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Polaroid
Now

Polaroid Now fanger livet, slik du lever 
det. Vårt autofokuskamera gir deg bilder 
av fantastisk kvalitet, hvor øyeblikket enn 
tar deg. I denne manualen veileder vi deg 
gjennom alt du trenger å vite; fra hvordan 
du tar ditt første Polaroid Now-fotografi til 
support, hvis du noensinne skulle trenge det, 
så du får mest mulig ut av ditt nye Polaroid 
Now-kamera. 
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A  Utløser knapp

B  Linse

C  Blits

D  Søker

E  Selvutløser & Dobbel eksponering

F  Filmlokk knapp

G  Blitd "på"/Blits "av" knapp 

H  Av/På knapp

I  LED telleverk

J  Nakkestropp feste

K  Batterikapasitet

Display Dette betyr:

Lyser ikke → Kameraet er av

0 → Ingen	film

1 → Ett foto igjen

2 → To fotoer igjen

3 → Tre fotoer igjen

4 → Fire fotoer igjen

5 → Fem fotoer igjen

6 → Seks fotoer igjen

7 → Sju fotoer igjen

8 → Åtte fotoer igjen

- → Magasinlokk er inni

Funksjonsdisplay

Display Dette betyr:

1 (blinker) → Eksponering 1 av 
Dobbeleksponering

2 (blinker) → Eksponering 2 av 
Dobbeleksponering

d o o r → Filmbearbeidingsenhetens 
dør er åpen

L → Valg av linse mislyktes

c → Objektet er for nære

b (blinker 5x) → Lavt batteri

→ Eject-animering

→ EV Trim +½ EV

→ EV Trim Normal

→ EV Trim -½ EV

Kom igang
1. Åpne Polaroid Now-pakken og kontroller at 
du har alt du trenger: 

01 Polaroid Now-kameraet
02 Micro-USB-ladekabel
03 Hurtigstartveiledning
04 Nakkerem til kamera

2. Lad kameraet ditt
Polaroid Now er ikke fulladet når den kommer 
rett ut av pakken, så du trenger å lade 
kameraet for å komme i gang med å bruke 
det. Koble i micro-USB-siden av kabelen 
på siden på kameraet og USB-siden i din 
USB-ladeadapter. LED-lampen som indikerer 
batterinivået ved siden av micro-USB-uttaket, 
blinker rødt når kameraet er koblet inn og 
lader. LED-lampen slokkes, når kameraet er 
fulladet. 

Det tar rundt 2 timer å fullade kameraet 
via et vegguttak eller en USB-strømadapter. 
En fulladet Polaroid Now har nok strøm til 
15	filmpakker,	avhengig	av	bruk.	Husk	å	slå	
av Polaroid Now etter bruk, for å spare på 
batterilevetiden.

3. Fest nakkeremmen din.
01

02

03

04

4. Finn din direktefilm
Polaroid	Now	bruker	i-Type-direktefilm	og	
600-direktefilm.	Få	den	ikoniska	Polaroid-
rammen i farger, sorthvitt eller med våre 
spesialutgave-rammer. Finn	din	neste	film	her, 
deretter er du klar for å ta ditt første Polaroid-
fotografi.

Hvordan du tar ditt første 
foto
1. Slå på Polaroid Now-kameraet 
Trykk på ON | OFF-knappen i ½ sekund. 
Funksjonsdisplayet vil vise tallet ‘0’, fordi det 
for	øyeblikket	ikke	finnes	noen	film	i	kameraet.

2. Sett inn filmpakken din.
Trykk	på	filmdør-knappen	for	å	åpne	
filmdøren,	sett	inn	pakken	i	filmkammeret	i	
kameraet	ditt.	Trykk	filmpakken	hele	veien	inn	
med magasinslokket vendt opp og etiketten 
mot	deg.	Steng	filmdøren.	Beskyttelsespapiret	
vil komme ut. Ta bort beskyttelsespapiret 
og	la	filmbeskyttelsen	rulle	tilbake	inn	i	
kameraet. Denne beskyttelsen er utformet for 
å beskytte bildene fra lys mens de fremkalles, 
så ikke fjern det. Om beskyttelsespapiret ikke 
har	kommet	ut,	ta	ut	filmpakken	og	sett	den	
inn igjen, for å være sikker på att den mates 
hele veien inn i den bakre delen av kameraet. 

