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Alkosson még többet a Polaroid NOW+ 
segítségével: olyan csatlakoztatott analóg 
instant fényképezőgép, amely még több 
kreatív eszközt kínál. Ismerje meg a 
fényképezőgép minden jellemzőjét, tanulja 
meg, hogyan készítse el az első fényképét, 
és találjon rá a megfelelő megoldásokra 
amikor szüksége van rájuk.
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A  Zárgomb

B  Objektív

C  Vaku

D  Kereső

E  Fotókiadó nyílás

F  Filmrekesz ajtajának gombja

G  Vaku és EV gomb

H  Be-/kikapcsoló gomb

I  Filmszámláló kijelző

J  Csuklópánt hurok

K  USB-C   töltőport és 
 akkumulátorszint-jelző

L  + gomb Üzemmódjelző 

M  +Gomb

N  Fénymérő

O  Háromlábú állvány rögzítőpont

P  Starburst (csillaghatású)

Q  Red Vignette (vörös)

R  Narancssárga

S  Kék

T  Sárga 

Kijelző A következőket jelenti:

Unlit → A fényképezőgép ki van 
kapcsolva

- → A filmtakaró lemez bent van
0 → Nincs betöltött film
0 (villog) → Nincs betöltött film
1 → Egy fénykép maradt
1 (villog) → Dupla expozícióból az első 

expozíció
2 → Két fénykép maradt
2 (villog) → Dupla expozícióból az első 

expozíció 2
3 → Három fénykép maradt
4 → Négy fénykép maradt
5 → Öt fénykép maradt
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Filmszámláló kijelző

Fényképezőgép

Szűrők

Kijelző A következőket jelenti:

6 → Hat fénykép maradt
7 → Hét fénykép maradt
8 → Nyolc fénykép maradt
ajtó → A filmajtó nyitva van

→ Film kiadása animáció
→ Fényesebb +½EV
→ Semleges
→ Sötétebb -½EV

c → A téma túl közel vanA téma túl közel van
F → A téma túl messze van
b (5× villog) → Túl alacsony az akkumulátor 

töltöttsége a fényképezőgép 
bekapcsolásához

A filmszámláló kijelzője számos információt nyújt 
a fényképezőgépéről: a hátralévő képek számától 
kezdve az akkumulátor töltöttségi szintjéig.
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Első lépések
1. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy a 
következő elemek megvannak-e:

01 Polaroid NOW+ fényképezőgép
02 USB-C töltőkábel
03 Gyors üzembe helyezési útmutató
04 Objektív szűrőkészlet (5 szűrő
+ 1 objektívfedél)
05 Csuklópánt
06 Biztonsági és megfelelőségi füzet

2. Töltse fel a fényképezőgépet.
A biztonságos szállítás érdekében a Polaroid 

NOW+ nem lesz teljesen feltöltve, amikor 
átveszi. A töltéshez csatlakoztassa az USB-C 
kábel egyik oldalát a fényképezőgéphez, a 
másik oldalt pedig a töltőadapterhez (5V/1A). 
Nem javasoljuk, hogy laptopon keresztül töltse. 
Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED 
villog, miközben a fényképezőgép csatlakoztatva 
van és töltődik. Ez a LED kialszik, ha a 
fényképezőgép teljesen feltöltődött. A teljes 
feltöltés a fali aljzaton keresztül körülbelül 2 
órát vesz igénybe. A teljesen feltöltött Polaroid 
NOW+ elegendő energiával rendelkezik ahhoz, 
hogy 15 csomag filmet tudjon elfényképezni, a 
használattól függően. Ne felejtse el kikapcsolni 
a fényképezőgépet, amikor nem használja, hogy 
megkímélje az akkumulátor élettartamát.

3. Csatlakoztassa a csuklópántot.

01

02

4. Vásároljon instant filmet.
Ez a fényképezőgép Polaroid i-Type és 600-as 
instant filmet használ. Itt vásárolhatja meg.

Hogyan készítse
el az első fotóját
1. Kapcsolja be a Polaroid NOW+ 
fényképezőgépet.
Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, amíg a 
filmszámláló kijelzője el nem kezd világítani. Ez a 
kijelző mutatja, hogy hány fénykép maradt. A „0”-
n kell állnia, mert nincs film a fényképezőgépben.

