
Bruksanvisning 

Polaroid NOW
Instant Camera
Generation 2



Lag mer med Polaroid NOW+: det tilkoblede 
analoge øyeblikkskameraet som gir deg 
enda mer kreative verktøy. Bli kjent med hver 
side av kameraet, lær hvordan du tar ditt 
første bilde, og finn løsningene du trenger 
når du trenger dem.   

Generation 2

Polaroid NOW
Instant Camera



A  En lukkerknapp 

B  Linse

C  Blits

D  Søker

E  Foto Eject Slot 

F  Filmdørknapp

G  Flash- og EV -knapp

H  PÅ | AV -knapp 

I  LED telleverk

J  Armbånd stroppe

K  USB-C ladeport og  
batterinivåindikator

L  +Knappmodusindikator

M  +-knapp

N  Lysmåler

O  Stativfeste

P  Starburst

Q  Rød vignett

R  Oransje

S  Blå 

T  Gul  

Film teller 
display 

Dette betyr: 

Ikke opplyst → Kameraet er slått av 

- → Darkslide er inne 

0 → Ingen film  

0 (blinker) → Ingen film  

1 → Ett bilde gjenstår 

1 (blinker) → Eksponering 1 for dobbel 
eksponering  

2 → To bilder igjen 

2 (blinker) → Eksponering 2 for dobbel 
eksponering 

3 → Tre bilder igjen 

4 → Fire bilder igjen 

5 → Fem bilder igjen 
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Film teller display  

Kamera 

Filtre  

Film teller 
display 

Dette betyr: 

6 → Seks bilder gjenstår 
7 → Sju bilder gjenstår 
8 → Åtte bilder gjenstår 

d o o r → Filmdøren er åpen 

→ Løs ut filmanimasjon 

→ Lysere +1/2 EV

→ Nøytral

→ Mørkere –1/2EV

c → Emnet er for nært 

F → Emnet er for langt 

b (blinker 5×) → Batteriet er for lavt til at 
kameraet kan slås på 

Filmdisplayet gir mye informasjon om kameraet 
ditt: fra hvor mange bilder som er igjen til 
batterinivå. 
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Starter 
1. Åpne boksen og kontroller at du har 
følgende elementer:

01 Polaroid NOW+ kamera
02 USB-C ladekabel 
03 Hurtigstartguide
04 Objektivfiltersett 

(5 filtre + 1 objektivdeksel)
05 Armbånd stroppe
06 Hefte om sikkerhet og samsvar

2. Lad kameraet.
For sikker transport blir Polaroid NOW+ 

ikke fulladet når du mottar den. Hvis du vil 
lade den, kobler du den ene siden av USB-C-
kabelen til kameraet og den andre siden inn i 
ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke lading 
via en bærbar datamaskin. Indikatoren for 
batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet 
og lades. Denne LED -lampen slås av når 
kameraet er fulladet. En full ladning gjennom 
en stikkontakt tar omtrent 2 timer. En fulladet 
Polaroid NOW+ vil ha nok strøm til å skyte 15 
pakker med film, avhengig av bruk. Husk å slå 
av kameraet når du ikke bruker det for å spare 
batterilevetid. 

3. Fest armbånd stroppe.

01

02

4. Handle øyeblikkelig film.
Dette kameraet bruker Polaroid i-Type og 600 
øyeblikkelig film. Du kan handle den her.

Hvordan ta ditt første bilde 
1. Slå på Polaroid NOW+ kameraet
Trykk på PÅ | AV -knappen til filmtelleren lyser. 
Denne skjermen viser hvor mange bilder som 
er igjen. Den skal stå på ‘0’ fordi det ikke er film 
i kameraet. 

2. Sett inn filmpakken.
Trykk på filmdørknappen og dra døren åpen. 
Hold filmen med mørkesliden opp. Skyv den 
tynne enden av kassetten inn først med tappen 
vendt mot deg. Skyv kassetten helt inn i 
kameraet til den klikker. La trekkfliken være på, 
da du trenger det senere for å fjerne den tomme 
filmpakken. 