Vi	anbefaler	at	du	bruker	en	i-Type-film,	
ettersom kameraet er optimert for å brukes 

D

G H

I

JJ

K

A
B

C

E

F

D

https://polaroid.com/collections/instant-film
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Opplading
Ovenfor	micro-USB-uttaket	finner	du	LED-
lampen som indikerer batterinivået, for å vise 
deg hvor mye batteritid det er igjen. For å sjekke 
kameraets batterinivå, slå på kameraet og les 
av batterinivået indikert av LED-lampen ifølge 
denne tabellen.

LED-lampen 
som angir 
batterinivå Dette betyr:

Lyser ikke → Kameraet er av
Grønt → Ladet  

(Nok	for	15	filmpakker) 
Oransje → Mediumladet  

(Nok	for	1	filmpakke)
Rødt → Lavt batteri

For å lade kameraet, sett ladekabelen i micro-
USB-uttaket. Når du har gjort det, viser LED-
lampen hvor mye batteritid du har igjen.

LED-lampen 
som angir 
batterinivå Dette betyr:

Lyser ikke → Kameraet er fulladet
Grønt → Lader, batteriet er nesten 

fullt
Oransje → Lader, batteriet er halvfullt

Rødt → Lader, lavt batteri

Rengjøring
For	å	rengjøre	linsen,	bruk	en	mikrofiberduk	
utformet for formålet. Dette vil forsikre at du 
ikke riper linsen eller etterlater lo som kan 
påvirke kvaliteten på dine fotoer.

Prikkete	flekker	fotografiene	dine?	Skitne	
ruller kan være en av årsakene. 

Når	du	tar	et	Polaroid-foto,	mates	filmen	
gjennom to metallruller. Dette er hvor 
fremkallingsvæsken sprer seg mellom de 
negative og positive komponentene av fotoet, 
før	den	kommer	ut	gjennom	filmdøren.	Om	
disse rullene er skitne eller bare litt ujevne, 
vil kjemikaliene ikke spre seg jevnt over 

For å ta selvutløserbilder uten blits, 
aktiver først selvutløseren, trykk deretter på 
blitsknappen. 

Hvis du ombestemmer deg, kan du 
avbryte selvutløseren ved å trykke på 
selvutløserknappen igjen. 

Dobbeleksponering 
Uttrykk	deg	selv	på	flere	måter	enn	én	med	
dobbeleksponeringsfunksjonen, som lar deg 
kombinere	to	bilder	i	ett	fotografi.	Trykk	på	
selvutløserknappen to ganger for å aktivere 
dobbeleksponeringsinnstillingen. Displayet 
blinker ‘1’ til første bildet tas og deretter 
blinker den ‘2’ til det andre bildet tas. 

Blits
Dobbelklikk for å deaktivere blitsen til 
kameraet slås av. 

Eksponeringskompensasjon (Trim EV)
For de mer erfarne fotografene, har kameraet 
en eksponeringskompensasjonsinnstilling. 
Med denne innstillingen kan du gjøre fotoet 
lysere eller mørkere. Det kan være for å 
bevisst under- eller overeksponere, eller for 
å kompensere for scener med en atypisk 
distribusjon av lyse og mørke elementer, som 
landskap med en lys himmel eller et objekt 
med en kontrastrik bakgrunn. 

Med +½ EV og -½ Ev-innstillingene kan 
du gjøre dine fotoer litt lysere eller mørkere. 
For å komme til Trim EV-innstillingen, trykk 
ned blitsknappen i en sekund. En smal linje 
kommer til å vise seg på skjermen. Ved å 
klikke på blitsknappen tar du deg gjennom 
+½	EV	→ Normal EV →	-½	EV Når du har valgt 
din EV-innstilling, trykk på lukkerknappen som 
vanlig. Husk: blitsen er på under tiden, hvis 
du ikke har slått den av. Etter to sekunder, 
kommer skjermen til å veksle mellom å vise 
regneverket og EV-innstillingen.

med	denne	spesifikke	filmen.	
For å være sikker på at kameraet alltid 

viser	rett	antall	filmer,	bruk	alltid	hele	
filmpakken,	før	du	setter	inn	en	ny.	Om	du	
bestemmer	deg	for	å	skifte	filmpakke	likevel,	
vær oppmerksom på at ett foto sløses bort, 
ettersom det vil bli eksponert for lys. Det er 
derfor hver pakke har et beskyttelsespapir. 

