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Polaroid
Now

Polaroid Now indfanger livet, som du lever
det. Vores autofokuskameraer giver dig
superkvalitetsfotos, hvor end øjeblikket tager
dig hen. I denne manual guider vi dig gennem
alt, du har brug for at vide; fra hvordan du
tager dit første Polaroid-fotograf til support,
hvis du nogensinde får brug for det, så du
kan få mest ud af dit nye Polaroid-kamera.

Kom igang

H

G
D

1. Åben Polaroid Now-kasse og tjek, at du har
alt, du har brug for:
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Udløserknap

G Tænd/sluk-knap til Flash

B

Objektiv

H

C

Flash

I

LED til filmtæller

D

Søger

J

Monteringshul til halsrem

E

Selvudløser og dobbelt eksponering

K

Indikator for batteriniveau

F

Knap til filmdæksel

Tænd/sluk-knap

3. Vedhæft din skulderstrop.

Filmtællerdisplay
Dette betyder:

Displej

Dette betyder:

1 (blinken)

→ Eksponering 1 af dobbelt
eksponering

2 (blinken)

→ Eksponering 2 af dobbelt
eksponering

door

→ Døren til
filmbehandlingsenheden
er åben

→ Fem fotos tilbage

L

→ Objektivvalgsvalg

→ Seks fotos tilbage

c

→ Objektet er for tæt på
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→ Syv fotos tilbage

b (blinken 5x)

→ Lavt batteriniveau
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→ Otte fotos tilbage

→ Udstød filmanimation

-

→ Kassette er indeni

→ EV Trim +½ EV

Ikke tændt

→ Kameraet er slukket

0

→ Ingen film

1

→ Ét foto tilbage

2

→ To fotos tilbage

3

→ Tre fotos tilbage

4

→ Fire fotos tilbage
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Polaroid Now Kamera
Mikro-USB opladerkabel
Hurtig startguide
Kameraskulderstrop

2. Oplad dit kamera
Polaroid Now vil ikke være fuldt opladt i
kassen, så du har brug for at oplade det for at
komme igang. Stik Mikro-USB-siden af kablet
ind i siden på kameraet og USB-siden ind i
USB-opladeren. Batteriniveauindikator-LED’en
ved siden af Mikro-USB åbningen vil lyse rødt,
når kameraet er i og oplader. Den vil slukke,
når kameraet er fuldt opladt.
Et fuldt opladning tager omkring to
timer gennem en stikdåse meden USBstrømadapter. Et fuldt opladet Polaroid Now vil
have støm til at tage 15 pakker film afhængigt
af brug. Husk at slukke Polaroid Now efter
brug for at spare batteri.
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Displej

03

→ EV Trim Normal
→ EV Trim -½ EV

02

04

4. Find din instantfilm
Polaroid Now bruger i-Type og 600 instantfilm.
Få den ikoniske Polaroid-ramme i farvet, sort/
hvis eller med vores særlige rammeversioner.
Find din næste film her. Så er du klar til at tage
dit første Polaroid-fotografi.

Sådan tager du dit første
billede
1. Tænd Polaroid Now-kameraet
Tryk på ON | OFF-knappen i et halvt sekund.
Filmtællerdisplayetvi visedig tallet ‘0’, fordi der
i øjeblikket ikke er nogen film i kameraet.  
2. Indsæt din filmpakke.
Skub filmdørsknappen for at åbne filmdøren,
og indsæt så filmpakken i filmrummet på dit
kamera. Skub filmpakken hele vejen ind, hvor
kassetten vender opad, og klappen vender
mod dig. Luk filmdøren. Kassetten vil blive
skubbet ud. Fjern kassetten og tillad filmen at
rulle tilbage. Hylstret er designet til at beskytte
billeder fra lys, når du fremkaldes, så fjern det
ikke. Hvis kassetten ikke bliver skubbet ud,
skal du fjerne filmpakken og indsætte den igen
for at sikre, at den er skubbet hele vejen ind i
kameraet.
Vi anbefaler at bruge i-Type film, da kameraet
er optimeret til brug med denne specifikke film.
For at sikre, at kameraet altid viser det rigtige
filmtal, skal du altid færdiggøre filmpakken,

