Ръководство за потребителя

A

Бутон на затвора

B

Обектив

C

Визьор и огледало за селфи

D

Светкавица | Самоснимачка |
Бутон за двойна експонация

E

Бутон за вратичката за филм

F

Светкавица

G

Бутон ВКЛ.|ИЗКЛ.

H

Дисплей за брояч на филма

I

Ухо на каишка за китка

J

Слот за изваждане на снимка

K

LED индикатор за ниво на батерията |
Порт за зареждане
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C
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H

J

J
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E
K

Излезте и творете с джобния аналогов
фотоапарат за моментни снимки,
създаден за големи идеи. Запознайте
се с всяка страна на вашия фотоапарат,
научете се как да направите първата си
снимка и открийте нужните решения,
когато имате нужда от тях. Хайде,
излизайте. Нямаме търпение да видим
създаденото от вас.

3

Първи стъпки

3

Как да направите първата си снимка

3

Как да използвате светлина за

Дисплей за брояч на
филма

Светкавица |
Самоснимачка | Бутон за
двойна експонация

Дисплеят за брояч на филма

Как да активирате различни функции с

предоставя много информация за вашия

единствения бутон.

фотоапарат: от оставящия брой снимки
до ниво на батерията и грешки.

Дисплей за
брояч на
филма
2

Това означава:
→ Остават две снимки

3

Специални функции

Дисплей за
брояч на
филма

4

Зареждане

Неосветен

→ Фотоапаратът е изключен

3

→ Остават три снимки

4

Почистване

●

4

→ Остават четири снимки

4

Отстраняване на неизправности

→ Светкавицата е готова
Ако липсва точка (.),
светкавицата е изключена.

5

→ Остават пет снимки

5

Поддръжка на клиенти

● (примигване) → Светкавицата се зарежда

6

→ Остават шест снимки
→ Остават седем снимки

5

Гаранция

0

7
8

5

Технически спецификации

door

6

Информация за безопасност

6

Съответствие

        заснемане на страхотни снимки

Това означава:

→ Няма филм

0 (примигване) → Няма филм
1

→ Остава една снимка

1 (примигване) → Експонация 1 от двойна
експонация

2 (примигване) → Експонация 2 от двойна
експонация

Функция

Как да се активира:

Светкавица ВКЛ. → Светкавицата е винаги
включена, освен ако не я
деактивирате.
Ако е деактивирана,
задръжте за <1 от една
секунда, за да я включите.
Светкавица ИЗКЛ. → Натиснете за <1 секунда
Самоснимачка
ВКЛ.

→ Задръжте за >2 секунди

→ Остават осем снимки

Самоснимачка
ИЗКЛ.

→ Задръжте за >2 секунди

→ Вратичката за филма е
отворена

Двойна експонация → Докоснете два пъти
ВКЛ.

→ Анимация при изваждане на
филм

Двойна експонация → Докоснете два пъти
ИЗКЛ.

2

Първи стъпки

3. Закачете каишката за китка.
01

1. Отворете кутията и проверете
дали имате следните артикули:
01

Фотоапарат Polaroid Go

02

Micro USB кабел за зареждане

03

Ръководство за бърз старт

04

Каишка за китка

02

2. Заредете фотоапарата.
С цел безопасно транспортиране
Polaroid Go няма да е напълно зареден,
когато го получите. За да го заредите,

03

включете micro USB края на кабела за
зареждане в страната на фотоапарата,
устройство за стена (5V/1A). Не
препоръчваме зареждане чрез лаптоп.

за да отворите вратичката . Цветът

най-добрите снимки. Ето защо

Регулирайте вашата композиция и

на касетата на филма трябва да

светкавицата ще се задейства по

след това натиснете напълно бутона

съответства на цвета, указан на

подразбиране всеки път, когато

на затвора, за да снимате. Внимавайте

фотоапарата. Дръжте касетата от

натиснете бутона на затвора. Когато

да не закриете с пръсти светкавицата,

двете страни, за да предотвратите

светкавицата е включена, ще се появи

сензорите за разстояние (които са

Светлината е най-добрият ви приятел,

увреждане на химическите капсули.

точка (.) до броя, посочен на дисплея

под светкавицата), както и слота за

когато става въпрос за аналогова

Първо плъзнете дебелия край на

за брояч на филма. Ако желаете да я

изваждане на снимката.