Lukk filmdøren til den klikker. Mørkegliden 
som dekkes av filmskjermen, løser ut. Ikke 
dra i filmskjermen. Fjern mørkegliden og la 
filmskjermen rulle inn igjen. Denne uttrekkbare 
skjermen er designet for å beskytte bilder mot 
lys etter hvert som de utvikler seg, så ikke fjern 
den. Hvis mørkegliden ikke har løst seg ut, 
fjerner du filmen og setter den inn igjen. 

For å sikre at kameraet viser riktig antall 
bilder, må du alltid fullføre filmen før du legger 
inn en ny pakke. Hvis du bestemmer deg for å 
bytte filmpakke uansett, vær oppmerksom på 
at dette vil utsette alle bildene for lys, og de vil 

være ubrukelige.  
Du er nå klar til å ta ditt første bilde.   

3. Rett kameraet mot motivet.
Sørg for at du er minst 45cm (1.47fot) vekk fra 
motivet.  

Polaroid NOW+ bruker en søker plassert på 
venstre side av objektivrøret. For å sikte mot 
motivet, juster øyet med søkerrøret og bruk 
bildet du ser for å komponere bildet ditt. Vær 
oppmerksom på at bildet ditt ikke vil gjenspeile 
det du ser gjennom søkeren. For motiver 
nærmere enn 1,2 m (5,24 fot), juster målet ditt 
litt opp og til venstre. 

Det er mulig å fokusere på motivet ditt, 
og deretter komponere rammen på nytt. 
For å gjøre dette, trykk utløserknappen 
halvveis ned for å låse fokus og eksponering. 
Juster komposisjonen, og trykk deretter 
lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Vær 
forsiktig så du ikke dekker flashen eller 
fotofunksjonsåpningen med fingrene.   

4. Trykk på lukkerknappen.
Bildet løses ut fra sporet foran på kameraet. 
Du vil se at bildet vil være dekket med et 
filmskjerm for å beskytte det mot lys. Vennligst 
ikke dra i filmskjermen.  

5. Fjern bildet.
La bildet ditt stå under filmskjermen i omtrent 
5 sekunder. Løft forsiktig filmskjermen 
slik at den ruller tilbake i kameraet. Fjern 
bildet og legg det med forsiden ned for å 
fortsette å beskytte det mot lys etter hvert 
som det utvikler seg. Og uansett hva sangen 
sier, ikke rist på bildet! Sjekk baksiden av 
filmemballasjen for riktige utviklingstider.  

6. Slå av kameraet.
Trykk på PÅ | AV -knappen for å slå av Polaroid 
NOW+. 

Koble til appen 
Med Polaroid NOW+kan du låse opp ekstra 
kreative verktøy inne i Polaroid -appen. Last 
ned Polaroid-appen til mobiltelefonen din 
fra Apple App Store eller Google Play store. 

Slå på Bluetooth® trådløs teknologi. Åpne 
appen og trykk på "Nå+" fra menyen. En 
tillatelsesmelding vil dukke opp. Trykk på 'OK' 
for å bekrefte. Knappen +på kameraet blir blå 
for å indikere at det nå er koblet til telefonen. 
Tilkoblingen skjer via appen, så det er ikke 
nødvendig å koble kameraet til telefonen. 
Dette betyr at Polaroid NOW+ kameraet 
ikke vises i telefonens liste over Bluetooth® 
-enheter. 

Polaroid NOW+ kameraet er alltid 
klart til å koble til mobilappen. Kontroller 
tilkoblingsstatusen med +-knappen.  

→
Kamera søker etter 
mobilappen.  

→
Kameraet er koblet til mobi-
lappen.

→
Kameraet er ikke koblet til 
mobilappen, men søker etter 
det.

Legger til et objektivfilter 
Legg til stjerner, kontrast eller farge i 
fotografiet ditt med objektivfiltersettet. For å 
legge til et farget filter, trykk det over linsen. 
For starburst- og røde vignettfiltre, snu filteret 
til det lille hakket er på linje med lysmåleren 
nederst på linsen. Filteret klikker deretter på 
plass.  

https://polaroid.com/collections/instant-film
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→ Selvutløser. Trykk på +-knappen 
én gang for å aktivere. Trykk én 
gang for å deaktivere.