3. Indstil blitz-indstillingen
I enhver situation, hvor du ikke fotograferer i
klart, direkte sollys, anbefaler vi, at du bruger
blitz for at opnå de bedste billeder. Det er derfor,
at blitzen vil udløses automatisk hver gang, du
bruger Polaroid Now.
Fotografering uden blitz kan også give dig
nogle smukke resultater, men husk, at du
har brug for en anden lyskilde for at være
sikker på, at dit foto bliver fremstillet. For at
fotografere uden blitz, skal du trykke én gang på
blitzknappen på bagpanelet.
Efter at du har taget fotoet, vil blitzen igen
blive slået til. For at slå blitzen fra, indtil du
slukker kameraet, skal du trykke to gange på
blitzknappen.
4. Sæt dig selv i position
Vær sikker på, at du er mindst 55 cm fra dit
subjekt.
5. Sigt på dit subjekt
Polaroid Now bruger en motivsøger placeret
på venstre side af objektivcylinderen. For at
sigte på dit subjekt, skal du helt enkelt justere
dit øje på linje med motivsøgeren og bruge
billedet, du ser til at komposere dit billede.
6. Tryk på udløserknappen
Tryk på udløserknappen for at tage dit billede.
Fotoet vil blive skubbet ud fra åbningen på
fosiden af kameraet, så snart du slipper
udløserknappen. Du vil se, at fotoet vil være
dækket med et filmhylster for at beskytte det
fra lys.
7. Fjern fotoet
Løft forsigtigt filmhylstret, så det ruller tilbage
i kameraet. Fjern fotoet og placér det med
bagsiden op af for fortsat at beskyte det fra lys,
som det fremkaldes. Lad være med at ryste
det! Tjek bagsiden af filmpakken for de korrekte
fremkaldingstider.
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8. Sluk kameraet.
Tryk på ON | OFF-knappen i et halvt sekund
for at slukke Polaroid Now.

Hvis du ændrer mening, kan du
annullere selvudløseren ved at trykke på
selvudløserknappen igen.

Tips til at tage gode billeder

Dobbelt eksponering
Udtryk dig selv på flere måder end én med
Dobbelt eksponeringsfunktionen, som
tillader dig at kombinere to billeder i ét foto.
Tryk to gange på selvudløserknappen for
at slå dobbelt eksponeringsindstillingen til.
Displayet vil lyse ”1”, indtil de første billeder
er taget, så lyse ”to”, indtil andet billede er
taget.

Naturligt lys
Lys er din bedste ven, når det kommer til
instantfotografi, så vi anbefaler altid at bruge
blitzen. Du behøver dog ikke at bruge blitz på
en solrig dag udenfor. Vær sikker på ikke at
fotografere mod solen, fotografér i steder med
solen bag dig, med subjektet direkte mod dig
eller fra siden af for at give dig et lyst og klart
billede uden skygger på dit subjekt. For det
bedste resultat uden blitz er det vigtigste at
huske at holde dit kamera så stabilt så muligt.
For eksempel ved at holde dit kamera med
begge hænder og placér dine albuer på et
bord.
Indramning
Vær opmærksom på, at dit foto ikkke nøjagtigt
vil reflektere, hvad du ser gennem din søger.
For subjekter tættere på end 1,2 bør du justere
sigtet en smule op og til venstre.
Komposition
Det er muligt at ændre fotokompositionen efter
at have fokuseret på dit subjekt. Udløseren har
to positioner. Tryk først udløserknappen halvt
ned, ændr så kompositionen og tryk den i bund
for at tage billedet.

