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Polaroid
Now

Polaroid Now fångar livet, som du lever
det. Vår autofokuskamera ger dig bilder av
fantastisk kvalitet, vart ögonblicket än tar dig.
Denna manual kommer guida dig igenom allt
du behöver veta; från hur du tar ditt första
Polaroid-fotografi till support, om du någonsin
skulle behöva det, så du får mest möjligt ut av
din nya Polaroid-kamera.

Kom igång
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1. Öppna Polaroid Now-paketet och
kontrollera att du har allt du behöver:

I
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Avtryckare
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Blixt PÅ I AV

B

Objektiv

H

PÅ AV Knapp

C

Blixt

I

Film räkneverk LED

D

Sökare

J

Nackrem fäste

E

Självutlösare & Dubbelexponering

K

Batteriindikator

F

Film facks knapp

Detta betyder:

Inget ljus

→ Kameran är av

0

→ Ingen film

1

→ Ett foto kvar

2

→ Två foton kvar

3

→ Tre foton kvar

4

→ Fyra foton kvar

5

→ Fem foton kvar

6

→ Sex foton kvar

7

→ Sju foton kvar

8

→ Åtta foton kvar

-

→ Kassett är i

Polaroid Now-kameran
Micro-USB-laddningskabel
Snabbstartsguide
Nackrem till kamera

2. Ladda din kamera
Polaroid Now-kameran är inte fulladdad när
den kommer direkt ur paketet, så du behöver
ladda den för att börja använda den. Anslut
micro-USB-sidan av kabeln i kamerans sida
och USB-sidan i din USB-laddningsadapter.
LED-ljuset som indikerar batterinivån bredvid
micro-USB-uttaget blinkar rött när kameran är
ansluten och laddas. Den släcks när kameran
är fulladdad.
Det tar vanligen 2 timmar att ladda kameran
helt genom ett vägguttag eller med en USBströmadapter. En fulladdad Polaroid Now
har tillräckligt med batteri för 15 filmpaket,
beroende på användningen. Kom ihåg att
stänga av Polaroid Now efter användning, för
att spara på batterilivslängden.
3. Fäst nackremmen.
01

Funktionspanel
Display

Display
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Detta betyder:

1 (blinkar)

→ Exponering 1 av
dubbelexponering

2 (blinkar)

→ Exponering 2 av
dubbelexponering

door

→ Filmbearbetningsenhetens
lucka är öppen

L

→ Val av objektiv misslyckades

c

→ Motiv för nära

b (blinkar 5x)

→ Lågt batteri
→ Mata ut film-animering
→ EV Trim +½ EV
→ EV Trim Normal
→ EV Trim -½ EV

02

04

4. Hitta din direktfilm
Polaroid Now-kameran använder i-Type
och 600 direktfilm. Skaffa den ikoniska
Polaroid-ramen i färg, svartvit, eller med våra
specialramar. Hitta din nästa film här, sen är
du redo att ta ditt första Polaroid-fotografi.

Hur du tar ditt första foto
1. Sätt på Polaroid Now-kameran.
Tryck på ON | OFF-knappen i ½ sekund.
Kontrollpanelen kommer visa siffran ‘0’ för att
det just nu inte finns en film i kameran.  
2. Sätt i ditt filmpaket.
Tryck på filmluckans knapp för att öppna den
och sätt i filmpaketet i kamerans filmkammare.  
För filmpaketet ända in med skyddspappret
uppåt och dragfliken mot dig. Stäng filmluckan.
Skyddspappret matas ut. Ta av skyddspappret
och låt filmskyddet rulla tillbaka in. Skyddet
er designat för att skydda bilder från ljus
när de framkallas, så avlägsna det inte. Om
skyddspappret inte matats ut, ta ur filmpaketet
och sätt in det igen och försäkra dig om att den
förs ända in i den bakre delen av kameran.
Vi rekommenderar att du använder i-Typefilm, eftersom kameran optimerats för att
användas med just den specifika filmen.
För att vara säker på att kamerans räkneverk
alltid visar rätt antal filmer, var noga med att
alltid använda hela filmpaketet innan du sätter i
ett nytt. Om du ändå bestämmer dig för att byta
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Tips för att fantastiska
bilder