→ Dobbelt eksponering. Dobbeltt-
rykk på +-knappen for å aktivere. 
Trykk én gang for å deaktivere.

→ Egendefinert snarvei. Trykk lenge 
på +-knappen for å aktivere. Trykk 
én gang for å deaktivere.

Bruke Flash 
I alle situasjoner der du ikke tar bilder i sterkt, 
direkte sollys, anbefaler vi å bruke flash for å 
få de beste Polaroid -bildene. Derfor vil flash 
utløses som standard hver gang du trykker 
på lukkerknappen. Flash -knappen er den lille 
lynet ved siden av ON | AV -knapp. 

→

Flash klar. 
Flash er alltid på, med min-
dre du deaktiverer den. 
Trykk på for å slå den på 
hvis den er deaktivert.
 

→

Blits av. 
Trykk i <1 sekund for å 
deaktivere for neste bilde. 
Dobbelttrykk for å deaktivere 
med mindre kameraet er 
slått av. 

→ Flashlading 

Angi eksponeringsverdi (EV) 
Flash -knappen lar deg også justere 
eksponeringsverdien til Polaroid NOW+. Hold 
flash knappen nede for å gå til EV -modus på 
filmtelleren. Trykk på den igjen for å veksle 
mellom lysere (+1/2 EV), nøytral eller mørkere 
(-1/2 EV). La den stå i 7 sekunder. Den valgte 
linjen blinker for å vise at EV -verdien er lagret.  

Spesielle funksjoner 

Polaroid NOW+ -kameraet har også noen 
kreative verktøy du kan få tilgang til utenfor 
appen. 

Selvutløser 
Få alle med på bildet med Polaroid NOW+ 
selvutløser. Trykk på +-knappen og 
+-knappmodusindikatoren (LED -en under 
søkeren foran på kameraet) blir oransje. 
Når du har innrammet bildet, trykker du 
på lukkerknappen. Den oransje LED-en 
blinker for å indikere nedtellingen for 
selvutløseren. Du har 9 sekunder på deg til 
bildet er tatt. Hvis du ombestemmer deg, 
kan du avbryte selvutløseren ved å trykke 
utløserknappen før nedtellingen er slutt 
eller bare slå av kameraet. 

Dobbelt eksponering  
kombinere to eksponeringer i det 
ene bildet med dobbel eksponering.  
Dobbelttrykk på +-knappen for å starte. 
+Knappmodusindikatoren blir grønn. 
Filmtellerens display blinker ‘1’. Du kan 
nå ta din første eksponering. Den blinker 
deretter ‘2’ som et signal om å ta den andre 
eksponeringen.  

Egendefinert snarvei 
En tilpasset snarvei gjør det enklere å 
lage. Velg favorittmodus fra appen og send 
den direkte til Polaroid NOW+ -kameraet 
for å bruke når du vil - uten å måtte koble 
til telefonen. For å angi en snarvei, gå 
til favorittmodus i appen og trykk på 
+-knappen øverst på skjermen. Nå er denne 
modusen lagret i kameraet. For å aktivere 
det, trykk lenge på +-knappen på kameraet. 
+Knappmodusindikatoren blir rød for å vise 
at snarveien nå er aktiv. Trykk på +-knappen 
igjen for å deaktivere den. 

+Knappmodusindikator 
For å sjekke hvilken kreativ modus du er i, slå 
til +Knappmodusindikatoren. Den sitter like 
under søkeren.  

Tips for å ta flotte bilder 
Lys er din beste venn når det gjelder analog 
øyeblikksfotografering, så vi anbefaler å nesten 
alltid bruke flash. De Polaroid nå + flash delene 
2m (6.56ft), så hvis motivet er lengre, kan det 
hende at flash bilder slå ut for mørkt. 

Hvis du er utendørs og motivet ditt er 
utenfor flashområdet, anbefaler vi at du holder 
flashen av. Dette forhindrer kameraet i å 
justere blenderåpningen, noe som resulterer i 
et undereksponert bilde. 

Hvis det er en solrik dag utendørs, la solen 
være din lyskilde. Plasser deg selv slik at solen 
er bak deg, sett motivet mot siden for å unngå 
skygge, slå av flash og hold kameraet så stabilt 
som mulig. 

