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Polaroid
Now

Su „Polaroid Now“ galėsite užfiksuoti
kiekvieną savo gyvenimo momentą. Mūsų
fotoaparatas su automatinio fokusavimo
sistema užtikrina puikią nuotraukų kokybę
kad ir kur beatsidurtumėte. Šiame vadove
pateiksime viską, kad galėtumėte geriausiai
išnaudoti naujojo „Polaroid“ fotoaparato
galimybes: nuo to, kaip padaryti pirmąją
„Polaroid“ nuotrauką, iki kreipimosi į
palaikymo tarnybą, jei to reikia.

Pradėjimas naudotis
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1. Atidarykite „Polaroid Now“ dėžutę ir
patikrinkite, ar joje viskas, ko reikia:
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A Užrakto mygtukas

G Blykstės ON | OFF Mygtukas
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Objektyvas

H

ON | OFF Mygtukas
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Blykstė

I

Popieriaus skaitiklio LED

D

Vaizdo ieškiklis

J

Dirželio tvirtinimo kilpa

E

Laikmatis & Dviguba ekspozicija

K

Baterijos lygio indikatorius

F

Popieriaus durelių mygtukas

Fotoplokštelių skaitiklio ekranas
Simbolis

Reikšmė:

Nedega

→ Fotoaparatas išjungtas

0

→ Nėra fotoplokštelių

1

→ Liko vienas kadras

2

→ Liko du kadrai

3

→ Liko trys kadrai

4

→ Liko keturi kadrai

5

→ Liko penki kadrai

6

→ Liko šeši kadrai

7

→ Liko septyni kadrai

8

→ Liko aštuoni kadrai

-

→ Nuo šviesos sauganti kortelė
yra viduje

Simbolis
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Fotoaparatas „Polaroid Now“
Micro USB įkrovimo kabelis
Trumpas naudojimosi vadovas
Nešiojimui ant kaklo skirtas fotoaparato
dirželis

2. Įkraukite fotoaparatą
Dėžutėje esančio „Polaroid Now“ akumuliatorius
nėra visiškai įkrautas, todėl prieš naudojimą turite
jį įkrauti. Kabelio Micro USB kištuką įstatykite
į fotoaparato šone esančią jungtį, o kitą galą į
USB įkroviklį. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie
įkroviklio ir įkraunamas, šalia Micro USB lizdo
esanti akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
mirksės raudonai. Visiškai įsikrovus fotoaparatui,
jis užges.
Kai naudojamas sieninis maitinimo lizdas ir
USB įkroviklis, akumuliatorius visiškai įkraunamas
maždaug per 2 valandas. Priklausomai nuo
naudojimo intensyvumo, visiškai įkrauto „Polaroid
Now“ akumuliatoriaus pakaks išfotografuoti iki
15 fotoplokštelių pakuočių. Norėdami taupyti
akumuliatoriaus įkrovą, po naudojimo išjunkite
„Polaroid Now“.
3. Pritvirtinkite dirželį

Reikšmė:

1 (mirksi)

→ 1 ekspozicija režime dviguba
ekspozicija

2 (mirksi)

→ 2 ekspozicija režime dviguba
ekspozicija

door

→ Atidarytos fotoplokštelių apdorojimo
skyriaus durelės

L

→ Objektyvo pasirinkimo klaida

c

→ Objektas per arti

b (mirksi 5 kartus) → Akumuliatorius baigia išsikrauti
→ Fotoplokštelės išstūmimo animacija
→ EV Trim: ekspozicija +½ EV
→ EV Trim: įprasta ekspozicija
→ EV Trim: ekspozicija -½ EV
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4. Pasirinkite momentinio spausdinimo
fotoplokšteles
„Polaroid Now“ naudoja „i-Type“ ir 600
momentinio spausdinimo fotoplokšteles. Puikiu
jūsų spalvotų ar nespalvotų nuotraukų akcentu
taps legendinis baltas „Polaroid“ rėmelis arba
vienos iš specialių leidimų serijos rėmelis.
Pasirinkę fotoplokšteles, būsite pasirengę
padaryti savo pirmąją „Polaroid“ nuotrauką.

