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Tvorte viac s Polaroid NOW+: pripojený 
analógový instantný fotoaparát vám prináša 
ešte viac tvorivých nástrojov. Oboznámte 
sa s každou stránkou svojho fotoaparátu, 
naučte sa urobiť svoju prvú fotografiu a 
hľadajte riešenia, ktoré sú potrebné vtedy, 
keď ich budete potrebovať.

Generation 2

Polaroid NOW
Instant Camera



A  Tlačidlo spúšte

B  Objektív

C  Blesk

D  Hľadáčik

E  Štrbina na vysunutie fotografie 

F  Tlačidlo dvierok filmu

G  Tlačidlo blesku a funkcie EV

H  Vypínač

I  Displej počítadla filmu

J  Remienok na zápästný

K  Nabíjací port USB-C a kontrolka 
úrovne nabitia batérie

L  Kontrolka režimu tlačidla +

M  Tlačidlo +

N  Expozimeter

O  Držiak statívu

P  Filter Vzplanutie hviezdy

Q  Červená vigneta

R  Oranžový

S  Modrá

T  Žltý 

Displej To znamená:

Jednotka na 
spracovanie 
filmu

→ Fotoaparát je vypnutý

- → Tmavé sklíčko je vnútri
0 → Nie je vložený film
0 (blikanie) → Nie je vložený film
1 → Zostáva jedna fotografia
1 (blikanie) → Expozícia 1 dvojitej expozície
2 → Zostávajú dve fotografie
2 (blikanie) → Expozícia 2 dvojitej expozície

3 → Zostávajú tri fotografie
4 → Zostávajú štyri fotografie
5 → Zostáva päť fotografií
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Displej počítadla filmu

Fotoaparát

Filtre

Displej To znamená:

6 → Zostáva šesť fotografií
7 → Zostáva sedem fotografií
8 → Zostáva osem fotografií
dvierka → Dvierka filmu sú otvorené

→ Animácia vysunutia filmu
→ Funkcia Jasnejšia +½EV
→ Neutrálna
→ Funkcia Tmavšia -½EV

c → Objekt je veľmi blízko
F → Objekt je veľmi ďaleko
b (5-krát blikne) → Batéria je na zapnutie 

fotoaparátu veľmi slabá

Na displeji počítadla filmov sa zobrazuje veľa 
informácií o fotoaparáte: od počtu zostávajúcich 
fotografií po úroveň nabitia batérie.
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Začíname
1. Otvorte škatuľku a skontrolujte, či máte 
tieto položky:

01 + Fotoaparát Polaroid NOW
02 Nabíjací kábel USB-C
03 Sprievodca rýchlym spustením
04 Súprava filtrov na objektív 
(5 filtrov + 1 kryt na objektív) 
05 Remienok na zápästný
06 Brožúrka o bezpečnosti a dodržiavaní 
predpisov

2. Nabíjanie fotoaparátu.
Polaroid NOW+ nie je pri prevzatí úplne 

nabitý pre bezpečnosť počas prepravy. Ak ho 
chcete nabiť, jeden koniec kábla USB-C zapojte 
do fotoaparátu a druhý koniec zapojte do 
nabíjacieho adaptéra (5 V/1 A). Neodporúčame 
nabíjať prostredníctvom prenosného počítača. 
Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká 
LED kontrolka úrovne nabitia batérie. Táto 
LED kontrolka zhasne, keď je fotoaparát úplne 
nabitý. Úplné nabitie prostredníctvom nástennej 
elektrickej zásuvky trvá približne 2 hodiny. Úplne 
nabitý Polaroid NOW+ bude mať dostatok 
energie na nasnímanie 15 filmových balíkov. 
Fotoaparát nezabudnite po skončení používania  
vypnúť, aby sa šetrila výdrž batérie.

3. Pripojenie popruhu na zápästie.

01

02

4. Zakúpiť instantný film.
Vo fotoaparáte Polaroid sa používajú instantné 
filmy i-Type a 600. Film si môžete kúpiť tu.

How to take  
your first photo
1. Zapnite fotoaparát Polaroid NOW+.
Stlačte vypínač a podržte ho stlačený, kým 
nebude svietiť displej počítadla. Na displeji sa 
zobrazí počet zostávajúcich fotografií. Musí byť 
„0“, pretože vo fotoaparáte nie je žiadny film.