Lading 
Over USB-C-sporet sitter batterinivåindikatoren 
for å fortelle deg hva batterinivåindikatoren er. 

Indikator for 
batterinivå Indikator for batterinivå 

→ Kameraet er slått av 
→ Batteriet fullt 
→ Batteriet er halvfullt 
→ Batteriet er tomt 

Hvis du vil ha en mer detaljert batterilesning, 
holder du nede +-knappen mens du slår på 
kameraet. Filmdisplayet viser batterinivået 
som et tall, som korrelerer med en %. Når 
+-knappen slippes, går displayet tilbake til 
filmtellingen.  

Display Dette betyr: 

Ikke opplyst Slått av 
0 N/A 
1 Batteriet er tomt 
2 20% ladet 
3 30% ladet
4 40% ladet
5 50% ladet
6 60% ladet
7 70% ladet
8 80% ladet
9 Fulladet  

Hvis du vil lade den, kobler du den ene siden 
av USB-C-kabelen til kameraet og den andre 
siden inn i ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler 
ikke lading via en bærbar datamaskin. 
Indikatoren for batterinivå blinker mens 
kameraet er tilkoblet og lades. 

Indikator for 
batterinivå Dette betyr: 

→ Kameraet er fulladet 

→
Lader, batteriet er nesten 
fullt 

→ Lader, batteriet er halvfullt 
→ Lader, batteriet er lavt 

Rengjøring 
Når du tar et Polaroid -fotografi, skyves 
bildet gjennom to metallruller. Det er her 
utviklerpastaen er spredt mellom de negative 
og positive komponentene i fotografiet. Hvis 
disse valsene er skitne, vil kjemien ikke spre 
seg jevnt og kan forårsake små merker på det 
utviklede bildet ditt.  

Når kameraet ditt ikke har noen film, slår 
du det av og åpner filmdøren. Se etter disse to 
metallrullene i nærheten av filmutkastssporet. 
Plasser en myk, fuktig klut over valsene. Roter 
rullene ved å dreie det svarte plastgiret. Tørk 
av kluten over rullene mens de beveger seg. 
Vær forsiktig så duken ikke forårsaker syltetøy. 
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Sørg for at valsene er tørre før du bruker 
kameraet igjen. Vi anbefaler å sjekke rullene 
mellom hver pakke film, og å rengjøre dem 
hver 2-3 pakning. 

Bruk en mikrofiberklut for å rengjøre linsen. 
Dette vil unngå riper og materialpartikler som 
kan påvirke kvaliteten på bildene dine.  

Troubleshooting
1. My Polaroid NOW+ vil ikke kaste ut bildet 
mitt eller mørke lysbildet. 
Sørg for at kameraet er lading. Indikatoren 
for batterinivå blinker rødt hvis den ikke har 
nok ladning til å fungere. Hvis dette er tilfelle, 
må du lade kameraet og prøve igjen. Har du 
fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder 
du har igjen. Hvis displayet for filmteller viser 
"0", betyr det at det ikke er noen film igjen. 

2. Flashing avfyres ikke når jeg tar et bilde. 
Polaroid NOW+ har en standardflash, så den 
slås på så snart du slår på kameraet. Hvis den 
ikke utløses, trykker du på flashknappen i <1 
sekund til du ser at lampen til flashknappen 
tennes. 

3. Bildet mitt ble for mørkt.
Det er noen få mulige løsninger for dette. 

· Hvis du bruker flash, må du passe på at du 
ikke ved et uhell dekker den med fingrene.
· Hvis du fotograferer utenfor, unngå å rette 
kameraet mot solen. Overdreven lys kan 
føre til at kameraet overkompenserer når 
bildet avsløres, noe som gjør det for mørkt. 
· Hvis du tar bilder inne, må du huske at 
Polaroid NOW+ har en flashgrense på 2 
m (6,56 fot). Hvis motivet er utover det, 
kan bildet ditt også bli for mørkt. Hvis du 
ikke vil bruke flash, må du finne en annen 
lyskilde. 
· Hvis du trykker utløserknappen halvveis 
ned for å spille med komposisjonen din, 
må du huske at halvt trykk også låser 
eksponering, ikke bare fokus. Så kameraet 
vil basere eksponeringen på den første 
lysavlesningen. 

