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Filmtellerdisplay

Blits | Selvutløser|
Dobbeleksponeringsknapp

Filmtellerdisplayet gir mye informasjon

Slik aktiverer du forskjellige funksjoner

om kameraet ditt, alt fra hvor mange
3   Kom i gang
3   Slik tar du ditt første bilde

Skap vakre minner med dette analoge
hurtigkameraet i lommestørrelse. Bli kjent
med kameraet, lær hvordan du tar ditt
første bilde og finn løsningene du trenger
når du trenger dem. Kom i gang med å
forevige eventyrene dine. Vi gleder oss til å
ta del i dine opplevelser.

3   Slik kan du bruke lys for å ta flotte bilder

Filmtellerdisplay

3   Spesialfunksjoner

Filmtellerdisplay

3   Lading

Ikke tent

→ Kameraet er slått av

4   Rengjøring

●

→ Blits er klar
Hvis det ikke er noe punktum (.),
er blitsen av.

4

Garanti

5   Tekniske spesifikasjoner
5   Sikkerhetsinformasjon
5

Samsvar

Funksjon
Dette betyr:

2

→ To bilder igjen

2 (blinker)

→ Eksponering 2 av dobbel
eksponering

3

→ Tre bilder igjen

4

→ Fire bilder igjen

→ Blitsen lader

5

→ Fem bilder igjen

→ Ingen film

6

→ Seks bilder igjen

0 (blinker)

→ Ingen film

7

→ Sju bilder igjen

1

→ Ett bilde igjen

8

→ Åtte bilder igjen

1 (blinker)

→ Eksponering 1 av dobbel
eksponering

door

→ Filmdøren er åpen

4   Feilsøking  
4   Kundesupport

med den ene knappen.

bilder som er igjen til batterinivå og feil.

● (blinker)
0

Dette betyr:

→ Utstøt film-animasjon

Blits PÅ

Slik aktiverer du den:
→ Blitsen er alltid på, hvis
du ikke deaktiverer
den.
Hvis den deaktiveres,
hold i <1 sekund for å
slå den på.

Blits AV

→ Trykk i <1 sekund

Selvtimer PÅ

→ Hold i <2 sekunder

Selvtimer AV

→ Hold i <2 sekunder

Dobbel
eksponering PÅ

→ Dobbelttrykk

Dobbel
eksponering AV

→ Dobbelttrykk

Dobbel
eksponering AV

2

Kom i gang

02

1. Åpne boksen og sjekk at du har
følgende artikler:
01

Polaroid Go-kamera

02

Micro USB-ladekabel

03

Hurtigstartsveiledning

04

Håndleddsstropp

03

2. Lad kameraet.
For å gjøre transporten trygg, er ikke
Polaroid Go fulladet når du mottar det.
For å lade kameraet kobler du mikro
USB-enden på ladekabelen inn i siden på
kameraet, og USB-A-siden inn i en USBvegglader (5V/1A). Vi anbefaler ikke å
lade via bærbar PC.
Batterinivåindikatorens LED vil blinke
grønt mens kameraet er tilkoblet og
lader. Denne LED-en vil slå seg av når
kameraet er fulladet. Det tar rundt 2
timer å fullade kameraet gjennom et
vegguttak. Et fulladet Polaroid GO vil
ha nok batteri til å ta 15 pakker med
film, avhengig av bruken. Husk å slå av
kameraet når du ikke bruker det, for å
spare batteri.

3. Fest håndleddsstroppen.
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4. Kjøp hurtigfilm

på at bildet ditt ikke vil reflektere

igjen. Denne uttrekkbare filmen er

nøyaktig hva du ser gjennom viewfinder.

designet for å beskytte bilder mot lys

For motiv som er nærmere enn 1,2 m

mens de utvikler seg, så ikke fjern det.

(5,24 ft), sikter du litt opp og til venstre.

