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Polaroid
Now

Polaroid Now zachytí život taký, aký je. Naše
fotoaparáty s automatickým zaostrovaním
vám umožnia v akejkoľvek situácii urobiť
fotografie s vysokou kvalitou. V tejto príručke
sa dozviete všetko, čo potrebujete, vrátane
toho, ako spraviť prvú polaroidovú fotografiu
či získať podporu, ak by ste ju niekedy
potrebovali. Zo svojho fotoaparátu Polaroid tak
vyťažíte maximum.

Začíname
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1. Otvorte škatuľu s fotoaparátom Polaroid
Now a skontrolujte, či sa v nej nachádza:
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K
A Spúšť

G Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie blesku

B

Objektív

H

Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie fotoaparátu

C

Blesk

I

LED indikátor počtu fotografií

D

Hľadáčik

J

Otvor pre uchytenie popruhu na krk

E

Časovač & dvojitá expozícia

K

Indikátor úrovne batérie

F

Tlačidlo dvierok priestoru s filmom

Význam:

Displej

Význam:

nesvieti

→ fotoaparát je vypnutý

1 (bliká)

→ 1. záber z dvojitej expozície

→ bez filmu

2 (bliká)

→ 2. záber z dvojitej expozície

1

→ zostáva jedna fotografia

door

2

→ zostávajú dve fotografie

→ dvierka jednotky na spracovanie filmu
sú otvorené

3

→ zostávajú tri fotografie

L

→ výber objektívu zlyhal

c

→ objekt príliš blízko

→ zostávajú štyri fotografie

5

→ zostáva päť fotografií

6

→ zostáva šesť fotografií

7

→ zostáva sedem fotografií

8

→ zostáva osem fotografií

-

→ darkslide vnútri

2. Fotoaparát nabite
Polaroid Now nebude po vybalení úplne nabitý,
preto ho budete musieť pred použitím nabiť.
Koniec kábla s micro USB konektorom zasuňte do
fotoaparátu a koniec s USB do nabíjacieho USB
adaptéra. Keď je fotoaparát pripojený k nabíjačke
a nabíja sa, LED indikátor nabitia akumulátora
vedľa micro USB konektora bude blikať načerveno.
Indikátor prestane blikať, keď sa fotoaparát úplne
nabije.
Úplné nabitie fotoaparátu pri nabíjaní cez
zásuvku v stene pomocou nabíjacieho USB
adaptéra trvá zvyčajne 2 hodiny. Úplne nabitý
Polaroid Now vydrží v závislosti od používania na
15 kaziet s filmom. Po použití nezabudnite Polaroid
Now vypnúť. Predĺži sa tým životnosť akumulátora.
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fotoaparát Polaroid Now,
nabíjací kábel micro USB,
príručka na rýchle spustenie,
šnúrka na krk na fotoaparát.

3. Pripojte šnúrku na krk

Displej počítadla snímok
Displej
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b (bliká 5x) → vybitý akumulátor
→ animácia vysunutia filmu
→ úprava EV o +½ EV
→ normálna hodnota EV
→ úprava EV o -½ EV
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4. Kúpte si instantný film
Polaroid Now používa instantné filmy i-Type
a 600. Získajte ikonické rámiky Polaroid, či už
farebné, čierno-biele, alebo z našej špeciálnej
edície. Film kúpite tu. Potom budete mať všetko
potrebné, aby ste mohli spraviť svoju prvú
polaroidovú fotografiu.

Ako spraviť prvú fotografiu
1. Zapnite fotoaparát Polaroid Now
Stlačte tlačidlo ON/OFF na 0,5 sekundy. Na
displeji počítadla snímok sa zobrazí „0“, pretože
vo fotoaparáte sa nenachádza film.   
2. Vložte kazetu s filmom
Stlačte tlačidlo pre dvierka filmu a otvorte dvierka
na film. Po ich otvorení vložte do komory filmu
fotoaparátu kazetu s filmom. Kazetu s filmom
zatlačte úplne dovnútra. Čierny kus plastu, tzv.
darkslide, by mal byť navrchu a štítok smerovať k
vám. Zavrite dvierka filmu. Darkslide sa vysunie.
Odoberte darkslide a kryt filmu nechajte zasunúť.
Tento kryt pri vyvolávaní chráni fotografie pred
svetlom, a tak ho neodstraňujte. Ak sa darkslide
nevysunie, vyberte kazetu s filmom a znovu ju
vložte do fotoaparátu. Dbajte na to, aby bola
zasunutá úplne až po zadnú časť fotoaparátu.  
Odporúčame použiť film typu i-Type, pre ktorý
je fotoaparát optimalizovaný.
Fotoaparát bude ukazovať správny počet
snímok len vtedy, ak pred vložením novej kazety
s filmom predchádzajúcu kazetu úplne použijete.