3. Still inn blits
I alle situasjoner der du ikke fotograferer i sterkt 
lys eller direkte sollys, anbefaler vi at du bruker 
blitsen for å få de beste bildene. Det er derfor 
blitsen slås på automatisk hver gang du bruker 
Polaroid Now. 

Å fotografere uten blits kan også gi deg noen 
vakre bilder, men husk at du trenger en annen 
lyskilde for å være sikker på å få et bra foto. 
For	å	fotografere	uten	blits,	trykk	én	gang	på	
blitsknappen på baksiden av kameraet. 

Etter at du har tatt fotoet, vil blitsen 
reaktiveres. For å deaktivere blitsen til du slår av 
kameraet, dobbelklikk på blitsknappen.

4. Posisjoner deg selv
Forsikre deg om at du er minst 55 cm (1.8ft) fra 
objektet ditt. 

5. Sikt på objektet ditt 
Polaroid	Now	bruker	en	søker	som	du	finner	
på venstre siden av linsen. For å sikte på 
objektet ditt, hold søkeren i linje med øyet ditt 
og bruk bildet du ser gjennom søkeren for å 
komponere	fotografiet.	

6. Trykk på lukkerknappen 
Trykk på lukkerknappen for å ta fotoet ditt. 
Fotoet kommer ut av glipen på fremsiden 
av kameraet når du slipper lukkerknappen. 
Du kommer til å se at fotoet er dekt av en 
filmbeskyttelse	som	beskytter	filmen	fra	lys.	

7. Ta ut fotoet
Løft	forsiktig	på	filmbeskyttelsen,	så	det	ruller	
tilbake inn i kameraet. Ta ut fotoet og legg det 
med bildet ned, for å beskytte det fra lys mens 
det fremkalles. Ikke rist det! Se baksiden av 
filmpakken	for	korrekte	fremkallingstider.	

8. Slå av kameraet

Trykk på ON | OFF-knappen i ½ sekund for å 
slå av Polaroid Now. 

Tips for å ta fantastiske 
bilder
Naturlig lys
Lys er din beste venn når det kommer til 
direktefilmfotografier.	Vi	anbefaler	derfor	at	
du alltid bruker blitsen. Men, på solrike dager 
utendørs trenger du ikke å bruke blitsen din 
i det hele tatt. Vær oppmerksom på å ikke 
fotografere mot solen. Fotografer med solen 
bak deg isteden for, vendt mot objektet ditt 
eller fra siden, for å få ett lyst og klart bilde 
uten skygger på objektet ditt. Det viktigste 
å huske på for beste resultat uten blits, er 
å holde kameraet så stødig som mulig. For 
eksempel, hold kameraet ditt med begge 
hender og støtt albuene dine på et bord. 

Innramming
Vær oppmerksom på at fotoet ditt ikke kommer 
til	å	reflektere	eksakt	det	du	ser	gjennom	
søkeren. For objekter nærmere enn 1,2 m 
(3.93ft) bør du sikte litt opp og mot venstre. 

Komposisjon
Det er mulig å endre fotokomposisjonen 
etter at du har fokusert på objektet ditt. 
Lukkerknappen har to innstillinger. Trykk først 
ned lukkerknappen halvveis, deretter endrer du 
komposisjonen og trykker helt ned for å ta bildet.

Spesialfunksjoner
Selvutløser
Du kan være med i bildet med selvutløseren. 
Trykk	på	selvutløserknappen	én	gang.	LED-
lampen vil lyse oransje, dette indikerer at 
selvutløseren er aktivert. Når du har rammet 
inn bildet ditt, trykk på lukkerknappen. Den 
oransje LED-lampen blinker for å indikere 
selvutløserens nedregning. Du har 9 sekunder 
på deg før bildet tas. 
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Kundestøtte
Vi er her for å hjelpe deg. 
Ta kontakt med oss ved å bruke 
opplysningene nedenfor. 

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

Eurooppa/Resten av verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands

For mer detaljert og oppdatert informasjon, 
besøk polaroid.com/help. 