2. Vložte filmový balík.
Stlačte tlačidlo dvierok filmu a potiahnutím
ich otvorte.  Film držte tmavým sklíčkom
smerom nahor. Najskôr zasuňte tenký
koniec kazety tak, aby pútko bolo otočené
k vám. Kazetu úplne zasuňte do
fotoaparátu, až kým nezacvakne. Pútko
nechajte vyčnievať, pretože ho neskôr
budete potrebovať na vybratie prázdneho
filmového balíka.
 Dvierka filmu zatvorte, kým nezacvaknú
Vysunie sa tmavé sklíčko zakryté štítom 
filmu. Štítok filmu neťahajte. Vyberte tmavé 
sklíčko a počkajte, kým sa štít vráti späť. 
Tento zaťahovací štít chráni obrázky pred 
svetlom počas ich vyvolávania, preto ho 
neodstraňujte. Ak sa tmavé sklíčko 
nevysunie, vyberte film a znova ho vložte.
Skontrolujte, či sa na displeji fotoaparátu 

zobrazuje správny počet fotografií a pred 
vložením nového filmového balíka vždy 
spotrebujte používaný film. Ak sa aj napriek 
tomu rozhodnete zmeniť filmový balík, 
upozorňujeme, že všetky fotografie budú 
osvetlené a nebudú sa dať použiť.
 Teraz ste pripravení urobiť svoju prvú
fotografiu.

3. Fotoaparát namierte na svoj objekt.
Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho 
objektu vzdialení aspoň 45 cm (1,47 ft).
Fotoaparát Polaroid NOW+ je vybavený 
hľadáčikom, ktorý sa nachádza na ľavej strane 
tubusu objektívu. Ak chcete zamieriť na svoj 
objekt, oči majte zarovnané s tubusom hľadáčika 
a na kompozíciu záberu použite obraz, ktorý 
vidíte. Musíte si byť vedomí toho, že vaša 
fotografia nebude presne odzrkadľovať to, čo 
vidíte cez hľadáčik. V prípade objektov, ktoré sú 
bližšie ako 1,2 m (5,24 ft), musíte zamierenie 
upraviť mierne nahor a doľava.
Môžete zaostriť na váš objekt a potom znova 
zostaviť svoju snímku. Ak to chcete urobiť, 
stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknite 
zaostrenie a expozíciu. Upravte kompozíciu a 
potom odfoťte úplným stlačením tlačidla spúšte. 
Dávajte pozor, aby ste prstami nezakryli blesk 
alebo štrbinu na vysunutie fotografie.

4. Stlačte tlačidlo spúšte.
Fotografia sa vysunie zo štrbiny v prednej časti 
fotoaparátu. Fotografia bude zakrytá filmovým 
štítom, ktorý ju chráni pred svetlom. Film 
neťahajte.

5. Vyberte fotografiu.
Fotografiu nechajte pod štítom filmu približne na 
5 sekúnd. Filmový štít jemne nadvihnite, aby sa 
vrátil späť do fotoaparátu. Fotografiu vyberte a 
položte ju lícnou stranou nadol, aby bola počas 
vyvolávania stále chránená týmto štítom. Bez 
ohľadu na to, čo to spôsobí, fotografiou netraste! 
Na zadnej strane filmového balíka skontrolujte 
správne doby vyvolávania.

6. Vypnite fotoaparát.
Fotoaparát Polaroid NOW+ vypnite stlačením 
vypínača.

Pripojenie k aplikácii
Pomocou fotoaparátu Polaroid NOW+ 

môžete v aplikácii Polaroid odomknúť prídavné 
tvorivé nástroje. Aplikáciu Polaroid si stiahnite 
do mobilného telefónu z Apple App Store 
alebo Google Play store. Zapnite bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth®. Otvorte aplikáciu a v 
ponuke ťuknite na položku „NOW+“. Objaví sa 
správa o povolení. Potvrďte ťuknutím na „OK“. 
Tlačidlo +Button na fotoaparáte sa zmení na 
modré, čo znamená, že teraz je pripojený k 
telefónu. Pripojenie je vytvorené cez aplikáciu, 
preto fotoaparát nemusíte spárovať so svojim 
telefónom. To znamená, že fotoaparát Polaroid 
NOW+ sa nezobrazí v zozname zariadení 
Bluetooth® vášho telefónu.