2. Helyezze be a filmcsomagot.
Nyomja meg a filmajtó gombot, és húzza ki az 
ajtót. Tartsa a filmet úgy, hogy a filmtakaró lemez 
felfelé nézzen. Először csúsztassa be a kazetta 
vékony végét úgy, hogy a fül Ön felé nézzen. 
Teljesen nyomja be a kazettát a fényképezőgépbe, 
amíg kattanást nem hall. Hagyja rajta a kihúzható 
fület, mivel később szüksége lesz rá az üres 
filmcsomag eltávolításához.

Zárja be a filmajtót, amíg kattanást nem 
hall. A filmvédő által fedett filmtakaró lemez 
kilökődik. Ne húzza meg a filmvédőt. Távolítsa el 
a filmtakaró lemezt, és hagyja, hogy a filmvédő 
visszatekeredjen. Ezt a visszahúzható filmvédőt 
úgy tervezték, hogy megvédje a fényképeket a 
fénytől az előhívás során, ezért ne távolítsa el. 
Ha a filmtakaró lemez nem lökődött ki, vegye ki a 
filmet, majd helyezze vissza.

Annak érdekében, hogy a fényképezőgép 

számlálója a megfelelő számot jelenítse meg, 
mindig használja el a teljes filmet, mielőtt új 
csomagot helyezne be. Ha úgy dönt, hogy mégis 
kicseréli a filmcsomagot, akkor vegye figyelembe, 
hogy ezzel az összes fényképet fénynek teszi ki, 
és így azok használhatatlanok lesznek.

Most már készen áll az első fénykép 
elkészítésére. 

3. Irányítsa a fényképezőgépet a témára.
Győződjön meg arról, hogy legalább 45 cm (1,74 
láb) távolságra van a témától.

A Polaroid NOW+ az objektívház bal oldalán 
található keresőt használja. A témára irányításhoz 
tegye a szemét a keresőhöz, és a látott képet 
használja a felvétel megkomponálásához. Legyen 
tisztában azzal, hogy a fényképen nem pontosan 
az fog megjelenni, amit a keresőn keresztül 
lát. Az 1,2 méternél (5,24 láb) közelebbi témák 
esetében kissé felfelé és balra kell irányítania a 
fényképezőgépet.

Lehetőség van arra, hogy a témára 
fókuszáljon, majd újrakomponálja a képkockát. 
Ehhez nyomja le félig az exponáló gombot a 
fókusz és az expozíció rögzítéséhez. Állítsa be a 
kompozíciót, majd nyomja le teljesen az exponáló 
gombot a fénykép elkészítéséhez. Vigyázzon, 
hogy ujjaival ne takarja el a vakut vagy a fotókiadó 
nyílást. 

4. Nyomja meg az exponáló gombot.
A fotó a fényképezőgép elején lévő nyílásból fog 
kilökődni. Látni fogja, hogy a fényképet filmvédő 
borítja, amely a fénytől védi. Kérem, ne húzza 
meg a filmvédőt.

5. Vegye el a fényképet.
Hagyja a fényképet a filmvédő alatt körülbelül 5 
másodpercig. Óvatosan emelje fel a filmvédőt, 
hogy az visszatekeredjen a fényképezőgépbe. 
Vegye el a fényképet, és tartsa a képpel lefelé, 
hogy az előhívás alatt továbbra is védve legyen 
a fénytől. És bárki bármit is mond, ne rázza 
meg a fotót! Ellenőrizze a film csomagolásának 
hátoldalán a helyes előhívási időt.

6. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a Polaroid 
NOW+ kikapcsolásához.

Csatlakozás az 
alkalmazáshoz
A Polaroid NOW+ segítségével extra kreatív 
eszközöket nyithat meg a Polaroid alkalmazáson 
belül. Töltse le a Polaroid alkalmazást 
mobiltelefonjára az Apple App Store-ból vagy 
a Google Play áruházból. Kapcsolja be a 
Bluetooth® vezeték nélküli technológiát. Nyissa 
meg az alkalmazást, és koppintson a menüben 
a „NOW+” lehetőségre. Egy engedélyezési 
üzenet jelenik meg. A megerősítéshez 
koppintson az „OK” gombra. A fényképezőgép 
+ gombja kék színűre vált, jelezve, hogy a 
fényképezőgép csatlakozik a telefonhoz. A 
kapcsolat az alkalmazáson keresztül történik, 
így nincs szükség a fényképezőgép és a telefon 
párosítására. Ez azt jelenti, hogy a Polaroid 
NOW+ fényképezőgép nem jelenik meg a 
telefonon a Bluetooth® eszközök listáján.