Kaip padaryti pirmąją
nuotrauką
1. Įjunkite „Polaroid Now“ fotoaparatą
Palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo
mygtuką ½ sek. Fotoplokštelių skaitiklio ekrane
bus rodomas „0“, nes fotoplokštelės neįstatytos į
fotoaparatą.    
2. Įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis
Paspauskite fotoplokštelių skyriaus durelių
mygtuką, kad atidarytumėte dureles, tada
įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis į fotoaparato
fotoplokštelių skyrių.  Įstatykite kasetę su
fotoplokštelėmis iki galo, kad nuo šviesos sauganti
kortelė būtų viršuje, o auselė būtų nukreipta į jus.
Uždarykite fotoplokštelių skyriaus dureles. Nuo
šviesos sauganti kortelė bus išstumta. Išimkite
nuo šviesos saugančią kortelę ir apsauginė
užuolaidėlė grįš į pradinę padėtį. Ji skirta užtikrinti,
kad nuotraukų ryškinimo metu nepatektų šviesa,

3. Nustatykite blykstės režimą
Kai nefotografuojate ryškioje saulės šviesoje,
rekomenduojame naudoti blykstę, kad
užtikrintumėte geriausiu rezultatus. Štai todėl
numatytasis „Polaroid Now“ blykstės režimas
yra: blykstė suveikia kiekvieną kartą paspaudus
užrakto mygtuką.
Fotografuojant be blykstės taip pat galite
gauti puikių rezultatų, bet žinokite, jog norėdami
gauti tinamą nuotrauką, turite užtikrinti kitą
šviesos šaltinį. Kai norite fotografuoti be blykstės,
galiniame skydelyje vieną kartą paspauskite
blykstės mygtuką.
Padarius nuotrauką, blykstės režimas vėl
įsijungs. Norėdami, kad blykstė būtų visą laiką
išjungta iki išjungsite fotoaparatą, du kartus
paspauskite blykstės mygtuką.
4. Pasirinkite tinkamą padėtį
Įsitikinkite, kad esate ne mažesniu nei 55 cm
(1,8 pėd.) atstumu nuo objekto.
5. Nukreipkite fotoaparatą į fotografuojamą
objektą
„Polaroid Now“ vaizdo ieškiklis yra kairėje objektyvo
korpuso pusėje. Kad kadre užfiksuotumėte norimą
objektą, tiesiog pažiūrėkite pro vaizdo ieškiklį ir
sukurkite būsimos nuotraukos kompoziciją.
6. Paspauskite užrakto mygtuką
Kad padarytumėte nuotrauką, paspauskite
užrakto mygtuką. Kai tik atleisite užrakto
mygtuką, nuotrauka bus išstumta pro
fotoaparato pro priekinėje dalyje esančią
angą.  Matysite, kad nuotrauka bus uždengta
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apsaugine užuolaidėle, saugančia nuo šviesos.
7. Išimkite nuotrauką
Atsargiai kilstelėkite apsauginę užuolaidėlę ir ji
grįš į fotoaparatą.  Nuotrauką padėkite priekine
puse į apačią, kad nuotraukos ryškinimo metu ši
pusė būtų apsaugota nuo šviesos. Nekratykite
jos! Ant fotoplokštelių pakuotės nurodyta
ryškinimo trukmė.
8. Išjunkite fotoaparatą
Norėdami išjungti „Polaroid Now“ fotoaparatą,
mygtuką Įjungti | Išjungtu palaikykite paspaudę
½ sek.

Patarimai kaip padaryti
puikias nuotraukas
Natūralus apšvietimas
Šviesa yra geriausias momentinės fotografijos
draugas, todėl visada rekomenduojame naudoti
blykstę. Tačiau saulėtomis dienomis lauke jums
nereikia blykstės. Nefotografuokite, kai saulė
yra už objekto; fotografuokite taip, kad saulė
būtų už jūsų ir šviestų tiesiai į objektą arba jį
apšviestų iš šono. Taip gausite ryškią ir šviesią
nuotrauką, kurioje objekto nedengia šešėlis. Kai
fotografuojate be blykstės, visada fotoaparatą
laikykite kaip galima stabiliau. Pavyzdžiui,
fotoaparatą laikykite abejomis rankomis, o
alkūnes atremkite į stalą.
Kadravimas
Turėtumėte žinoti, kad jūsų nuotrauka nebus
visiškai tokia pati kaip vaizdas, matomas pro
vaizdo ieškiklį. Objektams, kurie yra arčiau
nei 1,2m (3,93 pėd.), turėtumėte kadro centrą
perstumti šiek tiek aukštyn ir į kairę.
Kompozicija
Sufokusavę į objektą, galite keisti nuotraukos
kompoziciją. Užrakto mygtukas turi dvi padėtis.
Pirmiausia iki pusės paspauskite mygtuką,
pakeiskite kompoziciją ir  kad padarytumėte
nuotrauką, paspauskite mygtuką iki galo.