Hvis darkslide ikke er støtt ut, fjerner du

Det er mulig å fokusere på motivet ditt,

Lyset er din beste venn når det gjelder

sekunder på deg før bildet tas. Hvis du

filmpakken og setter den inn på

og deretter omkomponere rammen. Før

analog hurtigfotografering, så vi

ombestemmer deg kan du kansellere

nytt igjen.

å gjøre dette trykker du fokusknappen

anbefaler deg å alltid bruke blitsen.

selvutløseren ved å holde den nede

For å sikre at kameraet alltid viser riktig

delvis ned for å låse fokus og

Polaroid Go-blitsen har en rekkevidde

igjen i >2 sekunder.

antall bilder, må du alltid bruke opp

eksponering. Juster din komposisjon,

på 2 m (6,56 ft), så hvis motivet ditt er

For å ta et selvutløserbilde uten blitsen

filmpakken før du setter inn en ny. Hvis

og trykk utløserknappen helt ned for

lenger bort, kan bildet ditt bli for mørkt.

må du først aktivere selvutløseren.

du bestemmer deg for å bytte pakke

å ta bildet. Pass på så du ikke dekker

Hvis du er utendørs og motivet ditt er

Hold nå samme knapp i <1 sekund for å

likevel, må du være oppmerksom på at

blitsen, områdesensorene (under

utenfor blitsens rekkevidde, anbefaler

deaktivere blitsen. Ta bildet.

dette vil eksponere alle bildene for lys,

blitsen), og bildeutstøtingssporet med

vi at blitsen er av. Dette vil hindre at

og at de da vil bli ødelagte.

fingrene dine.

kameraet justerer son åpning, noe som

Dobbelteksponering

fører til et undereksponert bilde.

Kombiner to eksponeringer i

6. Trykk på utløserknappen.

Hvis det er sol ute, kan du la solen være

ett bilde med funksjonen for

Bildet vil komme ut fra sporet foran

lyskilden din. Plasser deg selv slik at

dobbelteksponering. Dobbelttrykk på

på kameraet så snart du slipper

du har solen i ryggen, vend deg mot

dobbelteksponeringsknappen for å

utløserknappen. Du kommer til å se

motiver fra siden for å unngå en skygge,

starte. Filmtellerdisplayet vil blinke “1”.

at bildet er dekket av en film for å

slå av blitsen og hold kameraet så

Du kan nå ta din første eksponering.

beskytte det mot lys.

stødig som mulig.

Den vil så blinke “2” som et signal for å

Dette kameraet bruker Polaroid Gohurtigfilm Du kan kjøpe det her.

Slik tar du ditt første
bilde
1. Slå på Polaroid Go.
Trykk på ON | OFF-knappen til
filmtellerdisplayet tennes. Displayet vil
nå vise hvor mange bilder som er igjen.
Det skal nå vise “0” ettersom det ikke
er film i kameraet.

2. Sett inn filmpakken.
Skyv filmdørknappen over og åpne
døren. Match fargen på filmkassetten
med fargen som er indikert på kameraet.
Hold kassetten på en av sidene for å
hindre kjemiputene. Skyv den tykke
enden av kassetten inn først og la den
falle på plass. La trekkfliken være på,
ettersom du vil trenge denne senere for
å fjerne den tomme filmpakken.
Lukk filmdøren til den klikker på plass.
Darkslide dekket av film vil støtes ut.

Slik kan du bruke lys
for å ta flotte bilder

Fjern darkslide og la filmen rulle inn

3. Innstill blitsmodus. .
I alle situasjoner der du ikke tar bilder
i skarpt og direkte sollys, anbefaler
vi deg å bruke blits for å oppnå best
mulige bilder. Det er derfor blitsen vil
utløses som standard hver gang du
trykker på lukkerknappen. Når blitsen
er på, vil et punktum (.) vises ved siden
av tallet på filmtellerdisplayet. Hvis du
vil slå den av, fordi du er utendørs på
en dag med masse lys eller du ønsker
å bruke en annen lyskilde, trykker
du på blitsknappen. Punktumet på
filmtellerdisplayet vil nå forsvinne.

