposição FCC para rádio frequência (RF) e RSS-102 das normas de exposição de IC para
rádio frequência (RF). Este equipamento deve ser instalado e operado mantendo o radiador, pelo menos, 20 centímetros ou
mais, longe do corpo da pessoa na posição normal de utilização.

CUIDADO de FCC
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela FUJIFILM para conformidade podem anular a
autoridade do usuário para operar o equipamento.
CUIDADO: Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.
Descarte de equipamento elétrico e eletrônico em casas particulares de descarte dos Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos Usados
(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos)
Este símbolo no produto, ou no manual e na garantia, e/ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo
doméstico.
Em vez disso, deve ser levado a um ponto de coleta para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
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Ao garantir que este produto seja corretamente descartado, você irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para
o meio ambiente e a saúde humana, o que poderia ser causado pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto.
Se seu equipamento contiver baterias ou acumuladores de fácil remoção, descarte-as separadamente, de acordo com as
necessidades locais.
A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste
produto, entre em contato com o escritório local da cidade, o serviço de descarte de resíduos domésticos ou com a loja onde
você adquiriu o produto.
Em países fora da UE: Se você quiser descartar este produto, por favor, entre em contato com as autoridades locais e
pergunte sobre a maneira correta de descarte.

CUIDADOS COM A IMPRESSORA
 		Sua impressora é um instrumento de precisão. Não molhe-a ou deixe cair. Além disso, não a exponha a areia.
 		Se você não usar a impressora por um longo intervalo, descarregue as baterias e mantenha-a onde ficará a salvo do calor,
poeira e umida.
 		Não use solventes como tíner e álcool para remover a sujeira.
 		Mantenha a câmara do filme e o interior da impressora limpos para evitar danos aos filmes.
		Em clima quente, não deixe a impressora em locais quentes tais como num carro ou na praia. Não deixe-a em lugares
úmidos por longos períodos.
 Gás repelente de traças, como naftaleno, pode afetar sua impressora e as impressões. Tenha o cuidado de manter a
impressora ou impressões em um baú ou escrivaninha.
 Como a impressora é controlada por software, existe a chance de que em raras ocasiões ela tenha mau-funcionamento. Se
você experimentar uma operação incorreta, redefina retirando as baterias e depois recarregando-as depois de um tempo.
 Observe que a gama de temperaturas dentro da qual a impressora pode ser utilizada +5°C a +40°C (+41°F a +104°F).
 Não use a impressora em aviões, hospitais ou outros locais onde é proibido o uso de telefones móveis.
 Se a impressora causa problemas com a recepção de rádio ou TV, distancie a impressora do rádio ou TV.
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⑪Ao imprimir imagens, leia atentamente o manual do proprietário para o dispositivo de envio sendo utilizado e garanta
que os requisitos de funcionamento do dispositivo sejam atendidos.
⑫Tome muito cuidado para garantir que os materiais impressos não violem os direitos autorais, direitos de imagem, privacidade ou outros direitos pessoais e não ofenda a decência pública. Ações que violem os direitos dos outros, são contrárias
à decência pública ou constituem um incômodo que pode ser punido por lei ou de outra forma legalmente acionável.

Cuidados durante a impressão

CUIDADOS COM IMPRESSÃO E FILME DA INSTAX mini
Veja o filme FUJIFILM da INSTAX mini para as instruções de uso. Siga todas as instruções para o uso seguro e adequado.
 Mantenha o filme em um lugar fresco e seco. Não deixe o filme em um local onde a temperatura é extremamente elevada
(por exemplo, em um carro fechado) por muitas horas.
 Quando você carregar um filme, use o filme o mais rápido possível.
 Se o filme for mantido em um local onde a temperatura é extremamente alta ou baixa, coloque em temperatura ambiente
antes de começar a imprimir fotografias.
 Certifique-se de usar o filme antes do vencimento ou da data “de Uso”.
Evite inspeção de aeroporto e outras iluminações fortes de raios-X. O efeito de nebulização, etc. pode aparecer no filme
não utilizado. Nós recomendamos que você leve a impressora e / ou o filme no avião como bagagem de mão. (Verifique
mais informações com cada aeroporto.)
 Evite luz forte, mantenha as impressões reveladas em um lugar fresco e seco.
 Não perfure, rasgue ou corte o filme da INSTAX mini. Se o filme for danificado, não use.
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Cuidados com o manuseio do filme e impressões
Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre o filme FUJIFILM da INSTAX mini.