4. Bildet mitt ble uskarpt eller uklart.  
Sørg for at du er minst 45cm (1.47fot) vekk fra 

motivet.  Når du fotograferer, hold kameraet 
stødig (spesielt under dårlige lysforhold), bruk 
en sterk lyskilde til å belyse motivet, og hold 
fingrene unna kameraets sensorer, som er 
plassert under flash.  

5. Filmtelleren viser feil nummer.
Displayet tilbakestilles til ‘8’ hver gang en 
ny filmpakke settes inn. Hvis en delvis brukt 
filmpakke er satt inn, vil kameraet vise '8' og 
telle ned når hvert bilde er tatt. Når du setter 
inn en full filmpakke neste gang, viser telleren 
riktig ‘8’ gjenværende bilder. 

6. Jeg tok det første bildet av et 
dobbelteksponeringsfoto, men jeg 
ombestemte meg.
Slå av kameraet, og trykk og hold inne 
lukkerknappen. Slå på kameraet igjen, 
og filmtellingen viser "-". Fortsett å holde 
lukkerknappen inne i over 10 sekunder til 
filmen løses ut. 

7. Jeg har åpnet filmdøren ved et uhell.
Hva nå?
Disse tingene skjer. Polaroid -kameraer 
og filmpakker er designet for å forhindre 
lyslekkasje når filmdøren åpnes. Men hvis 
filmen ble utsatt for direkte, sterkt lys, er det 
fare for at bildene dine kan bli skadet. Ta et 
bilde for å fjerne det fra pakken. Ta en annen 
for å se om resten av filmen din er i god stand. 
Hvis ikke, sett inn en ny filmpakke. 

8. Kameraet mitt oppfører seg merkelig. Hva 
gjør jeg?
Det høres ut som det kan trenge en 
tilbakestilling. For å tilbakestille kameraet, 
åpner du filmdøren og holder inne PÅ | AV 
-knappen i> 8 sekunder.   

Finner du ikke det du leter etter? 

Bla gjennom våre vanlige spørsmål.  

Kundesupport 
Vi er her for å hjelpe. 
Ta kontakt ved hjelp av 
detaljene nedenfor. 

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

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

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nederland 

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

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

Tekniske 
spesifikasjoner
Generelt
Dimensjoner
150,16 mm (L) × 112,2 mm 
(W) × 95,48 mm (H) 

Vekt
457 g (uten filmpakke) 

Driftstemperatur
40–108 ° F / 4–38 ° C, 5–90% 
relativ fuktighet 

Kompatibel film 
Polaroid 600 og i-Type film  

Batteri
Litiumionbatteri med høy 
ytelse, 750mAh, 3,7V nominell 
spenning, 2.775Wh  

Materialer 
ytre skall
Polykarbonat + ABS -plast 

Linse
Polykarbonatharpiks  

Optisk system 
Linse
2 soner (nærbilde og 
standard) automatisk 
bytte av hyperfokalt optisk 
system (0,4m-1,3m@Zone 1 
nærbilde, 1.0m-∞ @Zone 2 
Standard)  

Brennvidde
Standard linse: 102,35 mm 
(40 mm/35 ekvivalent) 
Nærbildeobjektiv: 94,96 mm 
(35 mm/35 ekvivalent) 

Synsfelt 
Horisontal 40 °, vertikal 41 ° 

Lukkerhastighet
1/200 - 1 sek. 
(Forhåndsinnstilt)
1/200 - 30 sek. og Bulb 
-modus (App -modus)

Blenderåpning 
F11- F64

Flash -system 
Autojuster utgang 
Vakuumutladningsrør 
strobesystem 

https://support.polaroid.com
https://polaroid.com/help
https://polaroid.com/warranty
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Sikkerhets-
informasjon
Advarsel  
• Fare for elektrisk støt  
• Ikke åpne/demonter det motoriserte 

rullesystemet 
• Ikke demonter enheten. Feil montering 

kan forårsake elektrisk støt hvis 
enheten brukes igjen. 