Garanti
Du	finner	garantien	for	Polaroid	Now-
kameraet her: polaroid.com/warranty

Tekniske spesifikasjoner
Generelle
Dimensjoner
150mm (L) ×111.2mm (W) ×94mm (H)

Vekt
445	gram	(uten	filmpakke)

Käyttölämpötila
40–108°F / 4–42°C, 5–90% relativ fuktighet

Kompatibel	film
Polaroid	i-Type-film	og	600-film	i	både	farge	
og sorthvitt, inklusive spesialutgaver.

Batteri
Høypresterende litium-ionbatteri, 750mAh, 
3.7V nominal spenning, 2.775Wh

Materialer
Ytterskall
Polykarbonat + ABS-plast

Linse
Polykarbonatlinse med optisk kvalitet og 
coating

Lukkersystem
Skreddersydd design med en 
presisjonsstegmotor

Optisk system
Linse
Fast fokusobjektiv

Brennvidde
Standardlinse: 103 mm
Portrettlinse: 95 mm

Synsfelt
41° vertikalt, 40° horisontalt

Blitssystem
Elektrisk utladningslampe til stroboskop

fotografiet	og	du	får	små	merker.	
For å rengjøre rullene, åpne kameraets 

filmdør-kammer	(filmen	kan	være	i	kameraet	
mens du rengjør) og ta en myk, fuktig duk. 
Roter sylindrene ved å snurre det sorte 
tannhjulet i plast nederst til venstre og stryk 
duken over sylindrene mens de beveger. 
Forsikre seg om at sylindrene er tørre, før du 
bruker kameraet ditt igjen. 

Vi anbefaler at du sjekker rullene mellom 
hver	filmpakke	og	rengjør	dem	etter	hver	2-3	
filmpakker,	selv	om	de	ser	rene	ut.	

Feilsøking
1. Min Polaroid Now skyver ikke ut fotoet 
eller beskyttelsespapiret
Sjekk om Polaroid Now-kameraet er ladet. 
LED-lampen som indikerer batterinivået 
blinker	rødt,	hvis	det	ikke	finnes	nok	batteri	til	
å bruke kameraet. Om dette er tilfelle, må du 
lade kameraet ditt og prøve igjen, 

Har	du	fortsatt	problemer?	Sjekk	
hvor mange bilder du har igjen. Trykk 
ned strømbryteren i to sekunder og 
funksjonspanelet vil vise hvor mange bilder 
du har igjen i pakken. Hvis LED-lampen viser 
‘0’, betyr det at det ikke er noen bilder igjen i 
filmpakken.

2. Blitsen fungerer ikke når jeg tar et foto.
Polaroid Now slår på blitsen automatisk, når 
du starter kameraet. Hvis blitsen ikke fyrer 
av,	trykk	én	gang	på	blitsknappen	til	du	ser	et	
lyn-tegn lyse opp. Når du tar fotoer, forsikre 
deg om at du ikke trykker på blitsknappen av 
mistak.

3. Fotoet mitt ble for mørkt.
Polaroid-kameraer elsker lys. Jo mer lys du 
har, desto bedre. 

Forsikre deg om at du ikke fotograferer 
mot solen. Når du fotograferer mot solen, 
kan det sterke lyset lede til at kameraet 
overkompenserer, når det eksponerer bildet 
og det skaper et bilde som er for mørkt for å 
tydelig eksponere objektet ditt. 

Hvis du tar bilder innendørs og ikke vil 

bruke blitsen, forsikre deg om at du har 
annen lyskilde – eller bruk blitsen. Blitsen er 
også brukbar nattetid, i skumring og på skyet 
dager.

4. Fotoet mitt er uskarpt eller uklart.
Forsikre deg om at du er minst 55 cm (1.8ft) 
fra objektet ditt. Når du fotograferer, vær nøye 
med å holde kameraet stødig, spesielt i lavt 
lys, og bruk en sterk lyskilde for å lyssette 
objektet ditt. 

5. Filmregneverket viser feil antall.
Displayet nullstiller til ‘8’ hver gang en ny 
kassett settes i. Hvis en delvis brukt kassett 
settes i, vil kameraet vise ‘8’ og telle ned for 
hvert bilde som tas. Neste gang du setter i en 
full	filmpakke,	kommer	regneverket	til	å	vise	
korrekt antall bilder du har igjen, nemlig 8.

6. Jeg tok mitt første dobbeleksponerte foto, 
men ombestemte meg. 
Slå av kameraet, trykk og hold nede 
lukkerknappen. Slå på kameraet igjen og 
displayet vil vise “-”. Fortsett å holde ned 
lukkerknappen i mer enn 10 sekunder til 
filmen	kommer	ut.