3. Ställ in blixten
I varje situation där du inte fotograferar i starkt
ljus eller direkt solljus, rekommenderar vi att du
använder en blixt för att få de bästa bilderna.
Det är därför blixten går igång automatiskt varje
gång du använder Polaroid Now-kameran.
Att fotografera utan blixt kan också ge dig
några vackra resultat, men kom ihåg att du
behöver en annan ljuskälla för att vara säker
på att bilden blir bra. För att fotografera
utan blixt, tryck en gång på blixtknappen på
kamerans bakpanel.
Efter att du tagit fotot, kommer blixten
återaktiveras. För att inaktivera blixten tills
du stänger av kameran, tryck två gånger på
blixtknappen.

Naturligt ljus
Ljuset är din bästa vän när det kommer till
direktfilmsfoton, så vi rekommenderar att du
alltid använder blixten. Men på soliga dagar
utomhus, behöver du inte använda blixten
alls. Var noga med att inte fotografera mot
solen. Fotografera hellre med solen bakom
dig, vänd mot ditt objekt eller från sidan, för
att få en ljus och tydlig bild utan skuggor på
ditt objekt. För bästa resultat utan blixt, är
det viktigaste att komma ihåg, att hålla din
kamera så stadigt som möjligt. Till exempel,
genom att hålla din kamera med båda händer
och stödja armbågarna på ett bord.

4. Positionera dig själv
Försäkra dig om att du är minst 55 cm (1.8ft)
ifrån objektet du vill fotografera.
5. Sikta på ditt objekt
Polaroid Now har en sökare på vänster sida
av objektivet. För att sikta på ditt objekt, håll
helt enkelt sökaren i linje med ditt öga och
använd bilden du ser genom sökaren för att
komponera ditt foto.
6. Tryck på slutarknappen.
Tryck på slutarknappen för att ta din bild. Fotot
kommer matas ut genom springan på framsidan
av kameran, när du släpper slutarknappen. Du
kommer se att fotot är täckt av ett filmskydd för
att skydda det från ljus.
7. Ta ut fotot
Lyft försiktigt på filmskyddet, så det rullar
tillbaka in i kameran. Ta ut fotot och placera
det med bilden nedåt, för att fortsatt skydda
det från ljus medan bilden framkallas. Skaka
inte fotot! Kolla på baksidan av filmpaketet för
rätt framkallningstider.
8. Stäng av kameran
Tryck på ON | OFF-knappen i ½ sekund för att
stänga av Polaroid Now.

Inramning
Var uppmärksam på att fotot inte kommer
reflektera exakt det du ser genom sökaren.
För objekt som är närmare än 1,2 m (3.93ft),
bör du sikta lite upp och till vänster.
Komposition
Det är möjligt att ändra fotokompositionen
efter att du fokuserat på ditt objekt.
Slutarknappen har två lägen. Först trycker du
ner slutarknappen halvvägs, därefter ändrar
du kompositionen och trycker knappen hela
vägen ner för att ta fotot.

Specialfunktioner
Självutlösare
Med självutlösaren kan du vara med i bild.
Tryck en gång på självutlösarknappen. LEDlampan kommer lysa orangt, vilket indikerar
att självutlösaren är aktiverad. När du har
ramat in ditt foto, tryck på slutarknappen.
Det orangea LED-ljuset kommer blinka för att
indikera självutlösarens nedräkning. Du har 9
sekunder på dig innan fotot tas.
För att ta bilder med självutlösaren utan
blixt, aktiverar du först självutlösaren och
trycker sedan på blixtknappen.
Om du ombestämmer dig, kan du stänga