Særlige funktioner
Selvudløser
Få dig selv med på billedet med selvudløseren.
Tryk én gang på selvudløseren. LED’en vil lyse
orange for at indikere, at selvudløseren er
aktiveret. Når du har indrammet dit foto, tryk på
udløserknappen. Den orange LED vil blinke for
at indikere selvudløserens nedtælling. Du har 9
sekunder, før fotoet bliver taget.
For at tage selvudløserfotos uden blitz, skal
du først aktivere selvudløseren og så trykke på
blitzknappen.

Blitz
Dobbeltklik for at slå blitz fra, indtil kameraet
er slukket.
Eksponeringskompensatio (Trim EV)
Til de mere erfarne fotografer har kameraet
en eksponeringskompensationsindstilling.
Denne indstilling tillader dig at gøre dit foto
lysere eller mørkere. Dette kan gøres for
bevidst at under- eller overeksponere eller
for at kompensere for scener med atypisk
distribution af lyse og mørke elementers
åsom et landskab med en lys himmel eller et
subjekt med en kontrasterende baggrund.
+½ EV og -½ EV indstillinger er
tilgængelige, hvilket gør dit billede hhv. en
smule lysere eller mørkere. For at tilgå Trim
EV-indstillingen skal du holde blitzknappen
nede i et sekund. Der vil komme en lille streg
på displayet. Ved at trykke på blitzknappen
kommer du igennem +½ EV → Normal EV
→ -½ EV. Når du har valgt din EV-indstilling,
skal du trykke på udløserknappen, som du
normalt ville gøre. Husk: blitzen er slået til
på dette tidspunkt, medmindre du tidligere
har slået den fra. Eftert to sekunder vil
skærmen skifte mellem at vise filmtallet og
EV-indstillinger.

Opladning
Over Mikro USB-indgangen sidder
batteriniveauindikator-LED’en for at lade dig
vide, hvad batteriniveauet er. For at tjekke
kameraets batteriniveau, skal du tænde
kameraet og se på batteriniveauindikatorLED’en ud fra denne tabel.
Batteriniveauindikator-LED

Dette betyder:

Intet lys
Grønt

→ Kameraet er slukket
→ Opladt

Orange

→ Medium batteri

Rødt

→ Lavt batteri

(nok til 15 pakker film)
(nok til 1 pakker film)

For at oplade kameraet, skal du indsætte
opladerkablet i USB-indgangen. Når du gør
det, vil LED-lyset lade dig vide, hvor meget
opladning, du har tilbage.
Batteriniveauindikator-LED
Intet lys
Grønt
Orange
Rødt

Dette betyder:
→ Kameraet er fuldt opladet.
→ Oplader, batteriet er næsten
fuldt.
→ Oplader, batteriet er halvt
fuldt.
→ Oplader, batteriet er lavt.

Rengøring
For at rengøre linsen, skal du bruge en
mikrofiberklud designet til det formål. Dette
vil sikre, at du ikke ridser linsen eller efterlade
noget snavs, der kan påvirke kvaliteten af dine
fotos.
Plettede mærker på dine fotografier?
Beskidte ruller kan være én af årsagerne.
Når du et Polaroid-fotografi, går filmen
gennem to metalruller. Dette er, hvor
fremkaldervæsken bliver spredt mellem de
negative og positive komponenter af fotoet,
før det kommer ud gennem filmdøren. Hvis
disse ruller er beskidte eller blot en lille
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før du indsætter en ny. Hvis du beslutter dig
for alligevel at skifte pakker, skal du være
opmærksom på, at et billede vil blive spildt, da
det bliver udsat for lys. Det er derfor, alle pakker
har en kassette.