3. Nastavte režim blesku
Na dosiahnutie najlepších záberov odporúčame,
aby ste vždy, keď nefotíte pri jasnom priamom
slnečnom svetle, používali blesk. Z tohto
dôvodu sa blesk pri fotení s Polaroid Now vždy
spustí automaticky.
Pekné výsledky môžete dosiahnuť aj pri
fotení bez blesku. Pamätajte však, že na to,
aby sa fotografie vydarili, budete potrebovať
ďalší zdroj svetla. Ak chcete fotiť bez blesku,
jedenkrát stlačte tlačidlo blesku v zadnej časti.
Blesk sa po vyhotovení fotografie opätovne
aktivuje. Ak chcete, aby blesk zostal vypnutý až
do vypnutia fotoaparátu, stlačte tlačidlo blesku
dvakrát.
4. Zaujmite vhodnú polohu
Dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi
fotoaparátom a predmetom aspoň 55 cm (1,8
stopy).
5. Zacieľte na predmet
Polaroid Now používa hľadáčik, ktorý sa nachádza
naľavo od objektívu. Na predmet zacielite tak, že
sa pozriete do hľadáčika a snímku skomponujte
pomocou obrazu, ktorý v ňom vidíte.
6. Stačte spúšť
Fotografiu vytvoríte stlačením spúšte. Fotografia
sa vysunie z drážky v prednej časti fotoaparátu
hneď po uvoľnení tlačidla spúšte. Fotografia
bude zakrytá pomocou krytu filmu, ktorý ju chráni
pred svetlom.
7. Fotografiu odoberte
Kryt filmu jemne zdvihnite, aby sa vrátil späť do
fotoaparátu. Fotografiu odoberte a položte ju
prednou stranou dole, aby ste ju pri vyvolávaní
naďalej chránili pred svetlom. Netraste ňou! Čas
potrebný na vyvolanie zistíte na zadnej strane
balenia filmu.
8. Fotoaparát vypnite
Polaroid Now vypnite stlačením tlačidla ON/OFF
na 0,5 sekundy.

Tipy na robenie pekných
fotografií
Prirodzené svetlo
Svetlo je pri instantných fotografiách vaším
najlepším priateľom. Preto vám odporúčame, aby
ste vždy používali blesk. Blesk však nemusíte
používať, ak fotíte vonku počas slnečného dňa.
Dbajte na to, aby ste nefotili proti slnku. Slnko majte
radšej za sebou a na predmety sa pozerajte priamo
alebo zboku. Získate tak jasné a čisté zábery
bez tieňov na predmete. Na dosiahnutie dobrých
výsledkov bez blesku nezabudnite na jednu
dôležitú vec – fotoaparátom nehýbte. Fotoaparát
napríklad držte obomi rukami a lakte si pritom
položte na stôl.
Orámovanie
Nezabudnite, že na fotografii nebude zobrazené
presne to, čo vidíte cez hľadáčik. Ak fotíte
predmety, ktoré sú bližšie ako 1,2 m (3,93 stopy)
musíte zacieliť trochu vyššie a doľava.
Kompozícia
Kompozíciu fotografie môžete zmeniť aj po
zaostrení na predmet. Tlačidlo spúšte má dve
polohy. Najskôr stlačte tlačidlo spúšte do polovice,
potom zmeňte kompozíciu a tlačidlo dotlačte, aby
ste spravili fotografiu.

Špeciálne funkcie
Samospúšť
Odfoťte sa pomocou samospúšte. Jedenkrát
stlačte tlačidlo samospúšte. Indikátor LED sa
rozsvieti naoranžovo. Signalizuje, že samospúšť
je aktivovaná. Keď fotografiu orámujete, stlačte
tlačidlo spúšte. Oranžový indikátor LED bude
blikať, čo signalizuje odpočítavanie samospúšte.
Fotografia sa spraví o 9 sekúnd.
Ak chcete spraviť fotografie so samospúšťou
bez blesku, najskôr aktivujte samospúšť a potom
stlačte tlačidlo blesku.
Ak sa rozhodnete inak, samospúšť môžete
opätovným stlačením tlačidla samospúšte zrušiť.