Cuidados - Dispositivos de Rede sem fio
IMPORTANTE: Leia os seguintes avisos antes de utilizar o transmissor sem fio integrado da impressora.

Use apenas como parte de uma rede sem fio.

A FUJIFILM não se responsabiliza por danos resultantes do uso não autorizado. Não utilizar em aplicações que exigem
um alto grau de confiabilidade, por exemplo, em dispositivos médicos ou outros sistemas que podem, direta ou indiretamente, afetar a vida humana. Ao usar o dispositivo no computador e outros sistemas que exigem um maior grau de
confiabilidade do que as redes sem fio, certifique-se de tomar todas as precauções necessárias para garantir a segurança e
evitar problemas de funcionamento.

 Use apenas no país em que o aparelho foi comprado.

		Este dispositivo está em conformidade com normas que regulamentam os dispositivos de rede sem fio no país em que foi
adquirido. Observe todos os regulamentos de localização ao utilizar o dispositivo. A FUJIFILM não se responsabiliza por
problemas decorrentes do uso em outras jurisdições.
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 Dados sem fio (imagens) podem ser interceptados por terceiros.
A segurança dos dados transmitidos através de redes sem fio não é garantida.

 Não utilize o dispositivo em locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou
interferências de rádio.

		Não use o transmissor nas proximidades de fornos de microondas ou em outros locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferências de rádio que podem impedir a recepção de sinais sem fio. Interferência mútua pode ocorrer
quando o transmissor é usado na proximidade de outros dispositivos sem fio que operam na banda de 2,4 GHz.

 O transmissor sem fio opera na faixa de 2,4 GHz usando modulação DSSS e OFDM.
 Este dispositivo opera com a mesma frequência que dispositivos comerciais, educacionais e médicos e
transmissores sem fio.
		Ele também opera na mesma frequência que transmissores licenciados e transmissores de baixa tensão sem licença usados
em sistemas de rastreamento RFID para linhas de montagem e em outras aplicações semelhantes.

 Para evitar a interferência com os dispositivos acima, observe as seguintes precauções.

		Confirmar se o transmissor RFID não está em operação antes de usar este dispositivo. Se você observar que o dispositivo causa interferência nos transmissores licenciados usados para rastreamento RFID, imediatamente escolha uma nova frequência
de operação para este dispositivo para evitar a interferência adicional. Se você notar que este dispositivo causa interferência
nos sistemas de rastreamento RFID de baixa tensão, entre em contato com um representante da FUJIFILM.

 As marcas de certificação adquiridas pela impressora estão localizadas no interior do compartimento
do filme.
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Manuseio da Bateria
• Certifique-se de usar a impressora corretamente. Leia estas notas de segurança e o Guia do Usuário
cuidadosamente antes de usar.
• Após a leitura destas notas de segurança, guarde-as em um lugar seguro.

AVISO

CUIDADO

Este símbolo indica perigo, o que poderia resultar em Este símbolo indica possíveis danos, o que poderia resultar
ferimentos ou morte. Por favor, siga estas instruções.
em ferimentos a outras pessoas ou danos a um objeto. Por
favor, siga estas instruções. Por favor, manuseie o produto
corretamente.

AVISO
Proibido
Proibido

Não use a bateria, exceto como especificado. Carregue a bateria como mostrado pelo indicador.
Não aqueça, troque ou desmonte a bateria. Não deixe cair nem submeta a bateria a impactos. Não faça
curto-circuito na bateria. Não guarde o bateria com produtos metálicos. Não carregue a bateria usando
carregador que não o especificado. Qualquer uma dessas ações pode causar a explosão da bateria ou
vazamento, e causar incêndio ou lesões como resultado.