Fotoaparát Polaroid NOW+ je vždy pripravený 
na pripojenie k mobilnej aplikácii. Stav pripojenia 
skontrolujte pomocou tlačidla +Button.

→ Fotoaparát vyhľadáva mobilnú 
aplikáciu.

→
Fotoaparát je pripojený k mobil-
nej aplikácii.

→
Fotoaparát nie je pripojený k 
mobilnej aplikácii, ale vyhľadáva 
ju.

Pridanie filtra objektívu
Pomocou súpravy filtrov môžete na fotografie 
pridávať hviezdy, kontrast alebo farby. Ak chcete 
pridať farebný filter, zatlačte ho na objektív. V 
prípade filtrov Vzplanutie hviezdy a Červená 
vigneta otáčajte filtrom, kým nebude malá 
drážka zarovnaná s expozimetrom v dolnej časti 
objektívu.  Filter zapadne na miesto.
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priamo do svojho fotoaparátu Polaroid NOW+, 
aby ste ho mohli kedykoľvek použiť bez toho, 
aby ste museli pripojiť telefón. Ak chcete nastaviť 
skratku, v aplikácii prejdite do režimu vašich 
obľúbených položiek a v hornej časti obrazovky 
stlačte tlačidlo +Button. Teraz je tento režim 
uložený vo vašom fotoaparáte. Ak ho chcete 
aktivovať, na fotoaparáte stlačte tlačidlo +Button. 
Svetelná kontrolka režimu tlačidla +Button sa 
zmení na červenú, čo znamená, že skratka je 
teraz zapnutá. Ak ju chcete vypnúť, znova stlačte 
tlačidlo +Button.

Kontrolka režimu tlačidla +Button
AK chcete skontrolovať, v ktorom tvorivom 
režime sa nachádzate, zmeňte kontrolku 
režimu tlačidla +Button. Nachádza sa hneď pod 
hľadáčikom.

→ Samospúšť. Ak ju chcete zapnúť, 
raz stlačte tlačidlo +Button. Ak 
ju chcete vypnúť, raz stlačte toto 
tlačidlo.

→ Dvojitá expozícia. Ak ju chcete 
zapnúť, dvakrát stlačte tlačidlo 
+Button. Ak ju chcete vypnúť, raz 
stlačte toto tlačidlo.

→ Vlastná skratka. Dlhým stlačením 
tlačidla +Button ju zapnite. Ak ju 
chcete vypnúť, raz stlačte toto 
tlačidlo.

Používanie blesku
V akejkoľvek situácii, počas ktorej 
nefotografujete pri jasnom, priamom slnečnom 
svetle, odporúčame, aby ste na dosiahnutie 
najlepších záberov používali blesk. Blesk sa 
preto vždy štandardne zapne, keď stlačíte 
tlačidlo spúšte. Tlačidlo blesku je malý blesk 
vedľa vypínača.

Špeciálne funkcie

Fotoaparát Polaroid NOW+ je vybavený aj 
niekoľkými tvorivými nástrojmi, ku ktorým 
môžete získať prístup mimo aplikácie.

Samospúšť
Pomocou samospúšte fotoaparátu Polaroid 
NOW+ dostanete každého na fotografiu. 
Stlačte tlačidlo + a kontrolka tlačidla + (LED 
kontrolka pod hľadáčikom na prednej časti 
fotoaparátu) sa zmení na oranžovú. Po 
orámovaní fotografie stlačte tlačidlo spúšte. 
Oranžová LED kontrolka bude blikať, čím 
signalizuje odpočítavanie samospúšte. Na 
odfotenie máte 9 sekúnd. Ak zmeníte názor, 
pred skončením odpočítavania môžete 
samospúšť zrušiť stlačením tlačidla spúšte, 
alebo jednoducho vypnite fotoaparát.

Dvojitá expozícia
Dvojitou expozíciou skombinujte dve expozície 
do jednej fotografie.  Začnite dvojitým ťuknutím 
na tlačidlo +Button. Rozsvieti sa zelená 
kontrolka režimu tlačidla +Button. Na displeji 
počítadla bude blikať „1“. Teraz môžete urobiť 
svoju prvú expozíciu. Potom bude blikať „2“ ako 
signál na urobenie druhej expozície.