Specialiosios funkcijos
Automatinis laikmatis
Jei norite atsidurti kadre, jums padės automatinio
laikmačio funkcija. Vieną kartą paspauskite
automatinio laikmačio mygtuką. Šviesos diodas
nuolat degs oranžine spalva, informuodamas, jog
automatinis laikmatis įjungtas. Nustatykite būsimos
nuotraukos kadrą, tada paspauskite užrakto
mygtuką. Oranžinė lemputė pradės mirksėti,
informuodama apie atgalinį laiko skaičiavimą. Iki
suveiks užraktas, turite 9 sekundes.
Kai naudojate automatinio laikmačio režimą
ir nenorite naudoti blykstės, pirmiausia įjunkite
automatinį laikmatį, tada paspauskite blykstės
mygtuką.
Jei persigalvojote, galite bet kuriuo metu
atšaukti automatinį laikmatį paspausdami
automatinio laikmačio mygtuką dar kartą.
Dviguba ekspozicija
Suteikite sau saviraiškos laisvės naudodami
dvigubos ekspozicijos funkciją, leidžiančią
vienoje nuotraukoje derinti du atvaizdus. Dukart
paspauskite automatinio laikmačio mygtuką,
kad įjungtumėte dvigubos ekspozicijos režimą.
Ekrane mirksės „1“ iki bus užfiksuotas pirmas
kadras, tada mirksės „2“ iki bus užfiksuotas
antras kadras.
Blykstė
Jei norite blykstę išjungti iki fotoaparato išjungimo,
dukart paspauskite blykstės mygtuką.
Ekspozicijos kompensavimas (Trim EV)
Labiau patyrusiems fotografams fotoaparate
numatytas ekspozicijos kompensavimo režimas.
Šis režimas suteikia galimybę padaryti pašviesinti
arba patamsinti nuotrauką. Ekspozicijos
kompensavimo funkciją galima panaudoti didinti
arba mažinti ekspoziciją, arba kompensuoti
scenas kuriose neįprastai pasiskirstę šviesūs
ir tamsūs elementai, pavyzdžiui, fotografuojant
peizažą, kai yra ryškus dangus, arba objektą su
kontrastingu fonu.
Kad nuotrauką padarytumėte šiek tiek
šviesesnę arba tamsesnę, atitinkamai naudokite
nustatymus +½ EV ir -½ EV. Norėdami pereiti į
režimą Trim EV, palaikykite paspaudę blykstės
mygtuką vieną sekundę. Ekrane rodomas

brūkšnys. Dabar spaudinėdami blykstės mygtuką,
galite perjungti tarp režimų +½ EV → „Normal
EV“ (normali ekspozicija) > -1/2 EV. Pasirinkę
norimą EV nustatymą, paspauskite užrakto
mygtuką. Atsiminkite: jei iš anksto neatjungsite
blykstės, ji suveiks.  Po dviejų sekundžių,
pakaitomis bus rodomas kadrų skaičius ir EV
nustatymas.