av självutlösaren genom att trycka på
självutlösarknappen igen.
Dubbelexponering
Uttryck dig själv på fler sätt än ett med
dubbelexponeringsfunktionen, som låter
dig kombinera två bilder i ett foto. Tryck
på självutlösarknappen två gånger för att
aktivera dubbelexponeringsinställningen.
Displayen kommer att blinka ‘1’ tills första
bilden tagits, och därefter blinka ‘2’ tills den
andra bilden tagits.
Blixt
Dubbelklicka för att inaktivera blixten tills
kameran stängs av.
Exponeringskompensering (Trim EV)
För de mer erfarna fotograferna, har kameran
en exponeringskompenseringsfunktion. Med
denna inställning kan du göra dina bilder
ljusare eller mörkare. Det kan vara för att
medvetet under- eller överexponera, eller för
att kompensera för scener med en atypisk
distribution av ljusa och mörka element, som
till exempel landskap med en ljus himmel
eller objekt med en kontrasterande bakgrund.
+½ EV och -½ Ev-inställningar är
tillgängliga och gör dina foton lite ljusare
respektive mörkare. För att komma till Trim
Ev-inställningen, håll blixtknappen nere i
en sekund. En smal linje kommer visa sig
på skärmen. Att klicka på blixtknappen tar
dig genom +½ EV → Normal EV → -½ EV.
När du har valt din EV-inställning, tryck på
slutarknappen som vanligt. Kom ihåg: blixten
är på under tiden, om du inte stängt av den
tidigare. Efter två sekunder kommer skärmen
växla mellan att visa räkneverket och EVinställningen.

Laddning
Ovan micro-USB-uttaget sitter LED-indikatorn
för batterinivå, som visar hur mycket batteri
du har kvar. För att kolla kamerans batterinivå,
sätt på kameran och titta på LED-indikatorn för
batterinivån i relation till denna tabell.
LED-indikatorn
för batterinivå

Detta betyder:

Inget ljus
Grönt

→ Kameran är av
→ Fulladdad

Orangt

→ Mellanladdad

Rött

→ Lågt batteri

(Tillräckligt för 15 filmpaket)
(Tillräckligt för 1 filmpaket)

För att ladda kameran, anslut laddningskabeln
i micro-USB-uttaget. När du gjort det, kommer
LED-ljuset visa dig hur mycket batteri du har kvar.
LED-indikatorn
för batterinivå
Inget ljus
Grönt
Orangt
Rött

Detta betyder:
→ Kameran är fulladdad
→ Laddas, batteriet är nästan
fullt
→ Laddas, batteriet är
halvfullt
→ Laddas, lågt batteri

Rengöring
För att rengöra objektivet, använd en
microfiberduk gjord för detta ändamål.
Detta försäkrar att du inte repar objektivet
eller lämnar ludd som kan påverka kvalitén
på dina foton.
Spräckliga fläckar på dina fotografier?
Smutsiga spolar kan vara en av anledningarna.
När du tar ett Polaroid-fotografi, matas
filmen mellan två metallspolar. Det är här
framkallningsvätskan sprids mellan de
negativa och positiva komponenterna av fotot
innan den kommer ut ur filmluckan. Om dessa
spolar är smutsiga eller lite ojämna, kommer
kemikalierna inte spridas jämnt över fotografit
och det uppstår små märken.

7

paket, var uppmärksam på att ett foto kommer
gå till spillo, då det exponeras för ljus. Det är
därför varje paket har ett skyddspapper.