Dvojitá expozícia
Dvojitá expozícia dáva priestor vašej tvorivosti
a umožňuje robiť veci inak. Táto funkcia
skombinuje na jednej fotografii dva obrázky.
Režim dvojitej expozície aktivujete tak, že
dvakrát stlačíte tlačidlo samospúšte. Na displeji
bude blikať „1“, kým spravíte prvý záber, a potom
„2“, kým spravíte druhý.
Blesk
Blesk až do vypnutia fotoaparátu zablokujete tak,
že dvakrát ťuknete na tlačidlo blesku.
Kompenzácia expozície (úprava EV)
Fotoaparát má pre pokročilejších fotografov
režim kompenzácie expozície. Tento režim
vám umožňuje spraviť svetlejšie alebo
tmavšie fotografie. Fotografie tak môžete
zámerne preexponovať alebo podexponovať.
Túto funkciu môžete využiť na kompenzáciu
záberov s atypickým rozložením svetlých
a tmavých prvkov, ako je krajina s jasnou
oblohou alebo predmet s kontrastným
pozadím.
K dispozícii máte nastavenia +½ EV a -½
EV, pri ktorých budú vaše fotografie mierne
svetlejšie alebo tmavšie. Režim úpravy EV
aktivujete tak, že na jednu sekundu zatlačíte
tlačidlo blesku. Na displeji sa zobrazí malá
čiarka. Ťukaním na tlačidlo blesku sa budú
cyklicky meniť hodnoty +½ EV → normálna
hodnota EV → -½ EV. Keď si vyberiete
nastavenie EV, stlačte tlačidlo spúšte ako
zvyčajne. Nezabudnite: pokiaľ ste blesk
predtým nevypli, bude teraz zapnutý. Po
dvoch sekundách sa bude na displeji striedať
hodnota počtu snímok a nastavenie EV.

Ładowanie
Nad micro USB konektorom sa nachádza LED
indikátor nabitia akumulátora, ktorý signalizuje
úroveň nabitia. Ak chcete túto úroveň skontrolovať,
fotoaparát zapnite, pozrite sa na LED indikátor
nabitia akumulátora a do tejto tabuľky.
LED indikátor
nabitia
akumulátora

Význam

nesvieti
zelená

→ fotoaparát je vypnutý
→ nabitý

oranžová

→ nabitý na polovicu   

červená

→ akumulátor vybitý

(na 15 kaziet s filmom)
(na 1 kazetu s filmom)

Fotoaparát nabijete tak, že nabíjací kábel
zasuniete do micro USB konektora. Potom z
indikátora LED zistíte, ako dlho ešte musíte
nabíjať.
LED indikátor
nabitia
akumulátora
nesvieti
zelená
oranžová
červená

V
ýznam
→ fotoaparát je úplne nabitý
→ nabíja sa, akumulátor je
takmer nabitý
→ nabíja sa, akumulátor je na
polovicu nabitý
→ nabíja sa, akumulátor je
vybitý

Čistenie
Na čistenie objektívu použite vhodnú
mikrovláknovú utierku. Objektív tak
nepoškriabete a ani na ňom nezostanú kúsky
tkaniny, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť
kvalitu fotografií.
Sú na fotografiách fľaky? Jedným z dôvodov
by mohli byť špinavé valčeky.
Pri robení polaroidových fotografií prechádza
film cez dva kovové valčeky. Na tomto mieste
sa pred vyjdením fotografie dvierkami filmu
rozotiera vývojová pasta medzi jej negatívnymi
a pozitívnymi prvkami. Ak sú tieto valčeky
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Ak sa rozhodnete kazety aj napriek tomu vymeniť,
počítajte s tým, že jedna fotografia sa znehodnotí,
pretože bude vystavená svetlu. Z tohto dôvodu má
každá kazeta darkslide.