фотография за моментни снимки, така

касетата и я оставете да си влезе

изключите, защото сте на открито при

на мястото. Оставете накрайника

светъл ден или защото желаете да

6. атиснете бутона на затвора.

използвате светкавицата. Светкавицата

за издърпване, тъй като ще ви е

изпробвате друг източник на светлина,

Снимката ще излезе от слота в

на Polaroid Go достига до 2 m (6,56 ft),

необходим по-късно, за да извадите

натиснете бутона на светкавицата.

предната част на фотоапарата

така че ако вашият обект е по-далеч,

празната опаковка с филма.

Точката върху дисплея за брояч на

веднага щом освободите бутона на

вашата снимка със светкавица може да

Затворете вратичката за филм,

филма ще изчезне.  

затвора. Ще видите, че снимката ще е

излезе прекалено тъмна.

покрита с протектор на филм, който я

Ако сте на открито и вашият обект

предпазва от светлина.

е извън обхвата на светкавицата,

преграда, покрита от протектора

4. Заемете удобна позиция.

на филма, ще изскочи. Извадете

Уверете се, че сте на поне 45 cm (1,47

светлозащитната преграда и позволете

ft) от вашия обект.

че препоръчваме почти винаги да

ние ви препоръчваме да оставите

е проектиран да предпазва снимките

секунди. Внимателно повдигнете

недоекспонирана снимка.

от светлина, докато се проявяват,

Polaroid Go използва визьор,

протектора на филма, така че

Ако навън е слънчев ден, оставете

така че не го отстранявайте. Ако

разположен от лявата страна на

той да се прибере обратно във

слънцето да е вашият източник на

светлозащитната преграда не изскача,

цилиндъра на обектива. За да се

фотоапарата. Извадете снимката и я

светлина. Застанете така, че слънцето

извадете опаковката с филма и я

прицелите към вашия обект, изравнете

поставете с лицевата част надолу, за

да е зад вас, обърнете се към вашия

вкарайте повторно.

окото си на нивото на визьора и

да продължите да я предпазвате от

обект странично, за да избегнете сянка,

За да сте сигурни, че фотоапаратът

използвайте изображението, което

светлината, докато се проявява. Не

изключете светкавицата и дръжте

показва правилния брой снимки,

виждате, за да си помогнете при

я клатете! Проверете задната страна

фотоапарата възможно най-стабилно.

винаги завършвайте опаковката с

композирането на вашата снимка.

на опаковката на вашия филм за

филма, преди да поставите нова.

Трябва да знаете, че вашата снимка

правилното време за проявяване.

1. Включете Polaroid Go.

Ако въпреки това решите да смените

няма да отразява с точност това, което

Натиснете бутона ВКЛ. | ИЗКЛ.,

опаковката, трябва да знаете, че

виждате през визьора. За обекти,

8. Изключете фотоапарата.

докато не светне дисплеят за брояч

това ще експонира всички снимки на

които са по-близо от 1,2 m (5.24 ft),

Натиснете бутона ВКЛ. | ИЗКЛ., за да

на филма. Този дисплей ще покаже

светлина и те ще станат негодни за

регулирайте вашето прицелване леко

изключите Polaroid Go.

колко снимки остават. Трябва да

употреба.

нагоре и наляво.

В Polaroid Go е включено вградено

Възможно е да се фокусирате

огледало за селфи. За да го

3. Задайте режима на светкавица.

върху вашия обект и след това да

използвате, дръжте фотоапарата в

Във всеки случай, когато не снимате

композирате повторно вашия кадър.

лявата си ръка и композирайте вашето

е напълно зареден. Пълно зареждане

да го закупите тук.

през стенен контакт отнема около 2

батерията.

заключите фокуса и експонацията.

блендата, което би довело до

моментни снимки Polaroid Go. Можете

използвате, за да удължите живота на

светкавицата, за да постигнете

протектора на филма за около 5

се изключи, след като фотоапаратът

изключите фотоапарата, когато не го

вратичката за филм и издърпайте,

5. Насочете фотоапарата към
вашия обект.