Vlastná skratka
Vlastná skratka uľahčuje tvorenie. Svoj 
obľúbený režim vyberte z aplikácie a pošlite ho 

→

Blesk je pripravený.
Blesk je vždy zapnutý, kým 
ho nevypnete.
Ak je vypnutý, stlačením 
tohto tlačidla ho zapnite.

→

Blesk je vypnutý
Blesk pre ďalší záber vypnite 
stlačením tohto tlačidla na 
<1 sekundy. Ak ho chcete 
vypnúť, dvakrát stlačte toto 
tlačidlo, kým sa fotoaparát 
nevypne.

→ Nabíjanie blesku

Nastavenie hodnoty 
expozície (EV)
Pomocou tlačidla blesku môžete upraviť hodnotu 
expozície fotoaparátu Polaroid NOW+. Stlačením 
a podržaním tlačidla blesku na displeji počítadla 
filmov získate prístup do režimu EV. Ak chcete 
prepínať medzi jasnejším (+1/2 EV), neutrálnym 
alebo tmavším (-1/2 EV), znova stlačte toto 
tlačidlo. Nechajte ho na 7 sekúnd. Zvolená lišta 
bude blikať, čo znamená, že hodnota EV je 
uložená.

Tipy na robenie skvelých 
fotografií

V prípade analógového instantného 
fotoaparátu je svetlo vašim najlepším priateľom, 
preto odporúčame vždy používať blesk. Blesk 
na fotoaparáte Polaroid NOW+ má dosah 2 m 
(6,56 ft), preto ak je objekt ďalej, vaša fotografia s 
bleskom môže byť veľmi tmavá.

Ak ste vonku a váš objekt je mimo dosahu 
blesku, odporúčame nechať blesk vypnutý. Tým 
sa zabráni, aby fotoaparát nastavoval svoju 
clonu, čo má za následok podexponované 
fotografie.

Ak je vonku slnečný deň, slnko je vašim 
zdrojom svetla. Zaujmite takú polohu, aby bolo 
slnko za vami, k objektu sa postavte z bočnej 
strany, aby ste naň nevrhali tieň, blesk vypnite a 
fotoaparát držte čo najpevnejšie.

Nabíjanie
Nad slotom UDB-C sa nachádza LED kontrolka 
úrovne nabitia batérie, ktorá vás informuje o úrovni 
nabitia batérie.

Úroveň nabitia 
batérie
LED kontrolka

To znamená:

→ Fotoaparát je vypnutý
→ Batéria je úplne nabitá

→ Batéria je nabitá do 
polovice

→ Batéria je vybitá

Ak chcete získať podrobnejšie snímanie batérie, 
tlačidlo + podržte stlačené, kým sa fotoaparát 
nezapne. Na displeji počítadla filmov sa zobrazí 
úroveň nabitia batérie ako číslo, ktoré koreluje so 
znakom %. Displej sa po uvoľnení tlačidla + vráti 
na zobrazovanie počítadla filmov.
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Displej To znamená:

Jednotka na 
spracovanie 
filmu

Vypnutá

0 Neuvádza sa
1 Batéria je vybitá
2 Nabitá na 20 %
3 Nabitá na 30 %
4 Nabitá na 40 %
5 Nabitá na 50 %
6 Nabitá na 60 %
7 Nabitá na 70 %
8 Nabitá na 80 %
9 Úplne nabitá

Ak ho chcete nabiť, jeden koniec kábla USB-C 
zapojte do fotoaparátu a druhý koniec zapojte do 
nabíjacieho adaptéra (5 V/1 A). Neodporúčame 
nabíjať prostredníctvom prenosného počítača. 
Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká LED 
kontrolka úrovne nabitia batérie.