A Polaroid NOW+ fényképezőgép mindig 
készen áll a mobilalkalmazáshoz való 
csatlakozásra. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát 
a + gombbal.

→
A fényképezőgép keresi a mobi-
lalkalmazást.

→
A fényképezőgép csatlakozik a 
mobilalkalmazáshoz.

→

A fényképezőgép 
nem kapcsolódik a 
mobilalkalmazáshoz, de keresi 
azt.

Objektívszűrő hozzáadása
Adjon csillagokat, kontrasztot vagy színt a 
fényképezéshez az objektívre helyezhető  
szűrőkkel. A színes szűrő használatához csak rá 
kell nyomnia azt az objektívre. A csillaghatású és 
a vörös szűrő esetében fordítsa el a szűrőt addig, 
amíg a kis bevágás egy vonalba nem kerül az 
objektív alján lévő fénymérővel. A szűrő ezután a 
helyére kattan.
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közvetlenül Polaroid NOW+ fényképezőgépére, 
hogy bármikor használhassa – anélkül, 
hogy csatlakoztatnia kellene a telefonját. 
A parancsikon beállításához lépjen be az 
alkalmazáson belül a kedvenc üzemmódjába, 
és nyomja meg a képernyő tetején található 
+ gombot. Ekkor ezt az üzemmódot elmenti 
a fényképezőgépére. Aktiválásához nyomja 
meg hosszan a + gombot a fényképezőgépen. 
A + gomb üzemmódjelzője pirosra vált, 
jelezve, hogy a parancsikon most aktív. A 
kikapcsoláshoz nyomja meg újra a + gombot.

+ gomb üzemmódjelző
Ha ellenőrizni szeretné, hogy melyik kreatív 
üzemmódban van, azt a + gomb üzemmódjelző 
segítségével teheti meg. Pontosan a kereső 
alatt helyezkedik el.

→ Önkioldó. Az aktiváláshoz ny-
omja meg egyszer a + gombot. A 
kikapcsoláshoz ismét nyomja meg 
egyszer.

→ Dupla expozíció. Az aktiváláshoz 
nyomja meg kétszer a + gombot. A 
kikapcsoláshoz ismét nyomja meg 
egyszer.

→ Személyre szabott parancsikon. 
Az aktiváláshoz nyomja 
meg hosszan a + gombot. A 
kikapcsoláshoz ismét nyomja meg 
egyszer.

A vaku használata
Minden olyan helyzetben, amikor nem ragyogó, 
közvetlen napfényben készít felvételeket, a 
legjobb Polaroid fotók készítéséhez javasoljuk a 
vaku használatát. Ezért a vaku alapértelmezés 
szerint minden alkalommal, amikor megnyomja 
az exponálógombot, aktiválódik. A vaku gomb a 
be-/kikapcsoló gomb mellett található kis villám 
jel.

Különleges jellemzők

Önkioldó
Használja a Polaroid NOW+ önkioldóját: 
legyen rajta mindenki a képen! Nyomja meg 
a + gombot, ekkor a + gomb üzemmódjelzője 
(a fényképezőgép elején a kereső alatti LED) 
narancssárgára vált. Miután keretbe fogta a 
képet, nyomja meg az exponáló gombot. A 
narancssárga LED villogva jelzi az önkioldó 
visszaszámlálását. Az exponálás előtt 9 
másodperce van. Ha meggondolja magát, 
az önkioldót a visszaszámlálás vége előtt 
az exponáló gomb megnyomásával vagy 
egyszerűen a fényképezőgép kikapcsolásával 
törölheti.

Dupla expozíció
Kombináljon két expozíciót egy fotón dupla 
expozícióval. Az indításhoz koppintson 
duplán a + gombra. A + gomb üzemmódjelző 
zöldre vált. A filmszámláló kijelzőjén villogni 
fog az „1”-es szám. Most már elkészítheti az 
első expozíciót. Ekkor villogni kezd a „2”-es 
szám, jelezve, hogy elkészíthető a második 
expozíció.

Személyre szabott parancsikon
A személyre szabott parancsikon megkönnyíti 
az alkotás folyamatát. Válassza ki kedvenc 
üzemmódját az alkalmazásból, és küldje el 

→

A vaku készen áll.
A vaku mindig bekapcsolt 
állapotban van, hacsak nem 
tiltja le.
Ha le van tiltva, nyomja 
meg a gombot a bekapc-
soláshoz.