Proibido

Não utilize voltagens que não as mostradas na fonte de alimentação . A utilização de outras fontes de energia pode gerar fogo.

Proibido

Se há vazamentos na bateria e os fluidos entram em contato com seus olhos, pele ou roupas, lave a área
afetada com água limpa e procure um médico, ou ligue para emergência imediatamente.

Risco de explosão se a bateria é substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo
Necessário com as instruções.
Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções. Ao fazer o descarte, cubra os terminais da bateria
com fita isolante. O contato com outros objetos metálicos ou baterias pode causar a ignição ou explosão
Necessário da bateria.
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CUIDADO
Quando estiver limpando a impressora ou não pretende usar a impressora por um longo período, retire a
Necessário bateria. Não fazer isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.
Se surgir um problema, desligue a impressora e retire o bateria. O uso contínuo da impressora quando
estiver emitindo fumaça, emitindo um odor incomum ou em qualquer outro estado anormal pode
Necessário causar um incêndio ou choque elétrico. Entre em contato com seu distribuidor da FUJIFILM.

A Bateria

Os itens seguintes descrevem o uso adequado das baterias e o modo de prolongar sua vida. O uso incorreto pode encurtar a
vida da bateria ou causar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.
A bateria não é totalmente carregada no envio. Carregue a bateria completamente antes de usar.

 Notas sobre a bateria

A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso. Carregue a bateria um ou dois dias antes do uso.
A vida da bateria pode ser prolongada ao desligar a impressora quando não estiver em uso.
A capacidade da bateria diminui em baixas temperaturas; uma bateria vazia pode não funcionar quando estiver frio.
Mantenha uma bateria sobressalente totalmente carregada em um lugar quente e troque quando necessário, ou mantenha
a bateria em lugar quente e coloque-a na impressora apenas quando for usar. Não coloque a bateria em contato direto com
aquecedores manuais ou outros dispositivos de aquecimento.

 Carregando a Bateria

Carregue a bateria usando o cabo USB fornecido. Os tempos de carregamento irão aumentar em temperaturas ambientes
abaixo de +10 °C (+50 °F) ou acima de +35 °C (+95 °F). Não tente carregar a bateria em temperaturas acima de 40 ° C (104 ° F);
em temperaturas inferiores a 5 ° C (41 ° F), a bateria não será carregada.
Não tente recarregar uma bateria totalmente carregada. A bateria, contudo, não precisa ser totalmente descarregada antes
de carregar.
A bateria pode estar quente ao toque imediatamente após o carregamento ou o uso. Isto é normal.

 Vida da Bateria

Em temperaturas normais, a bateria pode ser recarregada cerca de 300 vezes. Uma redução notável no período de tempo em
que a bateria conseguirá manter a carga indica que atingiu o fim da sua vida útil e deve ser substituída.
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 Armazenamento
O desempenho pode ser prejudicado se a bateria for deixada sem uso por longos períodos quando totalmente carregada.
Esgote a bateria completamente antes de guardá-la.
Se a impressora não será usada por um longo período, retire a bateria e guarde-a em local seco com uma temperatura
ambiente de 15 ° C a 25 ° C (59 ° F a 77 ° F). Não armazene em locais expostos a temperaturas extremas.

 Cuidados: Manuseio da Bateria
•
•
•
•

Não cole etiquetas ou outros objetos na bateria.
Não rasgue ou descole o rótulo externo.
Mantenha os terminais limpos.
O corpo da bateria e da impressora podem se tornar quentes ao toque após uso prolongado. Isto é normal.

 Descarte

Descarte de baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

Informação para rastreabilidade na Europa

Fabricante:		
FUJIFILM Corporation
Endereço, Cidade: 7-3, Akasaka 9-Chome,
Minato-ku, Tokyo
País:
JAPÃO
Representante na Europa:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Endereço, Cidade: Dusseldorf Heesenstrasse
31, 40549
País: Alemanha

Informações para FUJIFILM nos
Estados Unidos
FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, EUA

Informações para FUJIFILM no Canadá
FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R
4G4
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