Įkrovimas
Virš Micro USB lizdo yra akumuliatoriaus įkrovos
lygio indikatorius, nurodantis akumuliatoriaus
įkrovos lygį. Norėdami patikrinti akumuliatoriaus
įkrovos lygį, įjunkite fotoaparatą ir akumuliatoriaus
įkrovos lygio parodymus palyginkite su toliau
pateikiamomis reikšmėmis.
Akumuliatoriaus
įkrovos lygio
indikatorius

Reikšmė:

Nedega
Žalias

→ Fotoaparatas išjungtas
→ Visiškai įkrautas   

Oranžinis

→ Vidutinė įkrova   

Raudonas

→ Baigia išsikrauti

(įkrovos pakanka 15 kasečių)
(įkrovos pakanka 1 kasetei)

Norėdami įkrauti fotoaparatą, įstatykite įkrovimo
kabelį į Micro USB lizdą. Likusį įkrovimo laiką
galima nustatyti pagal LED indikatorių.
Akumuliatoriaus
įkrovos lygio
indikatorius
Nedega
Žalias
Oranžinis
Raudonas

Reikšmė:
→ Akumuliatorius visiškai
įkrautas
→ Įkraunamas, akumuliatorius
beveik įkrautas
→ Įkraunamas, įkrautas iki
pusės
→ Įkraunamas, akumuliatorius
beveik iškrautas
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todėl jos nerekomenduojama nuimti. Jei nuo
šviesos sauganti kortelė nebuvo išstumta, išimkite
kasetę su fotoplokštelėmis ir vėl ją įstatykite
fotoaparate iki galo.   
Rekomenduojame naudoti „i-Type“
fotoplokšteles, kurios yra optimaliai pritaikytos
šiam fotoaparatui.
Kad fotoaparatas visada rodytų teisingą
fotoplokštelių skaičių, prieš įstatydami naują,
visada iki galo išnaudokite jau įstatytą kasetę. Jei
vis tiek nusprendėte sukeisti kasetes, atsiminkite,
kad vieną fotoplokštelę prarasite, nes ji bus
apšviesta. Štai todėl kiekviena kasetė turi nuo
šviesos saugančią kortelę.

Objektyvo valymui naudokite specialiai tam
skirtą mikropluošto audinį. Tai užtikrins, kad
nesubraižysite objektyvo arba nepaliksite dėmių,
kurios gali daryti įtaką veikti nuotraukų kokybei.
Nuotraukose pastebėjote dėmes? Viena iš
priežasčių – purvini ritinėliai.
Kai fotografuojate su „Polaroid“, fotoplokštelė
praeina pro du metalinius ritinėlius. Tuo
momentu ryškinimo pasta paskirstoma ant
nuotraukos negatyvo ir pozityvo elementų. Po
to, nuotrauka išstumiama pro fotoplokštelės
dureles. Jei šie ritinėliai yra purvini arba šiek tiek
nelygūs, chemikalai nebus tolygiai paskirstyti
nuotraukoje ir nuotraukoje liks nedidelės žymės.
Norėdami nuvalyti ritinėlius, atidarykite
fotoaparato fotoplokštelių skyriaus dureles
(fotoplokštelės valymo metu gali likti
fotoaparate) ir naudokite sudrėkintą minkštą
šluostę. Sukdami kairėje apačioje esantį
juodą plastikinį krumpliaratį, sukite ritinėlius ir
juos valykite šluoste skersine kryptimi. Prieš
naudodami fotoaparatą įsitikinkite, kad ritinėliai
yra sausi.
Rekomenduojame ritinėlius valyti prieš
kiekvieną naują fotoplokštelių kasetę. Valykite
juos kas 2–3 kasetes, net jei jie atrodo visiškai
švarūs.

Trikčių nustatymas ir
šalinimas
1. „Polaroid Now“ neišstumia nuotraukos
arba nuo šviesos saugančios skaidrės.
Įsitikinkite, kad „Polaroid Now“ fotoaparatas
įkrautas. Jei akumuliatoriaus įkrova
nepakankama, fotoaparato akumuliatoriaus
lygio indikatoriaus LED mirksės raudonai. Tokiu
atveju įkraukite fotoaparatą ir bandykite dar
kartą.
Problema vis dar išlieka? Patikrinkite,
kiek liko kadrų. Palaikykite dvi sekundes
paspaudę maitinimo mygtuką ir fotoplokštelių
skaitiklio ekrane bus nurodytas kasetėje likusių
fotoplokštelių skaičius. Jei ekrane rodomas „0“,
tai reiškia, kad kasetėje nebeliko fotoplokštelių.