Úroveň nabitia 
batérie
LED kontrolka

To znamená:

→ Fotoaparát je úplne nabitý

→ Nabíjanie, batéria je takmer 
úplne nabitá

→ Nabíjanie, batéria je nabitá 
do polovice

→ Nabíjanie, batéria je slabá

Čistenie
Film prechádza pri robení fotografií Polaroid cez 
dva kovové valčeky. Tu sa na fotografiu nanáša 
vývojková pasta medzi jej negatívne a pozitívne 
zložky. Ak sú tieto valčeky znečistené, chemikália 
sa nenanesie rovnomerne a na vyvolaných 
fotografiách môže vytvárať malé škvrny. 
Keď vo fotoaparáte nie je žiadny film, vypnite 
ho a otvorte dvierka filmu. Nájdite tieto dva 
valčeky vedľa štrbiny na vysunutie filmu. Na 
valčeky priložte mäkkú, navlhčenú handričku. 
Valčekmi otáčajte otáčaním čierneho plastového 
ozubeného kolieska. Valčeky počas otáčania 
utierajte handričkou. Dávajte pozor, aby sa 
handrička nezasekla. Keď budete fotoaparát 

znova používať, valčeky musia byť suché. 
Odporúčame vám skontrolovať valčeky medzi 
každým filmovým balíkom a vyčistiť každé 2 - 3 
balíky.

Odstraňovanie porúch
1. Môj Polaroid NOW+ nevysunie fotografiu 
alebo tmavé sklíčko.
Fotoaparát skontrolujte, či je nabitý. Ak je 
nedostatočne nabitý na prevádzku, bude blikať 
červená LED kontrolka úrovne nabitia batérie. V 
takomto prípade by ste mali skúsiť znova nabiť 
fotoaparát. Problém stále nie je odstránený? 
Skontrolujte, koľko vám zostáva fotografií. Ak 
je na displeji počítadla filmov zobrazená „0“, 
znamená to, že nezostáva žiadny film.

2. Blesk sa mi nezapne, keď fotografujem.
Fotoaparát Polaroid NOW+ je štandardne 
vybavený bleskom, preto sa zapína hneď, ako 
fotoaparát zapnete. Ak nie je zapnutý, stlačte 
tlačidlo blesku na <1, až kým nebude svietiť 
značka blesku.

3. Moja fotografia sa vyklopila tmavá.
Na vyriešenie tohto problému existuje niekoľko 
možných riešení.
• Ak používate blesk, dbajte na to, aby ste 
ho náhodou nezakryli svojimi prstami. • Ak 
fotíte vonku, fotoaparátom nemierte na slnko. 
Nadmerné svetlo môže spôsobiť, že fotoaparát 
bude pri expozícii fotografie nadmerne 
kompenzovať, čo môže mať za následok, že 
bude veľmi tmavá.
• Ak fotíte vnútri, nezabúdajte na to, že 
dosah blesku fotoaparátu Polaroid NOW+ je 
obmedzený na 2 m (6,56 ft). Ak sa váš objekt 
nachádza ďalej, fotografia môže byť tiež veľmi 
tmavá. • Ak nechcete použiť plesk, nájdite iný 
zdroj svetla.
• Ak tlačidlo spúšte stlačíte do polovice a 
chcete sa pohrať s kompozíciou, nezabúdajte 
na to, že stlačením do polovice sa zamkne 
expozícia, ale nie iba zaostrenie. Preto 
fotoaparát prispôsobí expozíciu prvému meraniu 
svetla.

4. Moje fotografie sa 
vyklápajú rozmazané alebo 
nejasné.
Zaujmite takú polohu, aby 
ste boli od svojho objektu 
vzdialení aspoň 45 cm (1,47 
ft). Pri fotografovaní pevne 
držte fotoaparát (obzvlášť v 
podmienkach slabého svetla), 
na osvetlenie objektu použite 
silný zdroj svetla a prsty majte 
ďalej od snímačov fotoaparátu, 
ktoré sa nachádzajú pod 
bleskom.  

Počítadlo filmov zobrazuje 
nesprávny počet.
Po každom vložení balíka 
vždy vynulujte dospej na 
„8“. Ak je vložený čiastočne 
spotrebovaný balík, fotoaparát 
zobrazí „8“ a po každom 
odfotení odpočíta. Keď 
nabudúce vložíte plný filmový 
balík, počítadlo správne 
zobrazí ‘8 zostávajúcich 
fotografií.