Този фотоапарат използва филм за

от употребата. Не забравяйте да

наполовина бутона на затвора, за да

попречи на фотоапарата да регулира

и се зарежда. Този LED индикатор ще

на 15 опаковки с филми – в зависимост

ние ви препоръчваме да използвате

Оставете вашата снимка под

е включен към електрическата мрежа

има достатъчно енергия за заснемане

Плъзнете напречно бутона за

светкавицата изключена. Това ще

4. Закупете филм за моментни
снимки.

часа. Напълно зареден Polaroid Go ще

За да направите това, натиснете

7. Извадете снимката.

LED индикаторът за ниво на батерията
ще мига в зелено, докато фотоапаратът

при ярка пряка слънчева светлина,

докато не щракне. Светлозащитната

а страната USB-A в USB зарядно

Как да използвате
светлина за
заснемане на
страхотни снимки

2. Вкарайте опаковката с филма.

Как да направите
първата си
снимка

на протектора на филма да се прибере
обратно. Този прибиращ се протектор

показва „0“, тъй като няма филм във
фотоапарата.

Специални
функции
Огледало за селфи

3

селфи, като използвате огледалото
от дясната страна на фотоапарата.
Опитайте се позиционирате
фотоапарата на около 45 cm (1,47 ft)
от вас. Натиснете червения бутон на
затвора, за да снимате.  

Зареждане

Почистване

Над слота за micro USB се намира

Когато правите снимка с Polaroid,
филмът преминава през две
метални ролки. Това е мястото,
където пастата за проявяване се
разпростира между негативите и
позитивите на снимката. Ако тези
ролки са мръсни, химията няма да
са разпростре равномерно и може
да причини дребни белези върху
вашата проявена снимка.
Когато във вашия фотоапарат
няма филм, изключете го и
отворете вратичката за филм.
Потърсете две малки ролки
близо до слота за изваждане на
филма. Поставете мека и влажна
кърпа върху ролките и задръжте
заедно бутона на светкавицата
и бутона на затвора, за да се
завъртят. Внимавайте кърпата
да не причини засядане. Уверете
се, че ролките са сухи, преди да
използвате отново фотоапарата.
Препоръчваме ви да проверявате
ролките между всяка опаковка с
филм и да ги почиствате на всеки
2 – 3 опаковки.
За да почистите обектива,
използвайте микрофибърна кърпа.
Така ще се избегнат драскотини и
материални частици, които може
да повлияят на качеството на
вашите снимки.

LED индикаторът за ниво на
батерията. За да проверите нивото
на батерията, включете фотоапарата

Самоснимачка

и направете сравнение на LED

Съберете всички в снимката със

индикатора с таблицата по-долу.

самоснимачката на Polaroid Go.
Задръжте бутона на самоснимачката
за >2 секунди. Оранжевият LED
индикатор под светкавицата в
предната част на фотоапарата ще се
включи. След като кадрирате снимката
си, натиснете бутона на затвора.
Оранжевият LED индикатор ще мига,

LED индикатор
за ниво на
батерията

Това означава:

Няма светлина → Фотоапаратът е
изключен
Зелено
→ Заредено
Оранжево
→ Среден заряд на
батерията
Червено
→ Нисък заряд на
батерията

за да укаже обратното броене на
самоснимачката. Имате 9 секунди,

За да заредите фотоапарата,

преди да се направи снимката. Ако

включете micro USB края на кабела за

промените мнението си, можете да

зареждане в страната на

отмените самоснимачката, като я

фотоапарата, а страната USB-A в

задържите отново за >2 секунди.

USB зарядно устройство за стена

За да направите снимка със

(5V/1A). Не препоръчваме зареждане

самоснимачка без светкавица,

чрез лаптоп. Пълно зареждане през

първо активирайте самоснимачката.

стенен контакт обикновено отнема

След това задръжте същия бутон

около 2 часа. LED светлината ви

за <1 секунда, за да изключите

показва колко заряд остава.

светкавицата. Снимайте.

Двойна експонация
Комбинирайте две експонации в
една снимка с функцията за двойна
експонация. Докоснете два пъти
бутона за двойна експонация, за да
започнете. Дисплеят за брояч на
филма ще мигне „1“. Вече можете да
направите първата си експонация.
След това ще мигне „2“ като сигнал да
направите втората си експонация.