→

A vaku ki van kapcsolva.
Nyomja meg 1 másodpercnél 
rövidebb ideig, ha a 
következő felvételhez ki 
akarja kapcsolni. A gomb 
kétszeri megnyomásával 
kikapcsolhatja, kivéve, ha 
a fényképezőgép is ki van 
kapcsolva.

→ A vaku tölt

Expozíciós érték (EV) 
beállítása 
A vaku gomb lehetővé teszi a Polaroid NOW+ 
expozíciós értékének beállítását is. Tartsa 
lenyomva a vaku gombot, hogy a filmszámláló 
kijelzőjén EV üzemmódba lépjen. Nyomja meg 
újra a világosabb (+1/2 EV), a semleges vagy 
a sötétebb (-1/2 EV) közötti váltáshoz. Várjon 
7 másodpercig. A kiválasztott sáv villogni fog, 
jelezve, hogy az EV értéket elmentette.

Tippek nagyszerű fotók 
készítéséhez 
A fény a legjobb barátunk, ha analóg 
fényképezésről van szó, ezért javasoljuk, 
hogy majdnem mindig használjon vakut. A 
Polaroid NOW+ vakuja 2 m (6,56 láb) távolság 
megvilágítására alkalmas, így ha a téma távolabb 
van, a vakus fénykép túl sötét lehet.
Ha a szabadban tartózkodik, és a téma a vaku 
hatótávolságán kívül van, javasoljuk, hogy a vaku 
maradjon kikapcsolva. Ez megakadályozza, hogy 
a fényképezőgép beállítsa a rekeszértéket, ami 
alulexponált fényképet eredményez.
Ha napos idő van a szabadban, hagyja, hogy a 
nap legyen a fényforrás. Helyezkedjen el úgy, 
hogy a nap Ön mögött legyen és a téma oldalra 
essen, hogy ne vessen árnyékot, kapcsolja ki 
a vakut, és tartsa a fényképezőgépet a lehető 
legstabilabban.

Töltés
Az USB-C nyílás felett az akkumulátor töltöttségi 
szintjét jelző LED jelzi az akkumulátor aktuális 
szintjét.

Akkumulátor 
szintet
jelző LED

A következőket jelenti:

→ A fényképezőgép ki van 
kapcsolva

→ Az akkumulátor teljesen fel 
van töltve

→ Az akkumulátor félig van 
feltöltve

→ Az akkumulátor lemerült

Ha pontosabban szeretné tudni az akkumulátor 
töltöttségi szintjét, tartsa lenyomva a + gombot, 
miközben bekapcsolja a fényképezőgépet. A 
filmszámláló kijelzőjén az akkumulátor töltöttségi 
szintje jelzésére egy szám jelenik meg, amely 
%-nak felel meg. A + gomb felengedése után a 
kijelző visszatér a filmszám kijelzésére.
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Kijelző A következőket jelenti:

Nem világít Kikapcsolva 
0 Nem releváns 
1 Az akkumulátor lemerült 
2 20 %-os töltöttség 
3 30 %-os töltöttség
4 40 %-os töltöttség
5 50 %-os töltöttség
6 60 %-os töltöttség
7 70 %-os töltöttség
8 80 %-os töltöttség
9 Teljesen feltöltve

A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábel 
egyik oldalát a fényképezőgéphez, a másik oldalt 
pedig a töltőadapterhez (5V/1A). Nem javasoljuk, 
hogy laptopon keresz tül töltse. Az akkumulátor 
töltöttségi szintjét jelző LED villog, miközben a 
fényképezőgép csatlakoztatva van és töltődik.