5. Urobil/urobila som 
prvú fotografiu s dvojitou 
expozíciou, ale zmenil/
zmenila som názor.
Vypnite fotoaparát a potom 
stlačte a podržte tlačidlo 
spúšte. Fotoaparát znova 
zapnite a počítadlo filmov 
zobrazí ‘-’. Tlačidlo spúšte 
stále držte stlačené na viac 
ako 10 sekúnd, až kým sa film 
nevysunie.

6. Nechtiac som otvoril/
otvorila dvierka na 
priehradke pre film. Čo 
teraz?
Stali sa tieto veci. Fotoaparáty 
Polaroid a filmové balíky 
sú vyrobené tak, aby pri 
otvorených dvierkach filmu 
zabraňovali únikom svetla. Ale 

ak bol film priamo vystavený 
jasnému svetlu, existuje 
riziko, že vaše fotografie budú 
poškodené. Urobte fotografiu 
a vyberte ju z balíka. Urobte 
ďalšiu, aby ste zistili, či je 
zvyšok vášho filmu v dobrom 
stave. Ak nie, vložte nový 
filmový balík.

7. Môj fotoaparát sa správa 
nezvyčajne.
Čo mám robiť?
Zdá sa, že fotoaparát sa bude 
musieť resetovať. Ak chcete 
svoj fotoaparát resetovať, 
otvorte dvierka filmu a potom 
stlačte vypínač a podržte ho na 
>8 sekúnd.
Neviete nájsť to, čo hľadáte?
Prejdite na našu časť Často 
kladené otázky.

Zákaznícka 
podpora
Sme tu, aby sme vám pomohli.
Na kontaktovanie použite 
nižšie uvedené údaje.

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

Európ/Zvyšok sveta
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandsko

Viac podrobností a aktuálne 
informácie nájdete na polaroid.
com/help.

Záruka
Záruku na fotoaparát Polaroid 
NOW+ nájdete tu: polaroid.
com/warranty
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Technické 
špecifikácie
Všeobecne
Rozmery
150,16 mm (S) x 112,2 mm
(Š) x 95,48 mm (V)

Hmotnosť
457g (bez filmového balíka)

Prevádzková teplota
40 - 108 °F/4 - 38 °C, 5 - 90 % 
relatívna vlhkosť

Kompatibilný film
Film Polaroid 600 a i-Type

Batéria
Vysokovýkonná lítium-iónová 
batéria, 750 mAh, menovité 
napätie 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály
Vonkajší kryt
Polykarbonát + plasty ABS

Objektív
Polykarbonátová živica

Optický systém
Objektív
2 zóny (záber z blízka a 
štandardný) optický systém 
automatického prepínania 
hyperfokácie (0,4 m - 1,3 m pri 
zóne 1, Záber z blízka, 1,0 m - 
DO pri zóne 2, Štandardný)

Ohnisková vzdialenosť
Štandardný objektív: 102,35 
mm (40 mm/35 ekvivalent) 
objektív na priblíženie: 94,96 
mm (35 mm/35 ekvivalent)

Zorné pole
41° zvisle, 40° vodorovne

Rýchlosť uzávierky
1/200 - 1sek. (predvoľba)
1/200 - 30 sek. a režim 
žiarovky (režim aplikácie)

Clona
F11- F64

Systém blesku
Stroboskopický systém 
automatického nastavenia 
výkonu vákuovej výbojky

Bezpečnostné 
informácie
Upozornenie Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom - Neotvárajte 
ani nedemontujte valčekový systém 
poháňaný motorčekom