• Ikke senk enheten i vann eller andre 
væsker. 

• Ikke bruk enheten i miljøer med høy 
luftfuktighet eller meget støvete 
miljøer. 

• Ikke forsøk å tukle med, justere eller 
fjerne batteriet og/eller elektronikken 
som ligger under rullene bak enhetens 
filmdør. 

• Ikke forsøk å fjerne selve døren 
da den er koblet elektronisk til 
enhetens kropp. Å gjøre det er utrygt, 
vil sannsynligvis skade enheten og 
ugyldiggjøre garantien. 

• Ikke sett metallgjenstander inn i 
enheten. 

• Ikke sett gjenstander inn i valsene eller 
tannhjulene. 

• Hold små barn og spedbarn borte fra 
enheten for å unngå at de blir skadet av 
enhetens bevegelige deler. 

• Ikke bruk eller lagre enheten i 
nærheten av noen varmekilde eller noe 
utstyr som genererer varme, inkludert 
stereoforsterkere. 

• Ikke bruk enheten i nærheten av 
brannfarlige eller eksplosive gasser. 

• Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig 
lukt, støy eller røyk. 

• Ikke prøv å demontere filmens batteri 
eller endre det på noen måte (hvis 
du bruker film av 600-type). Hvis 
det kommer batterivæske i øynene, 
skyll øyne umiddelbart med friskt, 
kaldt rennende vann og kontakt lege 
umiddelbart. 

• Ikke dekk til flash. 

Batteri og lader 
• Denne enheten bruker et tilpasset 

litiumionbatteri som ikke er flyttbart 
og montert inne i kamerahuset. 
Ingen annen type batteri kan brukes. 
Batteribytte kan bare utføres av 
autoriserte servicesentre. Batteriet gir 
mange års bruk hvis det brukes riktig.  

• Strømforbruket varierer avhengig av 
miljøet enheten brukes i og hvordan 
enheten har blitt lagret. Batteriet 
brukes umiddelbart etter full opplading, 
og driver opp til 15 filmpakker. 

• Når batterienerginivået faller under 
et visst nivå, vil enheten ikke lenger 
behandle film. Lysdioden blinker og 
signaliserer når den må lades opp. 
Dette er for å unngå at et bilde blir 
sittende fast mens det blir behandlet 
gjennom rullesystemet. 

• Det oppladbare batteriet er ikke 
fulladet på kjøpstidspunktet. Lad 
batteriet helt med USB -ladekabelen 
(følger med). Dette tar vanligvis 1-2 
timer (kan variere avhengig av bruk). 

• Den medfølgende batteriladekabelen 
er testet for å fungere med Apple 
iPhone -strømadaptere. Selv om den 
kan brukes i andre USB -porter f.eks. 
datamaskin, USB -strømadaptere, 
TV -er, biler osv., kan ikke riktig drift 
garanteres. 

• Når enheten ikke lenger er i bruk, må 
du resirkulere den på riktig måte. 

Bruksmiljø 
• For å beskytte 

høypresisjonsteknologien i denne 
enheten, må du aldri la kameraet ligge 
i følgende miljøer over lengre perioder: 
høy temperatur (+42 ° C/108 ° F), høy 
luftfuktighet, steder med ekstreme 
temperaturendringer (varmt og kaldt), 
direkte sollys, sandete eller støvete 
omgivelser som strender, fuktige steder 
eller steder med sterke vibrasjoner. 

• Ikke slipp enheten eller utsett den for 
alvorlige støt eller vibrasjoner. 

• Ikke skyv, trekk eller trykk på linsens 
overflate. 

Samsvar 
Viktige anvisninger for bruk av 
litiumionbatterier 
1. Ikke kast i ilden. 
2. Ikke kortslut. 
3. Ikke demonter. 
4. Ikke fortsett å bruke den når den er 
skadet. 
5. Kast på riktig måte etter bruk. 
6. Holdes vekk fra vann. 
7. Ikke lad opp når temperaturen er under 
frysepunktet. 