Felsökning
1. Min Polaroid Now matar inte ut fotot eller
skyddspappret.
Försäkra dig om att din Polaroid Now-kamera är
laddad. Kamerans LED-indikator för batterinivå
blinkar rött om batteriet inte är tillräckligt
laddat för att fungera. Om detta är fallet, måste
du ladda ditt batteri och försöka igen.
Har du fortfarande problem? Kontrollera
hur många fotografier du har kvar. Håll nere
ON-knappen i två sekunder. Kontrollpanelen
kommer visa hur många fotografier du har
kvar i filmpaketet. Om LED-lampan visar ‘0’,
betyder det att det inte är några fotografier
kvar i filmpaketet.
2. Blixten fungerar inte när jag tar ett foto
Polaroid Now sätter automatiskt på blixten
när du sätter på kameran. Om blixten inte
fungerar, tryck en gång på blixtknappen tills
du ser ett blixt-tecken lysa upp. När du tar
foton, försäkra dig om att du inte trycker på
blixtknappen av misstag.
3. Mitt foto blev för mörkt.
Polaroid-kameror älskar ljus, så ju mer ljus du
har, desto bättre.
Försäkra dig om att du inte fotograferar
mot solen. När du fotograferar mot solljuset,
kan det starka ljuset leda till att kameran
överkompenserar när den exponerar bilden,
vilket skapar en bild som är för mörk för att
exponera ditt objekt ordentligt.
Om du tar foton inomhus och du inte
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vill använda blixten, försäkra dig om att du
använder en annan ljuskälla – eller använd
blixten. Blixten är också bra att använda
nattetid, i skymning och på molniga dagar.
4. Mitt foto blev för oskarpt eller suddigt.
Försäkra dig om att du är minst 55 cm (1.8ft)
ifrån objektet du vill fotografera. När du
fotograferar, håll kameran stadigt, speciellt
i situationer med svagt ljus och använd en
stark ljuskälla för att ljussätta ditt objekt.
5. Filmräkneverket visar fel siffra.
Displayen återställs till ‘8’ varje gång en
kassett sätts i. Om en delvis använd kassett
sätts i, kommer kameran visa ‘8’ och räkna
ner för varje foto som tas. När du sätter i
ett fullt filmpaket, kommer räkneverket visa
korrekt antal bilder som är kvar, dvs. 8.
6. Jag tog mitt första dubbelexponerade foto,
men jag ångrar mig.
Stäng av kameran, tryck och håll nere
slutarknappen. Sätt på kameran igen och
filmräkneverket kommer visa “-”. Fortsätt
hålla nere slutarknappen i mer än 10
sekunder tills filmen matas ut.
Hittar du inte det du letar efter? Läs våra
Vanliga frågor.

Kundsupport

Tekniska specifikationer

Vi är här för att hjälpa dig.
Ta kontakt med oss genom att använda
uppgifterna nedan.

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

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

Vikt
445 gram (utan filmpaket)

Europa/Resten av världen
service@polaroid.com
00 800 577 01500
Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands
För mer detaljerad och uppdaterad
information, besök polaroid.com/help.