LED индикатор
за ниво на
батерията

Това означава:

Няма светлина → Фотоапаратът е
напълно зареден
Зелено
→ Зареждане, батерията
е почти пълна
Оранжево
→ Зареждане,
батерията е
наполовина пълна
Червено
→ Зареждане,
батерията е
изтощена

Отстраняване на
неизправности

· Ако снимате на открито, избягвайте

вкара частично използвана касета,

да насочвате фотоапарата към

фотоапаратът ще покаже „8“ и ще

слънцето. Прекомерната светлина

отброява обратно при всяка снимка.

може да предизвика фотоапаратът

Когато след това поставите пълна

1. Моят Polaroid Go не
изкарва снимката ми или
светлозащитната преграда.

да свръхкомпенсира експонацията

опаковка с филм, броячът правилно

на снимката, което да я направи

ще покаже „8“ оставащи снимки.

Уверете се, че фотоапаратът е

· Ако правите снимки на закрито,

зареден. LED индикаторът за ниво

запомнете, че Polaroid Go има

на батерията ще мига в червено, ако

ограничение на светкавицата от 2 m

6. Снимах първия кадър от
снимка с двойна експонация, но
промених мнението си.

не разполага с достатъчно заряд за

(6,56 ft). Ако вашият обект се намира

Изключете фотоапарата, след

работа. Ако това е така, заредете

по-далеч, снимката ви може също

което натиснете и задръжте бутона

фотоапарата и опитайте отново.

да излезе прекалено тъмна. Ако не

на затвора. Включете отново

Още ли имате проблем? Проверете

желаете да използвате светкавицата,

фотоапарата и броячът на филма ще

колко снимки остават. Ако дисплеят

намерете друг източник на светлина.

покаже „-“. Продължете да държите

за брояч на филма показва „0“, това

· Ако натискате наполовина бутона

бутона на затвора за повече от 10

означава, че в опаковката с филма

на затвора, за да разглеждате

секунди, докато филмът не излезе.

няма останали снимки.

вашата композиция, запомнете, че

прекалено тъмна.

2. Светкавицата не се включва,
когато правя снимка.

заключва експонацията, а не само

7. Отворих случайно вратичката
за филм. Сега какво да направя?

фокуса. По този начин фотоапаратът

Тези неща се случват. Това означава,

Polaroid Go е със светкавица по

ще базира експонацията на първото

че следващата ви снимка може да е

подразбиране, така че тя се включва

показание за светлина.

преекспонирана. Направете снимка,

натискането наполовина също така

веднага щом включите фотоапарата.

за да я премахнете от опаковката.
Направете още една, за да видите

бутона на светкавицата за <1 секунда,

4. Снимката ми е размазана или
замъглена.

докато не видите да се появи

Уверете се, че сте на поне 45 cm (1,47

филм е в добро състояние. Ако не е,

точка (.) върху дисплея за брояч на

ft) от вашия обект. Когато снимате,

поставете нова опаковка с филм.

филм. Внимавайте да не изключите

дръжте фотоапарата стабилно

Не откривате това, което търсите?

случайно с пръст светкавицата,

(особено при слаба светлина),

Разгледайте нашите често задавани

когато искате да натиснете бутона на

използвайте силен източник на

въпроси.

затвора.

светлина за осветяване на вашия

Ако тя не се включва, натиснете

дали останалата част от вашия

обект и дръжте пръстите си далеч от

3. Снимката ми е прекалено
тъмна.

сензорите на фотоапарата, които са
позиционирани под светкавицата.

Има няколко потенциални решения за
· Ако използвате светкавицата, се

5. Дисплеят за брояч на филма
показва грешно число.

уверете, че не я закривате случайно с

Дисплеят се рестартира на „8“ всеки

вашите пръсти.

път, когато се вкарва касета. Ако се

това.

4

Поддръжка на
клиенти

Технически
спецификации

Зрително поле

Ние сме тук, за да помогнем.

Общи

Скорост на затвора

Свържете се с нас посредством

Размери

1/250 – 1,0 сек.

данните по-долу.

105 mm (Д) × 83,9 mm (Ш) × 61,5 mm
(В)

САЩ/Канада

Диагонално 65,1°, хоризонтално 48,1°,
вертикално 49,1°

Бленда
F12 и F52

usa@polaroid.com

Тегло

+1 212 219 3254

242 g (без опаковката с филма)

Система на светкавицата
Европа/останалата част от света

Работна температура

Стробоскопична вакуумна

service@polaroid.com

40 – 108°F / 4 – 38°C, 5 – 90%

изпускателна тръба

00 800 577 01500

относителна влажност

Polaroid Film B.V.

