Ръководство за
потребителя

Създавайте повече с Polaroid Now+:
свързаният аналогов фотоапарат
за моментни снимки, който ви
предоставя още по-креативни
инструменти. 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.
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Дисплей на брояча на
филма

Дисплеят на брояча на филма предоставя
много информация за вашия фотоапарат:
от оставящия брой снимки до нивото на
батерията.
Дисплей на
брояча на
филма

Това означава:

Неосветен

→ Фотоапаратът е изключен

0

→ Няма филм  

-

0 (мига)
1

1 (мига)
2
2 (мига)

I
D
C

→ Остава една снимка

→ Експонация 1 от двойна
експонация  
→ Остават две снимки

→ Експонация 2 от двойна
експонация
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Фотоапарат
Дисплей на
брояча на
филма
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Това означава:
→ Остават три снимки

→ Остават четири снимки
→ Остават пет снимки

A
B
C
D
E

→ Остават шест снимки

Бутон на затвора
Обектив

Светкавица
Визьор

F
G
H

Слот за изваждане на
снимка

→ Остават седем снимки  

I
J

Бутон за вратичката за
филма

Бутон за светкавицата и
експозиционното число (EV)
Бутон ВКЛ.|ИЗКЛ.

Дисплей на брояча на филма
Ухо на ремъка за врата

K

L

USB порт за зареждане и
индикатор за нивото на
батерията
Индикатор за режима на
бутона „+“

M Бутон „+“
N

Светломер

O Гнездо за монтиране на
статив

→ Остават осем снимки

→ Вратичката за филма е
отворена
→ Анимация при
изваждане на филм

→ Светлозащитната
преграда е вътре
→ Няма филм  

H

G

→ По-светло +1/2 EV
→ Неутрално
c
F

→ По-тъмно −1/2 EV

→ Обектът е твърде близо

→ Обектът е твърде далече

b (премигва 5 → Батерията е твърде
изтощена, за да се
пъти)
включи фотоапаратът

P

Q

Филтри
P

Звездна експлозия  

Q Червена портретна снимка
със замъглени външни
контури

R
S

R

Оранжев
Син  

S

T

Жълт  

T

1. Отворете кутията и проверете дали
имате следните артикули:
01 Фотоапарат Polaroid Now+
02 Micro USB кабел за зареждане
03 Кратко ръководство за употреба
04 Комплект филтри за обектива
(5 филтъра + 1 капачка за обектив)
05 Ремък за врата
06 ошура за безопасност и съответствие

2. Заредете фотоапарата.
С цел безопасно транспортиране Polaroid
Now+ няма да е напълно зареден,
когато го получите. За да го заредите,
включете micro USB конектора на кабела
за зареждане към фотоапарата, а USB-A
конектора към USB зарядно устройство
за стена (5 V/1 A). Не препоръчваме
зареждане чрез лаптоп.  
LED индикаторът за ниво на батерията
ще мига, докато фотоапаратът е включен
към електрическата мрежа и се зарежда.
Този LED индикатор ще се изключи, след
като фотоапаратът е напълно зареден.
Пълното зареждане през стенен контакт
отнема около 2 часа. Напълно зареден
Polaroid Now+ ще има достатъчно енергия
за заснемане на 15 опаковки с филми – в
зависимост от употребата. Не забравяйте
да изключите фотоапарата, когато не го
използвате, за да удължите живота на
батерията.
3. Закачете ремъка за врата.
01

02

03

04

4.
Купете филм за моментни снимки.
Този фотоапарат използва филми за
моментни снимки тип i-Type и тип 600 на
Polaroid. Можете да ги закупите тук.

Как да направите
първата си снимка

1. Включете фотоапарата Polaroid Now+
Натиснете бутона ВКЛ. | ИЗКЛ., докато
дисплеят на брояча на филма светне. Този
дисплей ще покаже колко снимки остават.
Трябва да показва „0“, тъй като няма филм
във фотоапарата.
2. Поставете опаковката с филма.
Натиснете бутона за вратичката за филма
и дръпнете, за да отворите вратичката.
Дръжте филма със светлозащитната
преграда нагоре. Първо плъзнете
тънкия край на касетата с езичето към
вас. Натиснете касетата докрай във
фотоапарата, докато щракне. Оставете

езичето за издърпване, тъй като ще ви
е необходимо по-късно, за да извадите
празната опаковка с филма.
Затворете вратичката за филма, докато
щракне. Светлозащитната преграда,
покрита от протектора на филма, ще
изскочи. Не издърпвайте протектора
на филма. Извадете светлозащитната
преграда и позволете на протектора
на филма да се прибере обратно.
Предназначението на този прибиращ се
протектор е да предпазва снимките от
светлина, докато се проявяват, така че не
го отстранявайте. Ако светлозащитната
преграда не изскача, извадете филма и я
вкарайте повторно.
За да сте сигурни, че фотоапаратът
показва правилния брой снимки, винаги
завършвайте филма, преди да поставите
нов. Ако въпреки това решите да смените
опаковката, трябва да знаете, че това ще
експонира всички снимки на светлина и те
ще станат неизползваеми.  
Сега вече сте готови да направите
първата си снимка.   