Fejlfinding
1. Mit Polaroid Now vil ikke skubbe mit foto
eller kassetten ud.
Vær sikker på, at dit Polaroid Now kamera er
opladt. Kameraets batteriniveauindikator-LED
blinker rødt, hvis det ikke har nok strøm til at
fungere. Hvis dette er tilfældes, bør du oplade
dit kamera og så prøve igen.
Har du stadig problemer? Tjek, hvor
mange billeder du har tilbage. Hold tændog-sluk knappen nede i to sekunder, og
filmtællerdisplayet vil vise dig, hvor mange
billeder du har tilbage i filmpakken. Hvis
LED’en viser ’0’, betyder dette, at der ikke er
nogen billeder tilbage i filmpakken.
2. Blitzen affyres ikke, når jeg tager et billede.
Polaroid Now slår automatisk blitzen til, når
du tænder kameraet. Hvis den ikke affyres,
så skal du trykke på blitzknappen, indtil du
ser et lyn blive oplyst. Når du tager fotos, skal
du sikre,
at du ikke ved et uheld trykker på
blitzknappen.
3. Mit foto bliver for mørkt.
Polaroidkameraer elsker lys, so jo mere lys du
har, jo bedre.
Vær sikker på, at du ikke fotograferer mod
solen. Når du fotograferer mod sollys, kan
det overdrevne lys forårdage, at kameraet
overkompenserer, når det eksponerer billeder
og dermed skaber et billede, der er for mørkt
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til at eksponere dit subjekt ordentligt.
Hvis du tager fotos indenfor, og du ikke
ønsker at bruge blitz, skal du være sikker på
at finde en anden lyskile - eller bruge blitzen.
Blitzen er også brugbar om aftenen, ved
skumring og på overskyede dage.
4. Mit foto er slørret eller uklart.
Vær sikker på, at du er mindst 55 cm fra dit
subjekt. Når du fotograferer, skal sikre dig at
holde kameraet stabilt, særligt under forhold
med lidt lys og have en stærk lyskilde til at
oplyse dit subjekt.
5. Filmtællerdisplayet viser det forkerte tal.
Displayet nulstiller til ’8’ hver gang, en
kassette bliver sat i. Hvis en delvist brugt
kassette bliver sat i, vil kameraet vise ’8’ og
tælle ned, som næste foto blive taget. Når du
næste gang indsætter en hel pakke film, vil
tælleren korrekt vise 8 tilbageværende fotos.
6. Jeg tog det første billede af et dobbelt
eksponeringsfoto, men ændrede min mening.
Sluk kameraet, tryk og hold udløserknappen
nede. Tænd kameraet igen, og filmtallet vil
vise ”-”. Fortsæt med at holde udløserknappen
nede i over 10 sekunder, indtil filmen bliver
skubbet ud.
Kan du ikke finde, hvad du søger? Browse
igennen vores frequently asked questions.

Kundesupport

Tekniske specifikationer

Vi er her for at hjælpe.
Kontakt os ved at bruge oplysningerne
nedenfor.

Generelt
Dimensioner
150mm (L) ×111.2mm (W) ×94mm (H)

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

Vægt
445 g (uden filmpakken)

Europa/resten af verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500
Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands
For flere detaljer og opdateret information,
besøg polaroid.com/help.