EU-samsvarserklæring 
Herved erklærer Polaroid International 
BV at det analoge øyeblikkekameraet 
Polaroid NOW+ er i samsvar med de 
grunnleggende kravene i direktivet 
om elektromagnetisk kompatibilitet 
(2014/30/EU), lavspenningsdirektiv 
(2014/35/EU) og RoHs -direktivet 
(2011/65) /EU) og andre relevante 
bestemmelser når de brukes til det 
tiltenkte formålet. 

Erklæring om samsvar med FCC 
Inneholder FCC ID:: A8TBM70ABCDEFGH  

Denne enheten overholder del 15 i FCC 
-reglene. Driften er underlagt følgende 
to betingelser: (1) denne enheten må 
ikke forårsake skadelig interferens, og 
(2) denne enheten må godta enhver 
interferens som mottas, inkludert 
interferens som kan forårsake uønsket 
drift. 

ForsiktigForsiktig brukeren advares om at 
endringer eller modifikasjoner ikke 
uttrykkelig er godkjent av 

parten som er ansvarlig for samsvar, 
kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til 
å bruke utstyret. Dette utstyret må ikke 
samlokaliseres eller brukes sammen med 
andre antenner eller sendere. 

VærVær oppmerksom på at utstyret 
hans er testet og funnet å overholde 

grensene for en digital enhet i klasse B, 
i henhold til del 15 i FCC -reglene. Disse 
grensene er utformet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens i en 
boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, 
bruker og kan utstråle radiofrekvent 
energi, og hvis det ikke installeres og 
brukes i samsvar med instruksjonene, kan 
det forårsake skadelig interferens med 
radiokommunikasjon. Det er imidlertid 
ingen garanti for at interferens ikke vil 
forekomme i en bestemt installasjon. 
Hvis dette utstyret forårsaker skadelig 
interferens i radio- eller fjernsynsmottak, 
som kan bestemmes ved å slå utstyret av 
og på, oppfordres brukeren til å prøve å 
korrigere interferensen med ett eller flere 
av følgende tiltak:
 - Omorienter eller flytt 

mottakerantennen. 
 - Øk skillet mellom utstyret og 

mottakeren. 
 - Koble utstyret til et uttak på en annen 

krets enn mottakeren er koblet til. 
 - Rådfør deg med forhandleren eller 

en erfaren radio-/TV -tekniker for å 
få hjelp. 

Dette utstyret overholder FCC -grensene 
for strålingseksponering som er angitt for 
et ukontrollert miljø. Sluttbruker må følge 
den spesifikke bruksanvisningen for å 
oppfylle samsvar med RF -eksponering. 

Industry Canada (IC)
Inneholder ID: 12246A-BM70BLES1F2  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) 

Denne enheten overholder del 15 av 
FCC Rule and Industry Canada lisens 
- unntatt RSS -standard (er). Driften 
er underlagt følgende to betingelser: 
(1) Denne enheten må ikke forårsake 
skadelig interferens, og (2) denne enheten 
må godta enhver interferens som mottas, 
inkludert interferens som kan forårsake 
uønsket drift.  

Eksponeringsinformasjon for radiofrekvens 

(RF)   
Den utstrålte utgangseffekten til den 
trådløse enheten er under Industry 
Canada (IC) grenseverdier for 
radiofrekvenseksponering. Den trådløse 
enheten skal brukes på en slik måte at 
potensialet for menneskelig kontakt 
under normal drift minimeres.   

Denne enheten er også evaluert 
og vist i samsvar med IC RF 
-eksponeringsgrensene under bærbare 
eksponeringsforhold. (antenner er mindre 
enn 20 cm av en persons kropp). 

Symbolet betyr at produktet ditt 
skal følge lokale lover og forskrifter 
kastes separat fra 

husholdningsavfall. Når dette produktet 
når slutten av livet, må du ta det med til et 
innsamlingssted som er utpekt av lokale 
myndigheter. Noen innsamlingssteder 
godtar produkter gratis. Den separate 
innsamlingen og resirkuleringen av 
produktet ditt på avhendingstidspunktet 
vil bidra til å bevare naturressurser og 
sikre at det resirkuleres på en måte som 
beskytter menneskers helse og miljøet. 

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam 
The Netherlands
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