2. Fotografuojant nesuveikia blykstė.
Įjungus „Polaroid Now“, blykstės režimas
įjungiamas automatiškai. Jei blykstė nesuveikia,
paspauskite blykstės mygtuką vieną kartą
ir įsitikinkite, kad dega žaibo piktograma.
Darydami nuotraukas įsitikinkite, kad atsitiktinai
nepaspaudėte blykstės mygtuko.
3. Nuotrauka išėjo per tamsi.
Fotoaparatams „Polaroid“ patinka šviesa, todėl
kuo daugiau šviesos, tuo geriau.
Įsitikinkite, kad nefotografuojate atsisukę
į saulę. Jei fotografuojate atsisukę į saulę,
pernelyg didelio išlaikymo kompensavimo
priežastimi gali būti  per ryški saulės šviesa,
o gautas vaizdas bus per tamsus, ir jame bus
sunku išskirti fotografuojamą objektą.
Jei fotografuojate patalpose ir nenorite
naudoti blykstės, įsitikinkite, kad yra kitas
šviesos šaltinis arba įjunkite blykstę. Blykstę
taip pat verta naudoti naktį, prietemoje ir
debesuotomis dienomis.
4. Nuotrauka gavosi neryški arba susiliejusi
Įsitikinkite, kad esate ne mažesniu nei 55 cm (1,8
pėd.) atstumu nuo objekto. Fotografavimo metu
įsitikinkite, kad laikote fotoaparatą stabiliai, ypač
tai aktualu prasto apšvietimo sąlygose, ir turite
tinkamą šviesos šaltinį objekto fotografavimui.
5. Fotoplokštelių skaitiklis rodo neteisingą
fotoplokštelių skaičių.
Kiekvieną kartą įstačius naują kasetę, ekrane
rodomas skaičius pasikeičia į „8“. Jei įstatoma ne
pilna kasetė, fotoaparato ekrane bus rodomas
skaičius „8“ ir kiekvieną kartą padarius nuotrauką,
šis skaičius sumažės. Kai kitą kartą įstatysite naują
kasetę, skaitiklis rodys 8 likusias nuotraukas.
6. Padariau pirmą dvigubos ekspozicijos
nuotrauką, bet vėliau persigalvojau.
Išjunkite fotoaparatą ir palaikykite paspaudę
užrakto mygtuką. Vėl įjunkite fotoaparatą ir
fotoplokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas „-“. Ir
toliau laikykite paspaudę užrakto mygtuką ilgiau
nei 10 sekundžių, kol fotoplokštelė nebus išstumta.
Nerandate atsakymų? Žr. dažnai užduodamus
klausimus.

Klientų pagalbos tarnyba

Techninės specifikacijos

Džiaugsimės galėdami jums padėti.
Su mumis galite susisiekti toliau pateikiamais
kontaktais.   

Bendroji informacija
Matmenys
150mm (L) ×111.2mm (W) ×94mm (H)

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

Svoris
445 g (be kasetės su fotoplokštelėmis)

Europa/kitos šalys
service@polaroid.com
00 800 577 01500
Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands
Papildomą ir aktualią informaciją rasite
apsilankę polaroid.com/help.

Garantija
Informacija apie „Polaroid Now“ garantiją
pateikta čia: polaroid.com/warranty