Garranti
Du kan finde garantien for Polaroid Now her:
polaroid.com/warranty

Betjeningstemperatur
40–108°F / 4–42°C, 5–90% relativ fugtighed
Kompatibel film
Polaroid i-Type og 600 film i både farve og
sort/hvid, inklusiv særlige versioner.
Batterier
Højperformance lithium-ion batteri, 750mAh,
3.7V nominel spænding, 2.775Wh
Materialer
Ydre skal
Polycarboat + ABC plast
Objektiv
Optisk niveau polycarbnat objektiv, belagt
Udløsersystem
Specialdesignet brugerpræcisionstrinmotor
Optisk system
Objektiv
Fast fokus objektiv
Brændvidde
Standard objektiv: 103 mm
Portrætobjektiv: 95 mm
Synsfelt
41° vertikalt, 40° horisontalt
Blitzsystem
Vakuumudløbsrørs blitzlys
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smule ujævne, v kemien ikke spredes jævnt
over fotografiet, og du får små mærker.
For at rense rullerne, skal du åbne
filmdørsrummet på dit kamera (filmen kan
forblive i kameraet under rengøring) og tage
en blød, fugtig klud. Rotér rullerne ved at
dreje det sorte plastikgear nederst til venstre
og tør kluden over rullerne, som du bevæger
sig. Vær sikker på, at rullerne er tøre, før du
bruger kameraet igen.
Vi anbefaler, at du tjekker rullerne mellem
hver pakke film og rengør dem hver 2.-3.
Pakke, selv hvis de ser rene ud.
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Sikkerhedsinformation
Kamera
• Advarsel: risiko for elektrisk stød.
• Åben ikke og skil ikke det motoriserede
rullesystem ad.
• Skil ikke enheden ad. Forkert samling
kan forårsage elektrisk stød, hvis
enheden bruges igen.
• Put ikke enheden i vand eller andre
væsker.
• Betjen ikke enheden i et meget fugtigt
eller meget støvet miljø.
• Forsøg ikke at pille ved, justere eller
fjerne batteriet og/eller elektronikken
indeni kameraet.
• Forsøg ikke at fjerne døren selv, idet
den er forbundet med kroppen af
enheden. At gøre det er usikkert, vil
sandsynligvis skade din enhed og vil
gøre din garanti ugyldig.
• Indsæt ikke metalobjekter i din enhed.
• Indsæt ikke nogen objekter i rullerne
eller gearet.
• Hold små børn og spædbørn fra
enheden for at undgå, at de bliver
skadet af enhedens bevægelige dele.
• Benyt og placér ikke enheden tæt på
nogen varmekilde eller nogen form for
udstyr, som genererer varme inklusiv
stereoforstærkere.
• Brug ikke enheden nær brandbare eller
eksplosive gasser.
• Oplad ikke enheden, hvis du bemærker
nogen ualmindelig lugt, lyd eller røg.
• Forsøg ikke at skille filmbatteriet ad
eller at moderere det på nogen måde
(hvis du benytter 600 type film). Hvis
du får batterivæske i øjnene, skal du
straks skylle med frisk, koldt, rindende
vand og søge medicinsk hjælp med
det samme.
• Dæk ikke blitzen.
Batteri og Oplader
• Enheden bruger et specielt lithium-ion
batteri, som ikke kan fjernes og er
placeret indeni kamerahuset.
• Ingen anden form for batteri kan
benyttes. Udskiftning af batteri kan kun
foretaget af autoriserede servicecentre.
Batteriet vil give mange års service,
hvis det bruges korrekt.
• Strømforbrug varierer afhængigt af
miljøet, enheden bruges i, og hvordan
det opbevares. Hvis det bruges lige
efter en fuld opladning, vil batteriet
have strøm til at bruge op til 15
filmpakker med blitz. Grundet de høje
strømkrav fra blitzen anbefaler vi at
oplade kameraet helt før hver session
for det bedste resultat.
• Når batteriniveauet falder under et
bestemt niveau, vil enheden ikke
længere producere film. Batteri-LED’en
vil blinke og signalere, når det har brug
for opladning. Dette er for at undgå, at
et foto bliver fanget, mens det bliver
bearbejdet gennem rullersystemet.
• Det genopladelige batteri er ikke fuldt
opladt på købstidspunktet. Oplad
batteriet helt med det medfølgende

USB-opladerkabel. Dette tager normalt
1-2 timer (kan varierer afhængigt ag
brug).
• Det medfølgende batteriopladerkabel
er blevet testet til at fungere med
Apple iPhone strømopladere. Mens det
kan bruges i andre USB-indgange som
f.eks. Computere, USB-strømopladere,
fjernsyn, biler etc., kan funktion ikke
garanteres.
• Når enheden ikke længere er i
brug, bedes du venligst genbruge
tilstrækkeligt.
Betjeningsmiljø
• For at beskytte præcisionsteknologien
indeholdt i denne enhed, skal du aldrig
efterlade kameraet i følgende miljøer
i længere perioder: høj temperatur
(+42°C/108°F), høj fugtighed, steder
med ekstreme skift i temperatur (varmt
og koldt), direkte sollys, sandede
eller støvede miljøer som strande,
fugtige steder eller steder med stærke
vibrationer.
• Tab ikke enheden eller udsæt det for
voldsomme stød eller vibrationer.
• Skub, træk eller tryk ikke på linsen.