3. Насочете фотоапарата към вашия
обект.
Уверете се, че сте на поне 45 cm (1,47 ft) от
вашия обект.
Polaroid Now+ използва визьор,
разположен от лявата страна на цилиндъра
на обектива. За да насочите към вашия
обект, изравнете окото си на нивото на
визьора и използвайте изображението,
което виждате, за да си помогнете при
композирането на снимката. Трябва да
знаете, че вашата снимка няма да отразява
с точност това, което виждате през визьора.
За обекти, които са по-близо от 1,2 m (5,24
ft), регулирайте насочването леко нагоре и
наляво.
Възможно е да се фокусирате върху
вашия обект и след това да композирате
повторно кадъра. За да направите това,
натиснете наполовина бутона на затвора,
за да заключите фокуса и експонацията.
Коригирайте композицията и след това
натиснете бутона на затвора до долу, за
да снимате. Внимавайте да не закриете

с пръсти светкавицата или слота за
изваждане на снимката.  

4.Натиснете бутона на затвора.
Снимката ще излезе от слота в предната
част на фотоапарата. Ще видите, че
снимката ще е покрита от протектор на
филма, който я предпазва от светлина. Не
издърпвайте протектора на филма.  

5. Извадете снимката.
Оставете вашата снимка под протектора
на филма за около 5 секунди. Внимателно
повдигнете протектора на филма,
така че той да се прибере обратно във
фотоапарата. Извадете снимката и я
поставете с лицевата страна надолу,
за да продължите да я предпазвате
от светлината, докато се проявява.
И независимо от това какво се пее в
популярната песен, не разклащайте
снимката! Проверете задната страна на
опаковката на филма за правилното време
за проявяване.  
6. Изключете фотоапарата.
Натиснете бутона ВКЛ. | ИЗКЛ., за да
изключите Polaroid Now+.

Свързване към
приложението

С Polaroid Now+ можете да отключите
допълнителни креативни инструменти
в приложението на Polaroid. Изтеглете
приложението Polaroid  на мобилния си
телефон от Apple App Store или Google
Play. Включете безжичната технология
Bluetooth®. Отворете приложението и
докоснете Now+ от менюто. Ще се появи
съобщение за разрешение. Докоснете
OK, за да потвърдите. Бутонът „+“ на
фотоапарата ще стане син, за да покаже,
че вече е свързан с телефона ви. Връзката
се осъществява чрез приложението, така
че няма нужда да сдвоявате фотоапарата с
телефона си.
Това означава, че фотоапаратът Polaroid
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Първи стъпки

→ Фотоапаратът търси
мобилното приложение.
Фотоапаратът е свързан с
→
мобилното приложение.
Фотоапаратът не е свързан
→ с мобилното приложение,
но го търси.

Добавяне на филтър за
обектив

Добавете звезди, контраст или цвят към
вашата фотография с комплекта филтри
за обектива. За да добавите цветен
филтър, го притиснете върху обектива.
За филтрите „Звездна експлозия“
и „Червена портретна снимка със
замъглени външни контури“ завъртете
филтъра, докато малкият прорез се
изравни със светломера в долната част
на обектива. Тогава филтърът ще щракне
на мястото си.  
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Специални функции

Фотоапаратът Polaroid Now+ има и някои
креативни инструменти, до които имате
достъп извън приложението.

Самоснимачка
Съберете всички на снимката със
самоснимачката на Polaroid Now+.
Натиснете бутона „+“ и индикаторът на
неговия режим (LED индикаторът под
визьора в предната част на фотоапарата)
ще стане оранжев. След като кадрирате
снимката си, натиснете бутона на
затвора. Оранжевият LED индикатор
ще мига, за да укаже обратното броене
на самоснимачката. Имате 9 секунди,
преди да снимката да бъде заснета. Ако
промените решението си, можете да
отмените самоснимачката, като натиснете
бутона на затвора преди края на
обратното броене или просто изключите
фотоапарата.

Двойна експонация
Комбинирайте две експонации в една
снимка чрез двойна експонация. Докоснете
два пъти бутона „+“, за да започнете.
Индикаторът за режима на бутона „+“ ще
стане зелен. Дисплеят на брояча на филма
ще мигне „1“. Вече можете да направите
първата си експонация. След това ще мигне
„2“ като сигнал да направите втората си
експонация.  
Персонализиран пряк път
Персонализираният пряк път улеснява
работата с фотоапарата. Изберете
любимия си режим от приложението и го
изпратете директно към своя фотоапарат
Polaroid Now+, за да го използвате,
когато пожелаете, без да е необходимо
да свързвате телефона си. За да зададете
пряк път, отидете в любимия си режим в
приложението и натиснете бутона „+“ в
горната част на екрана. Сега този режим
е съхранен във вашия фотоапарат. За да
го активирате, натиснете продължително
бутона „+“ на фотоапарата. Индикаторът за

режима на бутона „+“ ще стане червен, за
да покаже, че прекият път сега е активен.
За да го деактивирате, натиснете бутона
„+“ отново.