Riešenie problémov
1. Fotografia ani darkslide sa z fotoaparátu
Polaroid Now nevysúva.
Skontrolujte, či je fotoaparát Polaroid Now
nabitý. Ak nie je na používanie dostatočne
nabitý, LED indikátor nabitia akumulátora na
fotoaparáte bude blikať načerveno. Ak je to tak,
fotoaparát nabite a skúste to znovu.
Čo ak problém pretrváva? Skontrolujte, koľko
fotografií zostáva. Stlačte tlačidlo ON/OFF na
dve sekundy a na displeji počítadla snímok sa
zobrazí počet snímok v kazete s filmom. Ak sa
na displeji LED zobrazí „0“, znamená to, že v
kazete s filmom už nie sú žiadne snímky.
2. Blesk sa pri fotografovaní neodpáli.
Blesk sa zapne automaticky pri zapnutí
fotoaparátu Polaroid Now. Ak sa neodpaľuje,
jedenkrát stlačte tlačidlo blesku, pokým sa blesk
nerozžiari. Pri robení fotografií dbajte na to, aby
ste omylom nestlačili tlačidlo blesku.
3. Moje fotografie sú príliš tmavé.
Svetlo je pre fotoaparáty Polaroid veľmi dôležité.
Čím viac svetla, tým lepšie.
Nefoťte proti slnku. Keď fotíte proti slnku,
fotoaparát by pre nadmerné svetlo mohol
exponovaný obraz nadmerne kompenzovať, a tak
vytvoriť príliš tmavú fotografiu na to, aby na nej bol
predmet správne exponovaný.
Ak fotíte v interiéri a nechcete používať blesk,
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zabezpečte iný zdroj svetla alebo blesk predsa len
použite. Blesk je užitočný aj v noci, za súmraku, a
keď je zamračené.
4. Moje fotografie sú rozmazané alebo nie sú
ostré.
Dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi
fotoaparátom a predmetom aspoň 55 cm
(1,8 stopy). Pri fotení dbajte na to, aby
ste fotoaparátom nehýbali, a to najmä pri
nedostatočných svetelných podmienkach, a aby
ste predmet osvetlili silným zdrojom svetla.
5. Displej počítadla snímok zobrazuje
nesprávne číslo.
Počítadlo sa nastaví na „8“ zakaždým, keď do
neho vložíte kazetu. Ak vložíte čiastočne použitú
kazetu, fotoaparát zobrazí „8“ a pri každej urobenej
fotografii toto číslo zníži. Keď nabudúce vložíte
plnú kazetu s filmom, na počítadle sa zobrazí
správna hodnota 8 zostávajúcich fotografií.
6. Urobil som prvý záber fotografie s dvojitou
expozíciou, ale rozmyslel som si to.
Vypnite fotoaparát, podržte stlačené tlačidlo
spúšte. Fotoaparát opäť zapnite a na počítadle
snímok sa zobrazí „-“. Naďalej držte stlačené
tlačidlo spúšte na viac ako 10 sekúnd, až kým
sa nevysunie fotografia.
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Pozrite si často kladené otázky.

Podpora pre zákazníkov

Technické parametre

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli.
Skontaktujte sa s nami pomocou týchto
kontaktných údajov.

Všeobecné
Rozmery
150 mm (D) x 111,2 mm (Š) x 94 mm (V)

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

Hmotnosť
445 gramov (bez kazety s filmom)

Európa/ostatné krajiny
service@polaroid.com
00 800 577 01500
Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands
Ďalšie aktuálne informácie nájdete na lokalite
polaroid.com/help.