Indvilligelse
Vigtige retningslinjer for brug af LithiumIon batterier:
1. Kast ikke ind i ild.
2. Kortslut ikke.
3. Skil ikke ad.
4. Brug efter efter beskadigelse.
5. Disponér korrekt efter brug.
6. Hold væk fra vand.
EU Overensstemmelseserklæring
Herved, deklarerer Polaroid Film B.V., at
Polaroid Now analog instantkameraet er
i overensstemmelse med de essentielle
krav fra the Electromagnetic Compatibility
Directive (2014/30/EU), Low Voltage
Directive (2014/35/EU) og RoHs Directive
(2011/65/ EU) og andre relevante
provisioner, når det bruges til dets
intentionelle brug.
FCC overensstemmelseserklæring
Enheden er i overensstemmelse med
Del 15 af FCC Reglerne. Betjening er
underlagt følgende to betingelser: (1)
denne enhed må ikke forårsage skadelig
indgriben og (2) denne enhed må
acceptere al modtaget indgriben inklusiv
indgriben, der kan forårsage uønsket
funktion.
Advarsel Brugeren er advaret om, at
ændringer og modifikationer, der ikke
er udtrykkeligt accepteret af parten
ansvarlig for overensstemmelse kan
ugyldiggøre brugerens autoritet til at
betjene udstyret.
Bemærk, at udstyret er blevet testet
og fundet at være i overensstemmelse
med grænserne for en Class B digital
enhed, i medfør af del 15 af FCC-reglerne.
Disse grænser er designet til at udbyde
forsvarlig beskyttelse imod skadelig

indgriben i en bopælsinstallation.
Dette udstyr genererer, bruger og
kan udstråle radiofrekvensenergi
og - hvis ikke installeret og brugt i
overensstemmelse med instruktionerne
- kan forårsage skadelig indblanding
med radiokommunikation. Der er dog
ingen garanti for, at indblanding ikke
vil ske i en specifik installation. Hvis
udstyret forårsager skadelig indblanding
til radio- eller tv-modtagelse, hvilket
kan bestemmes ved at tænde og slukke
udstyret, anbefales brugeren at prøve at
rette indblandingen på én eller flere af
følgende måder:
- Ændr den modtagende antennes
placering eller retning.
- Øg afstanden mellem udstyr og
modtager.
- Forbind udstyret til et outlet i et andet
kredsløb end det, din modtager er
forbundet til.
- Konsultér forhandleren eller en erfaren
radio/TV-tekniker for hjælp
Udstyret er i overensstemmelse
med strålingseksponeringsgrænset
sat for et ukontrolleret miljø.
Brugeren skal følge de specifikke
betjeningsinstruktioner for at tilfredsstille
RF strålingsoverensstemmelsen.
Industry Canada (IC)
Er i overensstemmelse med Del 15 af
FCC Reglerne og Industri Canada licensundtagelse RSS standard(er). Betjening
er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage
skadelig indgriben og (2) denne enhed må
acceptere al modtaget indgriben inklusiv
indgriben, der kan forårsage uønsket
funktion.
Dette symbol betyder, at ud fra lokal
lovgivning og regulationer, skal dit
produkt disponeres separat fra
restaffald. Når dette produkt når
slutningen på sin levetid, skal du bringe
den til et indsamlingssted angivet af
lokale myndigheder. Nogle
indsamlingssteder accepterer gratis
produktet. Den separate indsamling og
genbrug af dit produkt på
disponeringstidspunktet vil hjælpe med at
konservere naturressourcer og sikre, at
det bliver genbrugt på en måde, der
beskytter menneskelig sundhed og
miljøet.

Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands

End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in
accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 202/96/EC
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted
municipal waste.
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