• • Zariadenie nerozoberajte. Nesprávna 
spätná montáž môže pri opätovnom 
používaní zariadenia zapríčiniť úraz 
elektrickým prúdom.
• • Zariadenie neponárajte do vody alebo 
iných tekutín.
• • Zariadenie nepoužívajte v prostredí s 
vysokou vlhkosťou ani s veľkou prašnosťou.
• • S elektronickými komponentmi, ktoré 
sa nachádzajú pod valčekmi za dvierkami 
pre film v zariadení, sa nepokúšajte 
manipulovať alebo ich nastavovať a/alebo 
vyberať batériu.
• • Nepokúšajte sa sami odstrániť dvierka, 
pretože sú elektronicky prepojené s telesom 
zariadenia. Je to nebezpečné a môže 
to pravdepodobne spôsobiť poškodenie 
zariadenia, čím sa zruší vaša záruka.
• • Do zariadenia nevkladajte kovové 
predmety.
• • Do valčekov ani ozubených koliesok 
nevkladajte žiadne predmety.
• • Deti a maloleté osoby sa musia 
zdržiavať ďalej od zariadenia, aby ich 
nezranili pohyblivé diely zariadenia.
• • Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte 
blízko zdrojov tepla alebo akéhokoľvek 
zariadenia, ktoré vyžaruje teplo, vrátane 
stereozosilňovačov.
• • Zariadenie nepoužívajte v blízkosti 
horľavých ani výbušných plynov.
• • Zariadenie nenabíjajte, ak spozorujete 
akýkoľvek nezvyčajný zápach, hluk alebo 
dym.
• • Batériu filmu sa nepokúšajte žiadnym 
spôsobom rozoberať ani upravovať (ak 
používate typ filmu 600). Ak vám do očí 
vnikne tekutina z batérie, okamžite ich 
vyplachujte pod čerstvou a studenou 
tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku 
pomoc.
• • Blesk nezakrývajte.

Batéria a nabíjačka
• • V tomto zariadení sa používa 
vlastná lítium-iónová batéria, ktorá je 
nevyberateľná, a je vstavaná do telesa 
fotoaparátu. Nesmie sa používať žiadny iný 
typ batérie.
Batériu môžu vymeniť iba v autorizovaných 
servisných strediskách. Batéria bude pri 
správnom používaní slúžiť veľa rokov.
• • Spotreba energie sa líši v závislosti od 
prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, 
a od toho, ako je skladované. Ak sa batéria 
používa okamžite po úplnom nabití, jej 
výdrž vystačí až na 15 filmových balíkov.
• • Keď úroveň nabitia batérie klesne 
pod určitú úroveň, zariadenie prestane 
spracúvať film. LED kontrolka bude blikaním 
signalizovať, že sa musí znova nabiť. Týmto 
sa zabráni zaseknutiu fotografie počas jej 
spracúvania v systéme valčekov.
• • Dobíjateľná batéria nie je pri zakúpení 
úplne nabitá. Batériu úplne nabite pomocou 

nabíjacieho kábla USB (súčasť balenia). 
Zvyčajne to trvá 1 - 2 hodiny (môže sa líšiť v 
závislosti od používania).
• • Fungovanie dodaného kábla na 
nabíjanie batérie sa môže odskúšať s 
nabíjacími adaptérmi Apple iPhone Hoci sa 
môže zapojiť do iných USB portov, napr. v 
počítači, nedá sa zaručiť správna prevádzka 
sieťových adaptérov USB ani USB portov v 
televízoroch, vozidlách a podobne.
• • Keď sa zariadenie prestane používať, 
musí sa zlikvidovať správnou recykláciou.

Prostredie používania
• • Aby bola chránená vysokopresná 
technológia v tomto zariadení, fotoaparát 
nikdy dlhodobo nenechávajte v 
nasledovných prostrediach: vysoká teplota 
(+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť, miesta 
s extrémnymi zmenami teploty (horúce a 
chladné), priame slnečné svetlo, piesčité 
a prašné prostredia, ako napríklad pláže, 
vlhké miesta, alebo miesta so silnými 
vibráciami.
• • Zariadenie nenechajte spadnúť ani 
ho nevystavujte silným nárazom alebo 
vibráciám.
• • Na povrch objektívu netlačte, ani ho 
neťahajte a nestláčajte.

Dodržiavanie 
predpisov

Dôležité smernice týkajúce sa používania 
lítium-iónových batérií
1. Neodhadzujte do ohňa.
2. Neskratujte.
3. Nerozoberajte.
4. Keď sú poškodené, nepoužívajte ich.
5. Po skončení používania zlikvidujte 
správnym spôsobom.
6. Uchovávajte mimo zásobníkov s vodou.
7. Nenabíjajte, keď je teplota pod bodom 
mrazu.