Съвместим филм

P.O. Box 242

Филм Polaroid Go

7500 AE Enschede
Нидерландия

Батерия
Литиевойонна батерия с висока

За по-подробна и актуална

производителност, 750 mAh, 3,7 V

информация посетете

номинално напрежение, 2,7 Wh

polaroid.com/help.

Гаранция

Материали
Външен корпус
Поликарбонат + ABS пластмаса

Можете да намерите гаранцията за
Polaroid Go тук:

Обектив

polaroid.com/warranty

Поликарбонатна смола

Оптическа система
Обектив
Обектив с фиксиран фокус
Фокусно разстояние
34 mm (35 mm еквивалент)

5

Информация за
безопасност

•

Внимание Опасност от електрически
удар - Не отваряйте/не разглобявайте
моторизираната ролкова система
• Не разглобявайте устройството.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар при повторно използване на
устройството.
• Не потапяйте устройството във вода или
други течности.
• Не работете с устройството в среда с висока
влажност или много прашна среда.
• Не се опитвайте да преправяте,
регулирате или изваждате батерията и/или
електрониката, разположена под ролките
зад вратичката на филма на устройството.
• Не се опитвайте да премахнете самата
вратичка, тъй като тя е свързана по
електронен път с корпуса на устройството.
Това не е безопасно, вероятно ще повреди
Вашето устройство и ще анулира Вашата
гаранция.
• Не поставяйте метални предмети в
устройството.
• Не поставяйте никакви предмети в ролките
или зъбните колела.
• Дръжте малките деца и бебетата далеч от
устройството, за да избегнете наранявания
от движещите се части на устройството.
• Не използвайте и не съхранявайте
устройството в близост до източник на
топлина или друг тип оборудване, което
генерира топлина, включително стерео
усилватели.
• Не използвайте устройството в близост до
запалими или експлозивни газове.
• Не зареждайте устройството, ако
забележите някакви необичайни миризми,
шум или дим.
• Не покривайте светкавицата.

•

Батерия и зарядно устройство
• Това устройство използва специална
литиево-йонна батерия, която не се сваля
и е монтирана в корпуса на фотоапарата.
Не може да се използва друг тип батерия.
Смяната на батерията може да се извършва
само в оторизирани сервизни центрове.
Батерията ще осигури дългогодишна работа,
ако се използва правилно.

•

•

•

Консумацията на енергия варира в
зависимост от средата, в която се използва
устройството, и от начина на неговото
съхранение. Използвана веднага след
пълно зареждане, батерията захранва
обработката на до 15 филмови пакета.
След като нивото на енергия на
батерията падне под определено ниво,
устройството вече няма да обработва
филми. Светодиодът ще започне да мига
и ще сигнализира, когато тя трябва да
се презареди. Това е, за да се избегне
засядане на снимка, докато се обработва
чрез ролковата система.
Презареждащата се батерия не е напълно
заредена при покупката. Заредете
батерията напълно с USB кабела за
зареждане (предоставен). Това обикновено
отнема 1,5 часа (може да варира в
зависимост от употребата).
Доставеният кабел за зареждане на
батерията е тестван за работа с адаптери
за захранване на Apple iPhone. Въпреки че
може да се използва в други USB портове,
например в компютър, USB захранващи
адаптери, телевизори, автомобили и
др., правилната работа не може да бъде
гарантирана.
Когато устройството вече не може да
се използва, моля, рециклирайте го по
съответния начин.

Среда на употреба
• За да защитите високо прецизната
технология, съдържаща се в това
устройство, никога не оставяйте
фотоапарата в следните среди за
продължителни периоди от време: висока
температура (+ 42 °C / 108 °F), висока
влажност, места с екстремни температурни
промени (горещо и студено), пряка слънчева
светлина, пясъчна или прашна среда като
плажове, влажни места или места със силни
вибрации.
• Не пускайте устройството и не го подлагайте
на силни удари или вибрации.
• Не натискайте, не дърпайте и не
притискайте повърхността на обектива.
Стикери
• Не поставяйте стикерите върху части от
Polaroid Go, които участват в процеса на
правене и изваждане на снимка.