Darbinė temperatūra
40–108°F / 4–42°C, 5–90% santykinis drėgnis
Suderinamos fotoplokštelės
„Polaroid i-Type“ ir 600 spalvotos ir nespalvotos
fotoplokštelės, įskaitant specialius leidimus.
Akumuliatorius
Didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatorius,
750 mAh, 3,7 V vardinė įtampa, 2,775 Wh
Medžiagos
Išorinis korpusas
Polikarbonatas ir ABS plastikas
Objektyvas
Optiniai įrangai skirtas polikarbonatas, dengtas
Užraktas
Specialiai suprojektuotas naudojant precizinį
žingsninį variklį
Optinė sistema
Objektyvas
Fiksuoto židinio nuotolio objektyvas
Židinio nuotolis
Standartinis objektyvas: 103 mm
Portretinei fotografijai skirtas objektyvas: 95 mm
Matymo laukas
41° vertikaliai, 40° horizontaliai
Blykstės sistema
Vakuumo išlydžio stroboskopinė
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Valymas
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Saugos informacija
Fotoaparatas
• Perspėjimas: elektros smūgio pavojus.
• Draudžiama atidaryti arba ardyti
motorizuotą ritinėlių sistemą.
• Neardykite fotoaparato. Netinkamai
surinkę galite sukelti elektros smūgį, jei
surinkę vėl naudojate fotoaparatą.
• Nemerkite fotoaparato į vandenį ar kitus
skysčius.
• Nenaudokite fotoaparato itin drėgnoje
arba labai dulkėtoje aplinkoje.
• Nebandykite ardyti, reguliuoti arba
išimti akumuliatorių ir (arba) fotoaparate
esančią elektroniką.
• Nebandykite išimti durelių, nes jos
sujungtos su fotoaparato korpusu.
Tai daryti nesaugu, galite sugadinti
fotoaparatą ir prarasti garantiją.
• Į fotoaparatą nekiškite metalinių objektų.
• Į ritinėlius ar krumpliaračius nekiškite
metalinių objektų.
• Fotoaparatą laikykite mažiems vaikams
ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje, nes
judančios fotoaparato dalys gali sužaloti.
• Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato
šalia bet kokio karščio šaltinio arba
įrangos, išskiriančios šilumą, įskaitant
stereo stiprintuvus.
• Nenaudokite fotoaparato šalia degių arba
sprogių dujų.
• Neįkraukite fotoaparato, jei pajutoje
neįprastus kvapus, išgirdote garsus ar
pamatėte dūmus.
• Nebandykite išardyti fotoplokštelių
kasetės arba jos perdaryti (jei naudojate
600 tipo fotoplokšteles). Jei chemikalų
pateko į akis, nedelsiant akis praplaukite
šaltu tekančiu vandeniu ir nedelsdami
kreipkitės pagalbos į gydytoją.
• Neuždenkite blykstės.
Akumuliatorius ir įkroviklis
• Šis įrenginys naudoja specialų
neišimamą ličio jonų akumuliatorių,
sumontuotą fotoaparato korpuse.
• Draudžiama naudoti bet kokio kito tipo
akumuliatorius. Akumuliatoriaus pakeisti
gali tik įgalioti techninės priežiūros
centrai. Jei akumuliatorius tinkamai
naudojamas, jį bus galima naudoti
daugelį metų.
• Energijos sąnaudos priklauso
nuo aplinkos, kurioje naudojamas
fotoaparatas ir nuo jo laikymo sąlygų.
Jei visiškai įkrautas fotoaparatas
naudojamas iš karto, įkrovos pakaks
15 fotoplokštelių kasečių. Dėl didelių
blykstės energijos sąnaudų ir kad
gautumėte geriausius rezultatus,
rekomenduojame fotoaparatą visiškai
įkrauti prieš kiekvieną fotografavimo
sesiją.
• Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis
nukrenta žemiau nustatyto lygio,
fotoaparatas nebegalės apdoroti
fotoplokštelės. Tokiu atveju pradeda
mirksėti akumuliatoriaus LED
indikatorius, nurodydamas, kad būtina
įkrauti akumuliatorių. Taip išvengiama
nuotraukos užstrigimo tarp ritinėlių.
• Įsigijimo metu akumuliatorius nėra
visiškai įkrautas. Naudodami pateikiamą

USB įkrovimo kabelį, iki galo įkraukite
akumuliatorių. Tai paprastai trunka 1–2
valandas (priklauso nuo naudojimo).
• Pateikiamo įkrovimo kabelio veikimas
buvo išbandytas naudojant „Apple
iPhone“ įkrovimo adapterius. Nors
jis gali būti jungiamas į kitus USB
lizdus, pvz., kompiuterio, USB
maitinimo adapteriuose, televizoriuose,
automobiliuose ir pan., negalime
užtikrinti, kad jis bus įkraunamas
tinkamai.
• Kai fotoaparatas nebenaudojamas,
pašalinkite jį tinkamai.
Eksploatavimo sąlygos
• Kad apsaugotumėte šiame fotoaparate
naudojamas itin tikslias technologijas,
niekada nepalikite fotoaparato toliau
nurodytose aplinkose ilgesnį laiką:
aukšta temperatūra (+42 °C / 108 °F),
didelis drėgnis, vietose, kuriose didelis
temperatūrų svyravimas (karšta ir šalta),
saulėkaitoje, smėlėtose arba dulkinose
aplinkose, pavyzdžiui, paplūdimiuose,
drėgnose vietose arba vietose, kuriose
yra stiprios vibracijos.
• Nenumeskite fotoaparato ir saugokite jį
nuo stiprių smūgių ar vibracijų.
• Nestumkite, netraukite ir nespauskite
objektyvo.