Garanti
Du hittar garantin för Polaroid Now-kameran
här: polaroid.com/warranty

Drifttemperatur
40–108°F / 4–42°C, 5–90% relativ fuktighet
Kompatibel film
Polaroid i-Type-film och 600-film i både färg
och svartvitt, inklusive specialutgåvor.
Batteri
Högpresterande litium-ionbatteri, 750mAh,
3.7V nominal spänning, 2.775Wh
Material
Ytterskal
Polykarbonat + ABS-plast
Objektiv
Coatad polykarbonatlins med optisk kvalitet
Slutarsystem
Skräddarsydd design med
precisionsstegmotor
Optiskt system
Lins
Fast fokusobjektiv
Brännvidd
Standardobjektiv: 103 mm
Porträttobjektiv: 95 mm
Synfält
41° vertikalt, 40° horisontalt
Blixtsystem
Elektrisk urladdningslampa till stroboskop
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För att rengöra spolarna, öppna filmluckan
till kammaren i kameran (filmen kan vara kvar
i kameran medan du rengör) och använd en
mjuk, fuktig duk. Rotera spolarna genom att
snurra det svarta kugghjulet i plast nederst
till vänster och torka av spolarna med duken
medan de rör sig. Försäkra dig om att spolarna
är torra innan du använder kameran igen.
Vi rekommenderar att du kontrollerar
spolarna mellan varje filmpaket och rengör
dem efter varje 2-3 paket, även om de ser helt
rena ut.
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Säkerhetsinformation
Kamera
• Varning: risk för elektrisk stöt.
• Öppna inte/ta inte isär det
motoriserade systemet.
• Ta inte isär apparaten. Felaktig
ihopsättning kan orsaka elektrisk stöt
om apparaten används igen.
• Doppa inte apparaten i vatten eller
andra vätskor.
• Använd inte apparaten i mycket fuktiga
eller väldigt dammiga miljöer.
• Försök inte mixtra med, justera eller
ta ut batteriet och/eller elektroniken
inuti kameran.
• Försök inte avlägsna själva luckan,
eftersom den är ansluten till
kamerahuset. Det är farligt att göra
det och kommer sannolikt förstöra
apparaten och garantin slutar gälla.
• För inte in några metallföremål i
apparaten.
• För inte in några föremål i spolarna eller
kugghjulen.
• Förvara apparaten utom syn- och
räckhåll för barn, för att undvika att de
skadar sig på apparatens rörliga delar.
• Använd inte och förvara inte apparaten
i närheten av värmekällor eller
utrustning som genererar värme,
inklusive stereoförstärkare.
• Använd inte apparaten i närheten av
lättantändliga eller explosiva gaser.
• Ladda inte apparaten om du märker av
konstiga lukter, ljud eller rök.
• Försök inte ta isär filmbatteriet eller
modifiera det på något vis (om 600-film
används). Om du får batterivätska i
ögonen, skölj genast dina ögon med
friskt, kallt, rinnande vatten och sök
omedelbart medicinsk vård.
• Täck inte blixten.
Batteri och laddare
• Denna apparat använder ett
skräddarsytt litium-ionbatteri som inte
kan tas ur och är monterat på insidan
av kamerahuset.
• Ingen annan batterityp kan användas.
Byte av batteri kan endast göras av
auktoriserade servicecenter. Batteriet
kommer att hålla i många år om det
används korrekt.
• Batterikonsumtionen varierar beroende
på miljön som apparaten används
i och hur apparaten förvaras. Om
batteriet används direkt efter att det
är fulladdat, kommer batteriet räcka
till att bearbeta upp till 15 filmpaket
med blixtexponeringar. På grund av
den höga energianvändningen som
blixten kräver, rekommenderar vi att
du laddar kameran till fullo innan varje
fotosession för bästa resultat.
• När batterienergin hamnar under en
viss nivå, kan apparaten inte längre
bearbeta film. Batteri-LED-ljuset
kommer att blinka och signalera när
batteriet behöver laddas. Detta är
för att undvika att ett foto fastnar
i kameran medan det bearbetas i
rullsystemet.
• Det uppladdningsbara batteriet är inte

fulladdat vid köp. Ladda batteriet tills
det är fullt med den medföljande USBladdningskabeln. Detta tar vanligtvis
1-2 timmar (detta varierar beroende på
hur kameran används).
• Den medföljande USB-laddningskabeln
har testats för att fungera med Apple
iPhone-batteriadaptrar. Även om
USB-laddningskabeln kan användas i
andra USB-portar, t.ex. datorer, USBströmadaptrar, TV-apparater, bilar, etc.,
kan korrekt drift inte garanteras.
• När apparaten inte längre används,
vänligen återvinn den på ett lämpligt
sätt.
Användarmiljö
• För att skydda högteknologin i denna
apparat, lämna aldrig apparaten i
några av dessa miljöer under en längre
tid: hög temperatur (+42°C/108°F),
hög fuktighet, miljöer med extrema
temperaturändringar (hett och kallt),
direkt solljus, sandiga eller dammiga
miljöer som stränder, fuktiga ställen
eller miljöer som vibrerar mycket.
• Tappa inte apparaten och utsätt det
inte för stötar eller vibrationer.
• Tryck inte på, dra inte i och pressa inte
på objektivet.