Akkumulátor 
szintet
jelző LED

A következőket jelenti:

→ A fényképezőgép teljesen 
feltöltött

→
Töltés folyamatban, az akku-
mulátor majdnem teljesen fel 
van töltve

→ Töltés folyamatban, az akku-
mulátor félig fel van töltve

→
Töltés folyamatban, az 
akkumulátor töltöttsége 
alacsony

Tisztítás
Amikor Polaroid fényképet készít, a gép 
fényképet két fémgörgőn keresztül tolja át. 
Itt kerül az előhívópaszta a fénykép negatív 
és pozitív komponensei közé. Ha ezek a 
görgők piszkosak, a vegyszer nem oszlik el 
egyenletesen, és apró foltokat okozhat az 
előhívott fényképen.
Amikor a fényképezőgépben nincs film, kapcsolja 
ki, és nyissa ki a filmajtót. Keresse meg ezt a 

két fémgörgőt a filmkiadó nyílás közelében. 
Helyezzen egy puha, nedves ruhát a görgőkre. 
Forgassa a görgőket a fekete műanyag 
fogaskerék elforgatásával. Törölje át a görgőket 
a ruhával, miközben azok mozognak. Vigyázzon, 
hogy a ruha ne okozzon elakadást. Győződjön 
meg arról, hogy a görgők megszáradtak, mielőtt 
újra használná a fényképezőgépet. Javasoljuk, 
hogy a görgőket minden filmcsomag betöltése 
között ellenőrizze, és 2 – 3 csomagonként 
tisztítsa meg őket.
Az objektív tisztításához használjon mikroszálas 
kendőt. Így elkerülhetők a karcolások és az 
anyagrészecskék, amelyek befolyásolhatják a 
fényképek minőségét.

Hibaelhárítás
1. A Polaroid NOW+ nem dobja ki a 
fényképemet vagy a filmtakaró lemezt.
Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép 
fel van töltve. Az akkumulátor töltöttségi szintjét 
jelző LED pirosan villog, ha nincs elég töltés 
a működéshez. Ha ez a helyzet, töltse fel a 
fényképezőgépét, majd próbálja meg újra. Ezzel 
nem oldódott meg a probléma? Ellenőrizze, 
hogy hány felvételi lehetősége maradt. Ha a 
filmszámláló kijelzőjén „0” jelenik meg, ez azt 
jelenti, hogy nincs több film.

2. A vaku nem sül ki, amikor fényképet 
készítek.
A Polaroid NOW+ alapértelmezett 
vakuval rendelkezik, így a fényképezőgép 
bekapcsolásakor azonnal bekapcsol. Ha nem 
sül ki, nyomja meg a vaku gombot legfeljebb 1 
másodpercig, amíg a vaku gomb el nem kezd 
világítani.

3. A fényképem túl sötét lett.
Erre több lehetséges megoldás is van.
-Ha a vakut használja, ügyeljen arra, hogy 
véletlenül se takarja el az ujjaival. -Ha 
szabadban fényképez, kerülje el, hogy a 
kamerát a nap felé irányítsa. Túl sok fény 
hatására a fényképezőgép túlkompenzálhatja a 
fotó expozícióját, így az túl sötét lesz.

-Ha beltérben készít 
fényképeket, ne feledje, hogy a 
Polaroid NOW+ vaku 2 m (6,56 
láb) területet tud megvilágítani. 
Ha a téma ezen kívül esik, 
a fotó túl sötét is lehet. -Ha 
nem akarja használni a vakut, 
keressen más fényforrást.
-Ha félig nyomja le az exponáló 
gombot, hogy játsszon a 
kompozíció kialakításával, 
ne feledje, hogy a gomb félig 
lenyomása az expozíciót is 
rögzíti, nem csak a fókuszt. A 
fényképezőgép tehát az első 
fényérték alapján exponál.

4. A fényképem elmosódott 
vagy homályos lett.
Győződjön meg arról, hogy 
legalább 45 cm (1,47 láb)
Távolságra van a témától. 
Fényképezéskor tartsa a 
fényképezőgépet stabilan 
(különösen gyenge 
fényviszonyok között), 
használjon erős fényforrást 
a téma megvilágításához, 
és tartsa távol az ujjait a 
fényképezőgép érzékelőitől, 
amelyek a vaku alatt 
helyezkednek el.

5. A filmszámláló kijelzője 
rossz számot mutat.
A kijelző minden alkalommal 
„8”-ra áll vissza, amikor új 
filmcsomagot helyez be. 
Ha egy részben használt 
filmcsomag van behelyezve, 
a fényképezőgép akkor is a 
„8”-as szám kijelzésével indul, 
és minden egyes fénykép 
elkészítésekor innen számol 
vissza. Amikor legközelebb 
egy teljes filmcsomagot helyez 
be, a számláló helyesen 
„8” hátralévő fényképet fog 
mutatni.