Atitikimas
standartams
Svarbios ličio jonų akumuliatorių
eksploatavimo taisyklės:
1. Nemesti į ugnį.
2. Nesukelti trumpojo jungimo.
3. Neardyti.
4. Pažeidus akumuliatorių, nedelsiant
    nutraukti jo naudojimą.
5. Tinkamai šalinti nebenaudojamus
    akumuliatorius.
6. Laikyti atokiau nuo vandens.
ES atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „Polaroid Film B.V.“
patvirtina, kad naudojamas pagal paskirtį
„Polaroid Now“ analoginis momentinis
fotoaparatas atitinka pagrindinius
elektromagnetinio suderinamumo direktyvos
(2014/30/ES), žemos įtampos direktyvos
(2014/35/Es), RoHs direktyvos (2011/65/
ES) ir kitų susijusių nuostatų reikalavimus.
Atitikimo Federalinės ryšių tarnybos
(FRK) normoms deklaracija
Šis prietaisas atitinka FRK taisyklių 15 dalį.
Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis
prietaisas negali kelti kenksmingų trikdžių
ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius
trikdžius, net ir tokius, dėl kurių gali veikti
netinkami.
Perspėjimas Naudotojas yra
informuotas apie tai, atlikti pakeitimai arba
modifikacijos, nepatvirtinti už atitikimą
atsakingos šalies, gali panaikinti naudotojo
teisę į prietaiso naudojimą. Šis prietaisas
neturi būti laikomas arba naudojamas šalia
bet kokios kitos antenos arba siųstuvo.

Atkreipkite dėmesį, kad bandymų
metu nustatyta, jog šis prietaisas atitinka
B klasės skaitmeniniams prietaisams
taikomus apribojimus kaip numatyta
FRK taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai
skirti užtikrinti apsaugą nuo kenksmingų
trikdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Šis
prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti
radijo dažnio energiją ir, jei sumontuojamas
ir naudojamas ne pagal instrukciją, gali
trikdyti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos,
kad trikdžių neatsiras konkrečioje įrangoje.
Jeigu šis prietaisas trikdo radijo arba
televizijos signalų priėmimą, tai galima
nustatyti įjungiant ir išjungiant prietaisą;
naudotojas turi pabandyti pašalinti trikdžius
atlikdamas vieną ar kelis iš toliau pateiktų
veiksmų:
- perorientuoti arba pakeisti priėmimo
antenos padėtį;
- padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
- prietaisą prijungti prie elektros lizdo, kuris
prijungtas prie kitos elektros grandinės,
nei imtuvas;
- pagalbos kreiptis į pardavėją arba
patyrusį radijo ir televizijos specialistą.
Šis prietaisas atitinka FRK spinduliavimo
poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai. Galutinis naudotojas turi vadovautis
konkrečiomis naudojimo instrukcijomis, kad
atitiktų RD poveikio ribas.
Industry Canada (IC)
Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės
nelicenzinio (– ių) RSS standarto (-ų) FRK
taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios
dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali kelti
kenksmingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi
priimti bet kokius trikdžius, net ir tokius, dėl
kurių gali veikti netinkami.
Simbolis reiškia, kad pagal vietos
įstatymus ir reglamentus prietaiso
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jis turi būti šalinamas atskirai.
Kai prietaisas nebenaudojamas, pristatykite
jį į vieninių institucijų nurodytą atliekų
surinkimo punktą. Kai kurie surinkimo
punktai atliekas priima nemokamai.
Specializuotas šalinamo prietaisas
surinkimas ir perdirbimas padeda tausoti
gamtos išteklius ir užtikrina, kad jis bus
perdirbtas aplinką ir žmonių sveikatą
tausojančiu būdu.
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