Finner	du	ikke	det	du	leter	etter?	Se	våre	Ofte 
stilte spørsmål.

https://polaroid.com/help
https://polaroid.com/warranty
https://support.polaroid.com
https://support.polaroid.com
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Sikkerhetsinforma-
sjon
Kamera
• Advarsel: risiko for elektrisk støt 
• Ikke åpne eller demonter det 

motoriserte rullesystemet.
• Ikke demonter apparatet. Feilaktig 

remontering kan forårsake elektrisk 
støt, hvis apparatet brukes igjen. 

• Dypp ikke apparatet i vann eller andre 
væsker.

• Bruk ikke apparatet i veldig fuktige eller 
veldig støvete miljøer.

• Ikke prøv å manipulere, justere eller 
fjerne batteriet og/eller elektronikken 
på innsiden av kameraet. 

• Ikke prøv å ta bort selve døren, 
ettersom den sitter fast i kamerahuset. 
Å gjøre dette er risikabelt og vil 
sannsynligvis ødelegge apparatet ditt 
og garantien din blir ugyldig.

• Ikke stikk inn noen metallgjenstander 
i apparatet. 

• Ikke stikk inn noen gjenstander i 
rullesystemet eller tannhjulene.

• Oppbevar apparatet på et sikkert sted 
utilgjengelig for barn, for å unnvike at 
de skader seg på apparatets rørlige 
deler.

• Ikke bruk eller oppbevar apparatet i 
nærheten av varmekilder eller utstyr 
som genererer varme, inklusive 
stereoforsterkere.

• Ikke bruk apparatet i nærheten av 
lettantennelige eller eksplosive gasser. 

• Ikke lad apparatet, hvis du merker noen 
uvanlige lukter, lyder eller røyk.

• Ikke	prøv	å	demontere	filmens	batteri	
eller	modifisere	det	på	noen	som	helst	
måte	(hvis	du	bruker	typen	600-film).	
Hvis du får batterivæske i øynene, skyll 
umiddelbart øynene dine med friskt, 
kaldt, rennende vann og søk medisinsk 
hjelp umiddelbart. 

• Dekk ikke blitsen.

Batteri & lader
• Apparatet bruker et spesialbygd litium-

ionbatteri som ikke kan fjernes og er 
montert på innsiden av kameraet.

• Ingen annen type batteri kan brukes. 
Batteriskifte skal kun gjøres av 
autoriserte servicesentre. Batteriet 
kommer til å holde i mange år, hvis den 
brukes på rett måte.

• Strømforbruket varierer avhengig 
av miljøet som apparatet brukes i 
og hvordan apparatet oppbevares. 
Når apparatet brukes direkte etter 
at det er blitt fulladet, har du strøm 
nok	til	å	bearbeide	15	filmpakker	
med blitseksponeringer. Ettersom 
blitsen krever mye energi, anbefaler 
vi at du lader kameraet helt før hver 
fotograferingssesjon, for å oppnå beste 
resultat. 

• Når batteristrømmen faller under et 
bestemt nivå, kan kameraet ikke lenger 
bearbeide	film.	LED-lampen	som	angir	
batterinivået, vil signalere at batteriet 
må lades. Dette for å unnvike at et foto 
blir sittende fast, når det bearbeides i 

rullesystemet.
• Det oppladingsbare batteriet er ikke 

fulladet ved kjøp. Lad batteriet til det 
er fullt med den medfølgende USB-
ladekabelen. Vanligvis tar det 1-2 timer 
(dette kan variere avhengig av bruk).

• Den medfølgende ladekabelen er blitt 
testet for å virke med strømadaptere til 
Apple iPhone. Selv om den kan brukes i 
andre USB-porter, f.eks. datamaskiner, 
USB-strømadaptere, TVer, biler, osv., 
kan korrekt drift ikke garanteres. 

• Når apparatet ikke lenger brukes, 
vennligst resirkuler apparatet på en 
korrekt og ansvarlig måte.

Brukermiljø
• - For å beskytte 

høypresisjonsteknologien i dette 
apparatet, la aldri kameraet være 
i følgende miljøer under lengre tid: 
høy temperatur (+42°C/108°F), høy 
fuktighet, plasser med ekstreme 
temperaturendringer (varmt og kaldt), 
direkte sollys, miljøer med mye sand 
eller støv, f.eks. strender, fuktige 
plasser eller miljøer som vibrerer mye.