4. Plasser deg selv.
Sørg for at du er minst 45 cm (1.47 ft)
unna motivet ditt.

5. Rett kameraet mot motivet ditt.
Polaroid Go bruker en viewfinder som
befinner seg på venstre side av linsen.
For å sikte på målet ditt tilpasser du øye
med viewfinder og bruker bildet som du
ser for å planlegge. Vær oppmerksom

du har rammet inn bildet, trykker
du på utløserknappen. Den oransje
LED-knappen vil blinke for å indikere
nedtelling av selvutløseren. Du har 9

ta din andre eksponering.

7. Fjern bildet.
La bildet være under filmen i rundt 5
sekunder. Løft filmen slik at den ruller
tilbake inn i kameraet. Fjern bildet
og legg det med overflaten ned for å
fortsette å beskytte det mot lys mens
det utvikles. Ikke rist det! Sjekk på
baksiden av filmpakken din for riktige
utviklingstider.

8. Slå kameraet av.
Trykk på ON | OFF-knappen for å slå av
Polaroid Go.

Spesialfunksjoner
Selfie-speil

Lading

Polaroid Go inkluderer et integrert

Over mikro-USB-sporet finner man

selfiespeil. For å bruke det holder du

batteriets indikator-LED. For å sjekke

kameraet i venstre hånd og komponerer

batterinivået må du slå på kameraet og

selfien ved bruk av speilet på høyre side

matche LED-en med tabellen under.

av kameraet. Prøv å plassere kameraet
rundt 45 cm (1,47 ft) vekk fra deg. Trykk

Batteriets
LED-indikator

på den røde utløserknappen for å

Ingen lys

→ Kameraet er slått av

Grønn
Oransje

→ Ladet
→ Medium batteri

Rød

→ Lavt batteri

ta bildet.

Selvtimer

Dette betyr:

Få alle sammen med på bildet med
Polaroid Go-selvutløseren. Hold nede
selvutløser-knappen i >2 sekunder.
Den orange LED-en under blitsen
foran på kameraet vil slå seg på. Når

For å lade kameraet kobler du til mikroUSB-enden av ladekabelen inn i siden
på kameraet, og USB-A-siden inn i USBveggladeren (5V/1A). Vi anbefaler ikke
3

å lade via bærbar PC. En full lading
gjennom et vegguttaket tar vanligvis
rundt 2 timer. LED-lysene forteller deg
hvor mye lading som gjenstår.
Batteriets
LED-indikator
Ingen lys
Grønn
Oransje
Rød

Dette betyr:
→ Kameraet er fulladet
→ Lader, nesten fullt
batteri
→ Lader, batteriet er
halvfullt
→ Lader, batteriet er
lavt

Feilsøking
1. Mitt Polaroid Go vil ikke støte ut
bildet mitt eller darkslide.
Sørg for at kameraet er oppladet.
Batteriets indikator-LED vil blinke rødt
hvis det ikke har nok strøm til å utføre
funksjoner. Hvis dette er tilfellet må
du lade kameraet og prøve på nytt.
Har du fortsatt problemet? Sjekk
hvor mange bilder du har igjen. Hvis
filmtellerdisplayet viser “0”, betyr

Rengjøring
Når du tar et Polaroid-bilde, skyves
filmen gjennom to metallruller. Det er her
utviklingslimet spres mellom negative og
positive komponenter i bildet. Hvis disse
rullene er skitne vil ikke kjemikaliene
spres jevnt, og dette kan føre til små
merker på vårt utviklede bilde.
Når kameraet ditt ikke har film, kan du
slå det av og åpne filmdøren. Se etter
to metallruller i nærheten av filmens
utstøterspor. Legg en myk, fuktig
klut over rullene og hold blitsen og
utløserknappene sammen for å få dem til
å vri seg. Pass på så kluten ikke fører til
fastkjøring. Sørg for at rullene er tørre før
du bruker kameraet på nytt. Vi anbefaler
å sjekke rullene mellom hver filmpakke,
og å rengjøre dem mellom hver 2. og 3.
pakke.
Bruk en mikrofiberklut for å rengjøre
linsen. Slik kan du unngå riper og
materialepartikler som kan påvirke
bildekvaliteten.

dette at det ikke er noen bilder igjen i
filmpakken.