Съответствие
Важни указания за използване на литиевойонни батерии
1. Не хвърляйте в огън.
2. Не свързвайте накъсо.
3. Не разглобявайте.
4. Не продължавайте да използвате, ако е
повредена.
5. Изхвърлете правилно след употреба.
6. Дръжте далеч от вода.
7. Не зареждайте, когато температурата е под
нулата.
ЕО Декларация за съответствие
С настоящото Polaroid Film BV декларира,
че аналоговият фотоапарат за мигновени
снимки Polaroid Go отговаря на основните
изисквания на Директивата за електромагнитна
съвместимост (2014/30/ЕС), Директивата за
ниско напрежение (2014/35/ЕС) и Директивата
за ограничение на опасните вещества (2011/65/
ЕС), както и други приложими разпоредби,
когато се използва по предназначение.
Декларация за съответствие с FCC
Това устройство отговаря на част 15 от
правилата на FCC. Експлоатацията е предмет
на следните две условия: (1) това устройство
не може да причинява вредни смущения и (2)
това устройство трябва да приема всякакви
получени смущения, включително смущения,
които могат да причинят нежелана работа.
Внимание Потребителят се предупреждава,
че промените или модификациите, които не
са изрично одобрени от страната, отговорна
за съответствието, могат да анулират правото
на потребителя да експлоатира оборудването.
Това оборудване не трябва да бъде
разположено съвместно или да работи заедно
с друга антена или предавател.
Забележка Това оборудване е тествано и е
установено, че отговаря на ограниченията за
цифрово устройство от клас Б, съгласно част
15 от правилата на FCC. Тези ограничения
са предназначени да осигурят разумна
защита срещу вредни смущения в жилищна
инсталация. Това оборудване генерира,
използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и, ако не е инсталирано и използвано в

съответствие с инструкциите, може да причини
вредни смущения в радиокомуникациите. Няма
обаче гаранция, че при определена инсталация
няма да възникнат смущения. Ако това
оборудване причинява вредни смущения на
радио или телевизионно приемане, което може
да се определи чрез изключване и включване
на оборудването, потребителят се насърчава
да опита да коригира смущенията чрез една
или повече от следните мерки:
• Преориентиране или преместване на
приемната антена.
• Увеличаване на разстоянието между
оборудването и приемника.
• Свързване на оборудването към контакт
във верига, различна от тази, към която е
свързан приемникът.
• Консултирайте се с търговския
представител или опитен радио/
телевизионен техник за помощ.
Това оборудване отговаря на ограниченията на
FCC за излагане на радиация, определени за
неконтролирана среда. Крайният потребител
трябва да спазва конкретните инструкции за
експлоатация, за да удовлетвори спазването на
нормативните изисквания към радиочестотната
експозиция.
Символът означава, че според местните
закони и наредби Вашият продукт трябва да
се изхвърля отделно от битовите отпадъци.
Когато този продукт достигне края на своя
експлоатационен срок, занесете го в пункт за
събиране, определен от местните власти.
Някои пунктове за събиране приемат продукти
безплатно. Разделното събиране и
рециклиране на Вашия продукт при
изхвърлянето ще спомогне за опазването на
природните ресурси и ще гарантира, че той се
рециклира по начин, който защитава човешкото
здраве и околната среда.

Предупреждение за изхвърляне в края на жизнения цикъл: когато продуктът достигне края на своя жизнен цикъл, изхвърлете го в съответствие с
местните наредби. Този продукт е предмет на Директива 2012/16/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и не трябва
да се изхвърля като несортирани общински отпадъци.
Произведено в Китай за и разпространено от Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, Нидерландия. Polaroid, Polaroid Lab и Phone to Polaroid,
както и логата Polaroid Color Spectrum и Polaroid Classic Border Logo са търговски марки на PLR IP Holdings, LLC, което е част от групата от дружества на
Polaroid. PLR IP Holdings, LLC не произвежда този продукт и не предоставя каквито и да било гаранции или поддръжка от производителя.
Fabriqué en Chine pour et distribué par Polaroid Film B.V. (BP 242, 7500 AE), Enschede, Pays-Bas.
Le mot et les logos Polaroid (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des
marques protégées de Polaroid.
© 2021 Polaroid. Всички права запазени.

Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
Нидерландия
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