• - Ikke la apparatet falle og ikke utsett 
det for støter eller vibrasjoner.

• - Ikke trykk, dra i eller press på linsen.

Overensstemmelse
Viktige instruksjoner for bruk av litium-
ionbatterier: 
1. Ikke kast batterier i ild.
2. Ikke kortslutt batterier.
3. Ikke demonter batterier.
4. Ikke bruk hvis skadet.
5. Kast på rett måte etter bruk.
6. Hold batterier borte fra vann.

EU-erklæring om konformitet
Hermed erklærer Polaroid International 
B.V.	at	det	analoge	direktefilmkameraet	
Polaroid Now overensstemmer med de 
grunnleggende kravene fra ECD-direktivet 
(Electromagnetic Compatibility Directive) 
(2014/30/EU), Lavspenningsdirektivet 
(2014/35/EU) og RoHS-direktivet 
(2011/65/ EU) og andre relevante 
bestemmelser, når apparatet brukes for 
det tiltenkte bruksområdet.

Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav
Denne enheten oppfyller del 15 av 
FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende 
to vilkår: (1) denne enheten må ikke 
forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) 
denne enheten må godta alle forstyrrelser 
som mottas, inkludert forstyrrelser som 
kan forårsake uønsket drift.

Advarsel Endringer eller 
modifikasjoner	som	ikke	er	uttrykkelig	
godkjent av den ansvarlige parten, kan 
annullere brukerens fullmakt til å betjene 
utstyret.	Dette	apparatet	må	ikke	flyttes	
eller brukes sammen med andre antenner 
eller sendere.

Observer  at denne enheten er 
blitt testet og funnet å tilfredsstille 
grensene for klasse B for digital enhet 

i overensstemmelse med del 15 i FCC-
regelverket. Disse begrensningene er satt 
for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig 
støy i en bolig. Dette utstyret genererer, 
bruker og kan gi stråleradiofrekvensenergi 
og kan, hvis det ikke er installert 
og brukt i overensstemmelse med 
instruksjonene, lage skadelig støy for 
radiokommunikasjon. Det gis imidlertid 
ingen garanti for at støy ikke vil oppstå 
i	en	spesifikk	installasjon.	Hvis	dette	
utstyret lager skadelig støy for radio- eller 
TV-mottak som kan konstateres ved å 
slå utstyret av og på, anbefales det at 
brukeren forsøker å løse problemet ved et 
eller	flere	av	følgende	tiltak:
 - Flytt antenne eller la den peke en 

annen vei.
 - Øk avstanden mellom utstyret og 

mottakeren.
 - Koble utstyret i et uttak på en annen 

krets enn den mottakeren er tilkoblet.
 - Kontakt forhandleren eller en erfaren 

radio-/TV-tekniker for å få hjelp.
Dette utstyret samsvarer med FCC 
stråleeksponeringsgrensene som 
er fastsatt for et ukontrollert miljø. 
Sluttbrukere	må	følge	de	spesifikke	
bruksinstruksjonene for å oppfylle RF-
eksponeringssamsvar.

Industry Canada (IC)
Dette apparatet overensstemmer med 
del 15 i FCC-regelverket og Industry 
Canadas (ICs) RF-eksponeringskrav. 
Denne enheten overholder lisensfritatte 
RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk 
er underlagt følgende to vilkår: (1) denne 
enheten må ikke forårsake skadelige 
forstyrrelser, og (2) denne enheten må 
godta alle forstyrrelser som mottas, 
inkludert forstyrrelser som kan forårsake 
uønsket drift.

Symbolet betyr at produktet, i 
henhold til nasjonale eller lokale 
forskrifter, ikke må kastes i 

husholdningsavfallet . Når slutten av 
produktlevetiden er nådd, ta produktet til 
en oppsamlingsstasjon som er beregnet 
til dette i henhold til nasjonale eller lokale 
forskrifter. Noen oppsamlingsstasjoner 
tar imot produkter gratis. Resirkuleringen 
av produktet bidrar til å bevare 
naturresurser og forsikrer at det blir 
resirkulert på en måte som verner om 
menneskers helse og miljøet.

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam 
The Netherlands
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