2. Blitsen virker ikke når jeg
tar bilde.
Polaroid Go har en standard blits,
så den slår seg på så snart du slår
på kameraet. Hvis den ikke fungerer,
trykker du på blitsknappen i <1
sekund til du ser et punktum (.) på
filmtellerdisplayet. Pass på så fingeren
din ikke utilsiktet slår av blitsen når du
skal trykke på utløserknappen.

3.Bildet mitt ble for mørkt
Det finnes noen få potensielle løsninger
for dette.
· Hvis du bruker blitsen må du sørge for
at du ikke dekker til den utilsiktet med
fingrene dine.
· Hvis du tar bilder ute, må du unngå
å rette kameraet direkte mot solen.
For mye lys kan føre til at kameraet
overkompenserer når man eksponerer
bildet, slik at det blir for mørkt.
· Hvis du tar bilder innendørs, må du

mørkt. Hvis du ikke vil bruke blitsen, må

7. Jeg åpnet filmdøren ved et uhell.
Hva skjer nå?

du finne en annen lyskilde.

Dette skjer. Dette betyr at ditt neste

· Hvis du trykker ned utløserknappen

bilde nå kan være overeksponert. Ta et

halvveis for å leke med komposisjonen

bilde for å fjerne det fra pakken. Ta ett

din, må du huske at å trykke den

til for å se om resten av filmen din er i

halvveis ned også låser eksponeringen,

god stand. Hvis ikke må du sette inn en

ikke bare fokuset. Derfor vil kameraet

ny filmpakke.

basere eksponeringen på den første

Finner du ikke det du leter etter?

lyslesingen.

Se gjennom våre ofte stilte spørsmål.

lenger unna enn det, kan bildet bli

4. Bildet mitt ble uklart.
Sørg for at du er minst 45 cm (1.47
ft) unna motivet ditt. Når du tar bildet
må du holde kameraet stødig (spesielt
i forhold med dårlig lys), bruke en
sterk lyskilde for å belyse motivet ditt,
og holde fingrene unna kameraets
sensorer, som er plassert under blitsen.

5. Filmtellerdisplayet viser feil
nummer.
Displayet nullstilles til “8” hver gang en

Kundesupport
Vi er her for å hjelpe.
Ta kontakt ved bruk av opplysningene
under.

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

Europa / resten av verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
Nederland
For mer detaljert og oppdatert
informasjon kan du gå til
polaroid.com/help.

kassett settes inn. Hvis en delvis brukt
kassett settes inn, vil kameraet vise “8”
og teller ned mens hvert bilde tas. Når
du deretter setter inn en full filmpakke,
vil telleren vise “8” gjenværende bilder.

Garanti
Du finner garantien for Polaroid Go her:
polaroid.com/warranty

6. Jeg tok det første bildet av et
dobbelteksponeringsbilde, men jeg
endret mening.
Slå av kameraet og trykk deretter
og hold ned utløserknappen. Slå
på kameraet igjen og filmtellingen
vil vise “-”. Fortsett å hold nede
utløserknappen i over 10 sekunder til
filmen støtes ut.

huske at Polaroid Go har en blitsgrense
på 2 m (6,56 ft). Hvis motivet ditt er
4

Tekniske
spesifikasjoner

Linse
Polykarbonatharpiks

Generelt

Optisk system

Mål

Linse

105 mm (L) × 83,9 mm (W) × 61,5 mm

Fast fokus-linse

(H)
Fokallengde
Vekt

34 mm (35 mm tilsvarende)