Vyhlásenie EÚ o zhode
Spoločnosť Polaroid International B.V. 
týmto vyhlasuje, že keď sa tento analógový 
instantný fotoaparát Polaroid NOW+ 
používa na zamýšľaný účel, je v súlade 
s hlavnými požiadavkami smernice o 
elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/
EU), smernice o nízkom napätí (2014/35/
EU) a smernice RoHs (2011/65/EU) a 
ďalším príslušným ustanoveniam.
Vyhlásenie o dodržiavaní nariadení FCC
Zahŕňa identifikačné číslo FCC: 
A8TBM70ABCDEFGH Toto zariadenie 
je v súlade s časťou 15 nariadení 
FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom 
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto 
zariadenie musí akceptovať akékoľvek 
prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže 
spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie Používateľ je upozornený, 
že zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne 
neschválila strana zodpovedná za 
dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť jeho 
oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie. 
Toto zariadenie nesmie byť umiestnené ani 
prevádzkované spolu s akoukoľvek anténou 

alebo vysielačom.
Poznámka Toto zariadenie bolo testované 
a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam 
pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 
15 nariadenia FCC. Tieto obmedzenia sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú 
ochranu pred škodlivým rušením pri 
inštalácii v obytných priestoroch. Toto 
zariadenie generuje, používa a môže 
vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie 
je nainštalované a používané v súlade s 
návodom, môže spôsobiť škodlivé rušenie 
rádiovej komunikácie. Neexistuje však 
žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii 
nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie 
spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo 
televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím 
a zapnutím zariadenia, používateľovi sa 
odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich 
opatrení:
• • Presmerovať alebo premiestniť 
prijímaciu anténu.
• • Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a 
prijímačom.
• • Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky 
v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený 
prijímač.
• • Požiadať o pomoc predajcu alebo 
skúseného rádiového/televízneho technika.
Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam 
expozície radiácii podľa predpisov FCC, 
ktoré sú stanovené pre nekontrolované 
prostredie. Koncový používateľ musí 
dodržiavať príslušný návod na obsluhu, aby 
boli splnené podmienky na dodržiavanie 
súladu s predpismi, ktoré sa týkajú 
expozície rádiofrekvenčnej energii.

Industry Canada (IC)
Zahŕňa identifikačné číslo: 
12246A-BM70BLES1F2 CAN ICES-003(B)/
NMB-003(B)
 • • Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 
nariadenia FCC a so štandardom(-mi) RSS 
bez licencie Industry Canada. Prevádzka 
podlieha týmto dvom podmienkam: (1) 
toto zariadenie nesmie spôsobovať 
škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie 
musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, 
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 
nežiaducu prevádzku.

Informácie týkajúce sa expozície 
rádiofrekvenčnej energii.
Vyžarovaný výstupný výkon bezdrôtového 
zariadenia nedosahuje obmedzenia 
expozície rádiofrekvenčnej energii podľa 
Industry Canada (IC). Toto bezdrôtové 
zariadenie by sa malo používať takým 
spôsobom, aby sa minimalizoval potenciál 
pre ľudský kontakt počas normálnej 
prevádzky.
Toto zariadenie bolo vyhodnotené a 
bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam 
expozície rádiofrekvenčnej energii podľa 
prenosných podmienok expozície. (antény 
musia byť vo vzdialenosti 20 cm od tela 
osoby)
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Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam 
Holandsko

Výstraha týkajúca sa likvidácie na konci životnosti: Keď produkt dosiahol koniec svojej 
životnosti, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt podlieha smernici EU 
č. 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a nesmie sa 

likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Vyrobené v Číne pre a distribuované spoločnosťou Polaroid International B.V., 1013 AP, 
Amsterdam, Holandsko. Slovo POLAROID a logá (vrátane loga Polaroid Classic Border) a 
Polaroid Now sú chránené obchodné značky spoločnosti Polaroid.

© 2023 Polaroid. Všetky práva vyhradené.

Táto značka znamená, že svoj 
produkt nesmiete podľa miestnych 
zákonov zlikvidovať jeho odhodením 

do domového odpadu. Keď sa tomuto 
produktu skončí prevádzková životnosť, 
odneste ho na zberné miesto, ktoré učili 
miestne úrady. Niektoré zberné miesta 
preberajú produkty bezplatne. Separovaný 
zber a recyklovanie vášho produktu v čase 
jeho likvidácie pomôže uchovať prírodné 
zdroje a zaistí jeho recykláciu spôsobom, 
ktorý chráni ľudské zdravie a životné 
prostredie.