Záruka
Záručné podmienky pre Polaroid Now nájdete
tu: polaroid.com/warranty

Temperatura robocza
40–108°F / 4–42°C, 5–90% relatívna vlhkosť
Kompatibilný film
Filmy Polaroid i-Type a 600, farebné aj čiernobiele, vrátane špeciálnych edícií.
Akumulátory
Vysokovýkonný lítiovo-iónový akumulátor, 750
mAh, menovité napätie 3,7 V, 2,775 Wh
Materiály
Vonkajšie obaly
Polykarbonát + ABS plasty
Objektív
Optické polykarbonátové šošovky s povrchovou
úpravou
Systém spúšte
Prispôsobená konštrukcia s precíznym
krokovým motorom
Optický systém
Objektív
Objektív s fixným zaostrením
Ohnisková vzdialenosť
Štandardný objektív: 103 mm
Portrétový objektív: 95 mm
Zorné pole
41° vertikálne, 40° horizontálne
Systém blesku
Vákuová výbojka
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špinavé alebo mierne vychýlené, chémia sa
na fotografiu nenanesie rovnomerne a vzniknú
malé fľaky.
Valčeky vyčistíte tak, že otvoríte priestor
dvierok filmu fotoaparátu (film môže zostať
počas čistenia vo fotoaparáte) a zoberiete
jemnú navlhčenú utierku. Valčeky otáčajte
pomocou čierneho plastového kolieska vľavo
dole a valčeky pri otáčaní utierajte. Dbajte na
to, aby boli valčeky pred opätovným použitím
fotoaparátu suché.
Odporúčame vám, aby ste valčeky
skontrolovali pri výmene kazety s filmom a
vyčistili ich po 2 – 3 kazetách, a to aj vtedy, keď
sa zdajú úplne čisté.
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Bezpečnostné
informácie
Fotoaparát
• Upozornenie: riziko úrazu elektrickým
prúdom.
• Neotvárajte ani nerozoberajte systém s
valčekmi poháňaný motorčekom.
• Zariadenie nerozoberajte. Neprávne
zloženie zariadenia môže pri jeho
opätovnom použití spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
• Zariadenie neponárajte do vody ani
iných tekutín.
• Zariadenie nepoužívajte v prostredí s
vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou.
• Neupravujte a neodstraňujte akumulátor
ani elektroniku vnútri fotoaparátu a ani
nimi nemanipulujte.
• Nepokúšajte sa odstrániť dvierka,
pretože sú pripevnené k telu zariadenia.
Je to nebezpečné, pravdepodobne tým
zariadenie pokazíte a prídete o záruku.
• Do zariadenia nevkladajte kovové
predmety.
• Na valčeky a ozubené kolesá nič
nevkladajte.
• Zariadenie musí byť umiestnené mimo
dosahu detí a dojčiat, aby ich nezranili
pohyblivé časti zariadenia.
• Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte
blízko zdrojov tepla a zariadení, ktoré
vytvárajú teplo, vrátane zosilňovačov
zvuku.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti
horľavých a výbušných plynov.
• Zariadenie nenabíjajte, ak si všimnete
nezvyčajný zápach, hluk alebo dym.
• Nerozoberajte akumulátor v kazete
s filmom a ani ho neupravujte (ak
používate film typu 600). Ak sa vám
dostane tekutina z akumulátora do očí,
okamžite si ich vypláchnite čerstvou
studenou tečúcou vodou a okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
• Blesk nezakrývajte.
Akumulátor a nabíjačka
• Zariadenie používa vlastný lítiovo-iónový
akumulátor, ktorý nie je možné vybrať a
je zabudovaný v tele fotoaparátu.
• Nesmie sa použiť iný typ akumulátora.
Akumulátor je možné vymeniť len v
autorizovaných servisných centrách.
Ak sa akumulátor správne používa, má
životnosť mnoho rokov.
• Spotreba energie kolíše v závislosti
od prostredia, v ktorom sa zariadenie
používa, a od spôsobu skladovania
zariadenia. Ak sa akumulátor použije
hneď po plnom nabití, vydrží na
spracovanie až 15 kaziet s filmom pri
expozícii bleskom. Na dosiahnutie
najlepších výsledkov odporúčame
fotoaparát plne nabiť pred každou
akciou, pretože blesk má veľkú spotrebu
energie.
• Keď sa akumulátor vybije pod určitú
úroveň, zariadenie nebude film
spracovávať. LED indikátor akumulátora
bude blikať a signalizovať, kedy je
potrebné akumulátor nabiť. Je to tak
preto, aby sa fotografia pri spracovaní

cez systém valčekov nezasekla.
• Nabíjateľný akumulátor nie je v čase
nákupu plne nabitý. Akumulátor úplne
nabite pomocou pribaleného nabíjacieho
USB kábla. Zvyčajne to trvá 1 – 2 hodiny
(čas sa môže meniť v závislosti do
používania).
• Pribalený nabíjací kábel na akumulátor
bol testovaný na používanie s
napájacími adaptérmi Apple iPhone.
Hoci ho môžete zasunúť aj do iných
USB konektorov, napríklad do počítača,
napájacích USB adaptérov, televízorov,
auta atď., správnu funkciu nemôžeme
zaručiť.
• Keď už zariadenie nepoužívate,
správnym spôsobom ho recyklujte.
Prostredie použitia
• Fotoaparát nikdy na dlhší čas
nenechajte v prostredí, kde je vysoká
teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť,
extrémna zmena teploty (teplo a chlad),
priame slnečné žiarenie, v prostredí
s pieskom a prachom, ako sú pláže,
ani na vlhkých miestach a miestach
so silnými otrasmi. Ochránite tak
vysoko precíznu technológiu, ktorá sa v
zariadení nachádza.
• Zabráňte pádu zariadenia a zariadenie
nevystavujte silným nárazom a otrasom.
• Objektív nestláčajte, neťahajte a ani
netlačte.