242 g (uten filmpakke)
Visningsfelt
Driftstemperatur

Diagonal 65,1°, horisontal 48.1°,

40–108 °F / 4–38 °C, 5–90 % relativ

vertikal 49,1°

fuktighet
Utløserhastighet
Kompatibel film

1/250-1,0 sek

Polaroid Go film
Åpning
Batteri

F12 og F52

Litium-ion-batteri med høy ytelse, 750
mAh, 3,7V nominell spenning, 2,7 Wh

Blitssystem
Vakuumutslipp slangestråle

Materialer
Ytre skall

Sikkerhetsinformasjon
Advarsel Risiko for elektrisk støt - Ikke åpne/
demonter det motoriserte rullesystemet
• Ikke demonter enheten. Feil remontering kan
forårsake elektrisk støt hvis enheten brukes
igjen.
• Senk aldri apparatet eller kabelen ned i vann
eller andre væsker.
• Ikke bruk enheten i miljøer med høy
luftfuktighet eller mye støv.
• Ikke prøv å tukle med, justere eller fjerne
batteriet og/eller elektronikken som befinner
seg under rullene bak enhetens filmdør.
• Ikke prøv å fjerne selve døren, ettersom den
er elektronisk tilkoblet enheten. Det er farlig
å gjøre dette, det vil sannsynligvis skade
enheten din og gjøre garantien ugyldig.
• Ikke sett metallgjenstander inn i enheten.
• Ikke sett gjenstander inn i ruller eller gir.
• Hold små dyr og barn unna enheten for
å unngå at de blir skadet av enhetens
bevegende deler.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i nærheten
av varmekilder eller noen type utstyr som
genererer varme, inkludert stereoforsterkere.
• Ikke bruk enheten i nærheten av antennbare
eller eksplosive gasser.
• Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig lukt,
støy eller røyk.
• Ikke dekk til blitsen.
Batteri og lader
• Denne enheten bruker et egendefinert
litiumion-batteri som ikke kan fjernes og
monteres inne i kameraenheten. Ingen annen
type batteri kan brukes. Utskifting av batteriet
kan kun gjøres av autoriserte servicesentere.
Batteriet vil fungere i mange år hvis det brukes
riktig.
• Strømforbruket varierer avhengig av miljøet
som enheten brukes i, og hvordan enheten er

•

•

•

•

oppbevart. Hvis batteriet brukes umiddelbart
etter fullading, kan batteriet gi nok strøm til å
behandle opp til 15 filmpakker.
Når strømnivået faller under et visst nivå, vil
ikke enheten lenger behandle film. LED-en vil
blinke og signalisere når den må lades på nytt.
Dette er for å unngå at bildet blir sittende fast
når det behandles gjennom rullesystemet.
Det oppladbare batteriet er ikke fullt oppladet
på kjøpstidspunktet. Lad batteriet helt opp
med USB-ladekabelen (medfølger). Dette tar
vanligvis opp til 1,5 time (kan variere med
bruken).
Den medfølgende ladekabelen har blitt
testet for å fungere med Apple iPhonestrømadaptere. Selv om det kan brukes med
andre USB-porter som f.eks. datamaskiner,
USB-strømadaptere, Tv-er, biler etc., så kan
man ikke garantere at det vil fungere riktig.
Når enheten ikke lenger er i bruk, må det
resirkuleres riktig.

Bruksmiljø
• For å beskytte høypresisjonsteknologien i
denne enheten, må du aldri etterlate kameraet
i følgende miljøer i lange perioder: høy
temperatur (+42 °C / 108 °F), høy fuktighet,
steder med ekstreme temperaturforandringer
(varmt og kaldt), direkte sollys, miljøer med
mye sand eller støv, som f.eks. strender,
steder med mye damp eller steder med mye
vibrasjoner.
• Ikke mist enheten eller utsett den for harde
støt eller vibrasjoner.
• Ikke skyv, trekk eller trykk på linseoverflaten.
Klistremerker
• Ikke plasser klistremerkene på noen del av
Polaroid Go som er en del av prosessen med å
ta bilder og føre dem ut.