Överensstämmelse
Viktiga instruktioner för användningen av
litium-ionbatterier:
1. Kasta inte i eld.
2. Kortslut inte.
3. Ta inte isär.
4. Använd inte om skada uppstått.
5. Släng på ett korrekt sätt efter
användning.
6. Håll borta från vatten.
EUs deklaration om konformitet
Härmed, deklarerar Polaroid Film B.V. att
den analoga direktfilmskameran Polaroid
Now följer de grundläggande kraven
gällande elektromagnetisk kompatibilitet
i enlighet med EMC-direktivet
(Electromagnetic Compatibility Directive)
(2014/30/EU), Lågspänningsdirektivet
(2014/35/EU) och RoHS-direktivet
(2011/65/ EU) och andra relevanta
bestämmelser som tillämpas apparatens
avsedda användning.
Försäkran om överensstämmelse med
FCC-reglerna
Apparaten lyder Del 15 i FCC-reglerna.
Drift får endast ske under följande två
villkor: (1) apparaten får inte orsaka
skadliga störningar, och (2) apparaten
måste stödja mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka
oönskade drifteffekter.
Varning Användaren varnas om att
ändringar eller modifikationer som inte
uttryckligen godkänts av den part som
ansvarar för överensstämmelsen, kan
ogiltigförklara användarens behörighet
att använda utrustningen. Utrustningen
får inte flyttas eller riktas om eller

användas tillsammans med andra
mottagningsantenner eller sändare.
Notera att denna utrustning har
testats och funnits överensstämma
med de gränsvärden som gäller för
digitala enheter av klass B i enlighet med
specifikationerna i del 15 i FCC-reglarna.
Dessa gränsvärden är utformade i syfte
att ge ett rimligt skydd mot skadliga
störningar vid installation i bostäder.
Denna utrustning genererar, använder
och kan sända ut radiofrekvensenergi.
Om den inte installeras och används
enligt instruktionerna, kan det leda
till störningar av radiomottagning.
Däremot finns det inget som garanterar
att störningar inte uppstår i enskilda
installationer. Om den här utrustningen
orsakar störningar i radio- eller TVmottagning, vilket kan identifieras genom
att slå av och på utrustningen, uppmanas
användaren att försöka korrigera
störningen med någon av följande
åtgärder:
- Omorientera eller flytta
mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en
annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
- Kontakta säljaren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker för ytterligare hjälp.
Denna utrustning överensstämmer med
gränserna för strålningsexponering för en
okontrollerad miljö, enligt FCC-reglerna.
Slutanvändaren måste följa de specifika
instruktionerna för drift, för att kunna
uppfylla kraven på RF-exponering på ett
tillfredsställande sätt.

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

Industry Canada (IC)
Denna apparat överensstämmer med del
15 i FCC-reglerna och Industry Canadalicensundantaget och RSS-standard(er).
Drift får endast ske under följande två
villkor: (1) denna apparat får inte orsaka
skadliga störningar, och (2) apparaten
måste stödja mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka
oönskade drifteffekter.
Symbolen betyder att i enlighet
med lokala lagar och bestämmelser,
får din produkt inte slängas i de
vanliga hushållssoporna. När slutet på
produktens livslängds nåtts, ta den till
ett återvinnings- eller uppsamlingsställe,
som anvisat enligt lokala myndigheter.
Några uppsamlingsställen tar emot
produkter gratis. Uppsamlingen och
återvinningen av din produkt när du
kastar den, bidrar till att bevara naturliga
resurser och säkerställa att produkten
återvinns på ett sätt som skyddar
människors hälsa och miljön.

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.
Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede,
The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo)
and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.
Fabriqué en Chine pour et distribué par Polaroid Film B.V. (BP 242, 7500 AE), Enschede, Pays-Bas.
Le mot et les logos Polaroid (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Now sont des
marques protégées de Polaroid.
© 2020 Polaroid. All Rights Reserved.