6. Az első felvétel egy dupla 
expozíciós fotó volt, de 
meggondoltam magam.
Kapcsolja ki a 
fényképezőgépet, majd nyomja 
le és tartsa lenyomva az 
exponáló gombot. Kapcsolja 
be újra a fényképezőgépet, 
és a filmszámláló a „-” értéket 
fogja mutatni. Tartsa lenyomva 
az exponálógombot több mint 
10 másodpercig, amíg a film ki 
nem dobódik.

7. Véletlenül kinyitottam a 
filmajtót. Most mi lesz?
Ilyesmi sajnos előfordul. A 
Polaroid fényképezőgépeket 
és a filmcsomagokat úgy 
tervezték, hogy a filmajtó 
kinyitásakor ne jusson be a 
fény. Ha azonban a filmet 
közvetlen, erős fénynek tették 
ki, fennáll a veszélye, hogy 
a fényképek megsérülnek. 
Készítsen egy fényképet, 
hogy kivehesse a csomagból. 
Készítsen egy másikat is, 
hogy megnézze, a film többi 
része jó állapotban van-e. 
Ha nem, helyezzen be egy új 
filmcsomagot.

8. A fényképezőgépem 
furcsán viselkedik.
Mit tegyek?
Úgy tűnik, visszaállításra van 
szükség. A fényképezőgép 
alaphelyzetbe állításához 
nyissa ki a filmajtót, majd 
tartsa lenyomva a be-/
kikapcsoló gombot legfeljebb 8 
másodpercig.
 

Nem találja, amit keres?
Böngésszen a Gyakran ismételt 
kérdésekközött.
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Ügyféltámogatás
Azért vagyunk, hogy segítsünk!
Vegye fel a kapcsolatot az 
alábbi elérhetőségeken.

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

Európa/a világ többi része
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amszterdam
Hollandia

Részletesebb és naprakész 
információkért látogasson el a 
polaroid.com/helpweboldalra.

Garancia
A Polaroid NOW+ készülékre 
vonatkozó garanciát
itt találja:
polaroid.com/warranty

Műszaki adatok
Általános adatok
Méretek
150,16 mm (H) x 112,2 mm
(Sz) x 95,48 mm (M)

Tömeg
457 g (filmcsomag nélkül)

Üzemi hőmérséklet
40 – 108 °F / 4 – 38 °C, 5 – 90 
% relatív páratartalom

Kompatibilis film
Polaroid 600 és i-Type film

Akkumulátor
Nagy teljesítményű lítium-ion 
akkumulátor, 750 mAh, 3,7 V 
névleges feszültség, 2,775 Wh

Anyagok
Külső ház
Polikarbonát + ABS műanyagok

Objektív
Polikarbonát gyanta

Optikai rendszer
Objektív
2 zóna (közeli és standard) 
automatikusan kapcsoló 
hiperfókuszos optikai rendszer 
(1. zóna, közeli: 0,4 m – 1,3 m, 
2. zóna, standard: 1,0 m – TO)

Fókusztávolság
Standard objektív: 102,35 mm 
(40 mm/35-nek megfelelő) 
Közeli objektív: 94,96 mm (35 
mm/35-nek megfelelő)

Látómező
41° függőleges, 40° vízszintes

Zársebesség
1/200 – 1mp. (Előre beállított)
1/200 – 30 mp. és Bulb 

üzemmód (alkalmazásbeli 
üzemmód)

Apertúra
F11 – F64

Vakurendszer
Automatikus kimeneti beállítás 
Vákuumkisüléses csöves 
stroboszkópos rendszer

Biztonsági 
információk
Vigyázat Áramütés veszélye – Ne nyissa 
ki/szedje szét a motoros görgőrendszert!

• Ne szerelje szét a készüléket. A helytelen 
összeszerelés elektromos áramütést 
okozhat, ha a készüléket újra használják.

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más 
folyadékba.

• Ne üzemeltesse a készüléket magas 
páratartalmú vagy nagyon poros 
környezetben.

• Ne próbálja meg megbolygatni, beállítani 
vagy eltávolítani az akkumulátort és/vagy 
a készülék filmajtója mögött, a görgők 
alatt található elektronikát.

• Ne próbálja meg eltávolítani magát az 
ajtót, mivel az elektronikusan kapcsolódik 
a készülékházhoz. Ez nem biztonságos, 
valószínűleg károsítja a készüléket, és 
érvényteleníti a garanciát.

• Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a 

görgőkbe vagy a fogaskerekekbe.
• A kisgyermekeket és csecsemőket tartsa 

távol a készüléktől, hogy elkerülje a 
készülék mozgó részeinek sérülését.

• Ne használja vagy tárolja a készüléket 
hőforrás vagy hőtermelő berendezés 
közelében, beleértve a sztereó erősítőket 
is.

• Ne használja a készüléket gyúlékony 
vagy robbanásveszélyes gázok 
közelében.

• Ne töltse a készüléket, ha szokatlan 
szagokat, zajt vagy füstöt észlel.

• Ne próbálja meg szétszerelni a film 
akkumulátorát, és ne módosítsa 
azt semmilyen módon (600-as 
típusú film használata esetén). Ha 
az akkumulátorból folyadék kerül a 
szemébe, azonnal öblítse ki a szemét 
friss, hideg folyóvízzel, és azonnal 
forduljon orvoshoz.

• Ne takarja le a vakut.

Akkumulátor és töltő
• Ez a készülék egyedi lítium-ion 

akkumulátort használ, amely nem 
cserélhető, és a fényképezőgép testébe 
van beépítve. Más típusú akkumulátor 
nem használható.

• Az akkumulátor cseréjét csak hivatalos 
szervizközpontok végezhetik. Az 
akkumulátor megfelelő használat 
esetén hosszú éveken át megfelelően 
használható.

• Az energiafogyasztás a készülék 
használati környezetétől és a készülék 
tárolási módjától függően változik. 

Az akkumulátor a teljes feltöltés után 
azonnal használható, és akár 15 
filmcsomaghoz is elegendő energiát 
biztosít.

• Amint az akkumulátor energiaszintje 
egy bizonyos szint alá csökken, a 
készülék nem fog képet készíteni. A 
LED villogni kezd, és jelzi, ha újra kell 
tölteni. Ezzel elkerülhető, hogy a fotó 
a görgőrendszeren keresztül történő 
feldolgozás során elakadjon.

• Az újratölthető akkumulátor a vásárláskor 
nincs teljesen feltöltve. Töltse fel teljesen 
az akkumulátort a (mellékelt) USB 
töltőkábellel. Ez általában 1 – 2 órát vesz 
igénybe (ez a használat függvényében 
változhat).

• A mellékelt akkumulátortöltő kábelt 
úgy teszteltük, hogy az Apple iPhone 
hálózati adapterekkel működik. Bár más 
USB-portokban, pl. számítógépben, 
USB hálózati adapterekben, TV-kben, 
autókban stb. is használható, a helyes 
működés ekkor nem garantálható.

• Ha a készüléket már nem használja, 
kérjük, gondoskodjon megfelelően 
újrahasznosításáról.

• Felhasználási környezet
• A készülékben található nagy pontosságú 

technológia védelme érdekében 
soha ne hagyja a kamerát hosszabb 
időre a következő környezetben: 
magas hőmérsékletű (+42 °C/108 
°F), magas páratartalmú, extrém 
hőmérsékletváltozásoknak (meleg és 
hideg), közvetlen napfénynek kitett, 
homokos vagy poros környezet, például, 
strand, nedves helyek vagy erős 
rezgésnek kitett helyek.

• Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki 
erős ütéseknek vagy rezgéseknek.

• Ne nyomja, húzza vagy nyomja meg a 
lencse felületét.Megfelelőség

Megfelelőség
Fontos utasítások a lítium-ion 
akkumulátorok használatához
1. Ne dobja tűzbe.
2. Ne zárja rövidre.
3. Ne szerelje szét.
4. Sérült állapotban ne használja 

tovább.
5. Használat után megfelelően 

ártalmatlanítsa.
6. Tartsa távol a víztől.
7. Ne töltse fel, ha a hőmérséklet 

fagypont alatt van.