Samsvar
Viktige retningslinjer for bruk av litiumionbatterier
1. Må ikke brennes.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke demonteres.
4. Må ikke brukes hvis de er skadet.
5. Må kasseres på riktig måte etter bruk.
6. Må holdes unna vann.
7. Må ikke lades når temperaturen er under
frysepunktet..
EU-samsvarserklæring
Herved erklærer Polaroid Film B.V. at det analoge
instantkameraet Polaroid Go er i samsvar med
de grunnleggende kravene i direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30 / EU),
lavspenningsdirektivet (2014/35 / EU) og RoHsdirektivet (2011/65) / EU) og andre relevante
bestemmelser når det brukes til det tiltenkte
formålet.
FCC-samsvarserklæring
Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene.
Bruk er underlagt følgende to forhold: (1) denne
enheten skal ikke forårsake skadelig interferens,
og (2) denne enheten må akseptere all mottatt
interferens, inkludert interferens som kan føre til
uønsket drift.
Advarsel Brukeren advares om at endringer eller
modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent
av parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre
brukerens tillatelse til å bruke utstyret ugyldig.
Dette utstyret må ikke plasseres sammen med
noen annen antenne eller sender.
Merk Dette utstyret er testet og funnet å
være i samsvar med grensene for en digital
enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCCreglene. Disse grensene er designet for å gi
rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en
boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og
kan utstråle radiofrekvensenergi og hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til instruksjonene,

kan det forårsake skadelig interferens for
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen
garanti for at interferens ikke vil oppstå i en
spesiell installasjon. Hvis dette utstyret ikke
forårsaker skadelig interferens for radio- eller
Tv-mottak, noe man kan sjekke ved å slå utstyret
av eller på, oppfordres brukeren til å prøve å
korrigere interferensen ved bruk av ett eller flere
av følgende tiltak:
• Snu eller flytte mottakerantennen.
• Øke avstanden mellom utstyret og
mottakeren.
• Koble utstyret til et uttak på en annen krets
enn den som mottakeren er tilkoblet.
• Be forhandleren eller en erfaren radio-/TVtekniker om hjelp.
Dette utstyret er i samsvar med grensene for
FCC-strålingseksponering som er satt for et
ukontrollert miljø. Sluttbrukeren må følge de
spesifikke instruksjonene for å tilfredsstille RFeksponeringssamsvar.
Symbolet betyr at ditt produkt skal, i henhold
til lokale lover og forskrifter, kasseres separat
fra husholdningsavfall. Når dette produktet når
slutten på sin levetid, må det tas med til et
innsamlingspunkt som lokale myndigheter har
utpekt for dette formålet. Enkelte
innsamlingspunkter tar i mot produkter gratis.
Separat innsamling og resirkulering av ditt
produkt på kasseringstidspunktet vil bidra til å
bevare naturressurser og sørge for at det
resirkuleres på en måte som beskytter både
miljøet og menneskers helse.

Polykarbonat + ABS plast

Advarsel om kassering ved enden på kameraets levesyklus, må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Dette produktet er underlagt EU-direktiv 2012/19/EU for
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) og skal ikke kasseres som usortert husholdningsavfall.
Laget i Kina for og distribuert av Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, Nederland. Polaroid, Polaroid Lab og Phone to Polaroid samt logoene Polaroid
Color Spectrum og Polaroid Classic Border-logoen er varemerker for PLR IP Holdings, LLC, som er en del av Polaroid-selskapsgruppen. PLR IP Holdings, LLC
produserer ikke dette produktet og gir ingen produsentgaranti eller støtte.
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 Go sont des
marques protégées de Polaroid.
© 2021 Polaroid. Med enerett.
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