Zhoda
Dôležité pokyny na používanie lítiovoiónových akumulátorov:
1. Nehádžte do ohňa.
2. Neskratujte.
3. Nerozoberajte.
4. Pri poškodení nepoužívajte.
5. Po použití vhodným spôsobom zlikvidujte.
6. Zabráňte kontaktu s vodou.
Vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Polaroid International B.V.
týmto vyhlasuje, že analógový instantný
fotoaparát Polaroid Now spĺňa základné
požiadavky smernice o elektromagnetickej
kompatibilite (2014/30/EÚ), smernice o
nízkom napätí (2014/35/EÚ) a smernice
o ONL (2011/65/EÚ) a ostatné príslušné
ustanovenia za predpokladu, že sa používa
na určený účel.
Vyhlásenie o súlade s predpismi
komisie FCC
Toto zariadenie je v súlade s článkom
15 predpisov komisie FCC. Prevádzka
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
1. toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a 2. toto zariadenie musí
zniesť akékoľvek rušenie vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie Upozorňujeme
používateľa, že vykonanie zmien a úprav,
ktoré neboli výslovne schválené stranou
zodpovednou za súlad s predpismi, môže
viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na
prevádzkovanie zariadenia. Toto zariadenie
sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v

spojení s inou anténou alebo vysielačom.
Poznámka Na základe testov bolo
uznané, že zariadenie vyhovuje limitom
pre digitálne zariadenia triedy B podľa
článku 15 predpisov komisie FCC. Tieto
limity sú určené tak, aby poskytovali
primeranú ochranu pred škodlivým
rušením počas prevádzky v obývanej
zóne. Toto zariadenie generuje, využíva
a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú
energiu. Ak sa toto zariadenie neinštaluje
a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže
spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej
komunikácie. Neexistuje však záruka,
že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie
neobjaví. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé
rušenie rozhlasového alebo televízneho
príjmu, čo sa dá dokázať vypnutím a
zapnutím zariadenia, odporúčame, aby ste
sa pokúsili odstrániť rušenie niektorým z
nasledujúcich opatrení:
- zmenou orientácie alebo presunutím
antény prijímača,
- zväčšením vzdialenosti medzi
zariadením a prijímačom,
- pripojením zariadenia k zásuvke v inom
okruhu, než ku ktorému je pripojený
prijímač,
- konzultáciou problému s predajcom
alebo so skúseným rádiovým alebo
televíznym technikom.
Toto zariadenie vyhovuje limitom týkajúcim
sa expozície žiareniu stanoveným komisiou
FCC pre nekontrolované prostredie.
Koncový používateľ musí na dosiahnutie
zhody s vystavením sa rádiovej frekvencií
RF dodržiavať konkrétne prevádzkové
pokyny.
Industry Canada (IC)
Toto zariadenie je v súlade s článkom
15 predpisov komisie FCC a licenciou
organizácie Industry Canada a nepodlieha
norme/normám RSS. Prevádzka podlieha
nasledujúcim dvom podmienkam: 1. toto
zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé
rušenie a 2. toto zariadenie musí zniesť
akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Tento symbol znamená, že výrobok
nemožno podľa miestnych zákonov a
nariadení likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom. Keď sa skončí
životnosť tohto výrobku, odneste ho na
zberné miesto, ktoré určili miestne orgány.
Niektoré zberné miesta umožňujú odovzdať
výrobok bezplatne. Separovaný zber a
recyklácia výrobku pri jeho likvidácii
pomáha chrániť prírodné zdroje. Zabezpečí
sa tým recyklácia spôsobom, ktorý chráni
ľudské zdravie a životné prostredie.
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