EU megfelelőségi nyilatkozat
A Polaroid International B.V. ezúton kijelenti, 
hogy a Polaroid Now+ analóg instant 
fényképezőgép rendeltetésszerű használat 
mellett megfelel az elektromágneses 

kompatibilitási irányelv (2014/30/EU), az 
alacsony feszültségről szóló irányelv (2014/35/
EU) és a RoHs irányelv (2011/65/EU) alapvető 
követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó 
rendelkezéseknek.
FCC megfelelőségi nyilatkozat
FCC azonosító: A8TBM70ABCDEFGH Ez 
a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. 
részének. Az üzemeltetés a következő két 
feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem 
okozhat káros interferenciát, és (2) ennek 
a készüléknek el kell fogadnia a kapott 
interferenciát, beleértve a nem kívánt 
működést okozó interferenciát is.
Figyelmeztetés A felhasználót figyelmeztetjük, 
hogy a megfelelőségért felelős fél által 
nem kifejezetten jóváhagyott változtatások 
vagy módosítások érvényteleníthetik a 
felhasználónak a berendezés üzemeltetésére 
vonatkozó jogosultságát. Ezt a berendezést 
nem szabad más antennával vagy adóval 
együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.
Megjegyzés Ezt a berendezést tesztelték, 
és megállapították, hogy megfelel a B 
osztályú digitális eszközökre vonatkozó 
határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része 
szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, 
hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros 
interferenciával szemben lakossági telepítés 
esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás 
energiát termel, használ és sugározhat, és ha 
nem az utasításoknak megfelelően telepítik 
és használják, káros interferenciát okozhat 
a rádiós kommunikációban. Azonban nincs 
garancia arra, hogy egy adott berendezésben 
nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés 
káros interferenciát okoz a rádió- vagy 
televízió vételben, ami a berendezés ki- és 
bekapcsolásával megállapítható, akkor 
a felhasználónak meg kell próbálnia az 
interferenciát az alábbi intézkedések közül egy 
vagy több intézkedéssel kijavítani:
• Irányítsa át vagy helyezze át a 

vevőantennát.
• Növelje a berendezés és a vevőkészülék 

közötti távolságot.
• Csatlakoztassa a berendezést egy olyan 

konnektorba, amelyik más áramkörön van, 
mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.

• Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt 
rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a berendezés megfelel az FCC által a 
nem ellenőrzött környezetre meghatározott 
sugárterhelési határértékeknek. A 
végfelhasználónak a rádiófrekvenciás 
expozíciónak való megfelelés érdekében be 
kell tartania a speciális használati utasításokat.

Industry Canada (IC)
Azonosító: 12246A-BM70BLES1F2 CAN 
ICES-003(B)/NMB-003(B)
Ez a készülék megfelel az FCC-szabály 15. 
részének és az Industry Canada által előírt 
engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. Az 

https://polaroid.com/warranty
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Polaroid International B.V.
1013AP Amszterdam 
Hollandia

Az életciklus végére vonatkozó figyelmeztetés: Ha a termék élettartama lejárt, a helyi 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ez a termék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai uniós irányelv hatálya alá tartozik, és 

nem szabad szelektálatlan települési hulladékként ártalmatlanítani.

Készült Kínában a Polaroid International B.V., 1013 AP, Amszterdam, Hollandia számára és 
forgalmazására. A „POLAROID” szó és logók (beleértve a Polaroid Classic Border logót) és a 
„Polaroid Now” a Polaroid védett védjegyei.

© 2023 Polaroid. Minden jog fenntartva.

üzemeltetés a következő két feltételhez 
kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros 
interferenciát, és (2) ennek a készüléknek 
el kell fogadnia a kapott interferenciát, 
beleértve a nem kívánt működést okozó 
interferenciát is.
Rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelési 
információk
A vezeték nélküli eszköz kisugárzott 
kimeneti teljesítménye az Industry Canada 
(IC) által előírt rádiófrekvenciás expozíciós 
határértékek alatt van. A vezeték nélküli 
eszközt úgy kell használni, hogy a normál 
működés során a lehető legkisebb legyen 
az emberi érintkezés lehetősége.
Ezt az eszközt is értékelték, és kimutatták, 
hogy megfelel az IC RF expozíciós 
határértékeknek hordozható expozíciós 
körülmények között. (az antennák kevesebb 
mint 20 cm-re vannak a személy testétől).

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a 
helyi törvényeknek és előírásoknak 

megfelelően a terméket a háztartási 
hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. 
Ha ez a termék eléri élettartama végét, 
vigye el a helyi hatóságok által kijelölt 
gyűjtőhelyre. Egyes gyűjtőpontok 
ingyenesen veszik át a termékeket. A 
termék szelektív gyűjtése és 
újrahasznosítása az ártalmatlanítás során 
segít megőrizni a természeti erőforrásokat, 
és biztosítja, hogy a termék 
újrahasznosítása az emberi egészség és a 
környezet védelmét szolgáló módon 
történjen.