Индикатор за режима на бутона „+“
За да проверите в кой креативен режим
се намирате, погледнете индикатора за
режима на бутона „+“. Той се намира точно
под визьора.  

→ Самоснимачка. Натиснете
бутона „+“ еднократно за
активиране. Натиснете
еднократно за деактивиране.
→ Двойна експонация.
Натиснете бутона „+“ два пъти
за активиране. Натиснете
еднократно за деактивиране.
→ Персонализиран пряк
път. Натиснете бутона
„+“ продължително за
активиране. Натиснете
еднократно за деактивиране.

Използване на
светкавицата

Във всеки случай, когато не снимате
при ярка пряка слънчева светлина,
ние ви препоръчваме да използвате
светкавицата, за да получите най-добрите
Polaroid снимки. Ето защо светкавицата
ще се задейства по подразбиране всеки
път, когато натиснете бутона на затвора.
Бутонът за светкавицата е малката мълния
до бутона ВКЛ. | ИЗКЛ.

→

→

→

Светкавицата е готова.
Светкавицата е винаги
включена, освен ако не
я деактивирате.
Ако не е активирана,
натиснете, за да я
включите.
Светкавицата е
изключена.
Натиснете за < 1
секунда, за да я
деактивирате за
следващата снимка.
Натиснете два пъти, за
да деактивирате, освен
ако фотоапаратът не е
изключен.
Светкавицата се
зарежда

Задаване на
експозиционното число
(EV)

Бутонът за светкавицата ви позволява
също и да регулирате експозиционното
число на Polaroid Now+. Задръжте бутона
за светкавицата натиснат, за да влезете в
режим EV на дисплея на брояча на филма.
Натиснете го отново, за да превключвате
между по-ярка (+1/2 EV), неутрална или
по-тъмна (−1/2 EV). Оставете го за 7 секунди.
Избраната лента ще мига, за да покаже, че
стойността на EV е записана.  

Съвети за правене на
страхотни снимки

Светлината е най-добрият ви приятел,
когато става въпрос за аналогова
фотография за моментни снимки, така че
препоръчваме почти винаги да използвате
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Now+ няма да се появи в списъка с
Bluetooth® устройствата на вашия
телефон.
Фотоапаратът Polaroid Now+ винаги
е готов за свързване с мобилното
приложение. Проверете състоянието на
връзката с бутона „+“.  

Зареждане

Над слота за micro USB се намира LED
индикаторът за ниво на батерията. За да
проверите нивото на батерията, включете
фотоапарата и направете сравнение на
LED индикатора с таблицата по-долу.
LED
индикатор
за ниво на
батерията

Това означава:
Фотоапаратът е
изключен
→ Батерията е заредена
Батерията е
→
наполовина заредена
→ Батерията е изтощена
→

Ако искате да получите по-подробно
отчитане на батерията, задръжте бутона
„+“, докато включвате фотоапарата.
Дисплеят на брояча на филма ще покаже
нивото на зареждане на батерията
в проценти. След като бутонът „+“ е
освободен, дисплеят се връща към режим
на брояч на филма.
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Дисплей

Неосветен
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Това означава:

Изключено
Няма
Батерията е изтощена
20% заредена
30% заредена
40% заредена
50% заредена
60% заредена
70% заредена
80% заредена
Напълно заредена

За да заредите фотоапарата, включете
micro USB конектора на кабела за
зареждане към фотоапарата, а USB-A
конектора към USB зарядно устройство за
стена (5 V/1 A). Не препоръчваме зареждане
чрез лаптоп. Пълното зареждане през
стенен контакт обикновено отнема около
2 часа. LED индикаторът за нивото на
батерията ви показва колко заряд остава.  
LED
индикатор
за ниво на
батерията

Това означава:
Фотоапаратът е
напълно зареден
Зареждане, батерията е
→
почти пълна
Зареждане, батерията е
→
наполовина пълна
Зареждане, батерията
→
е изтощена
→

Почистване

Когато правите снимка с Polaroid, тя
преминава през две метални ролки.
Това е мястото, където проявителят се
разнася между негативите и позитивите
на снимката. Ако тези ролки са мръсни,
химичната смес няма да са разнесе
равномерно и може да остави дребни
следи върху проявената снимка.  
Когато във вашия фотоапарат няма филм,

го изключете и отворете вратичката
за филма. Потърсете тези две метални
ролки близо до слота за изваждане на
филма. Поставете мека и влажна кърпа
върху ролките. Въртете ролките, като
въртите черното пластмасово зъбно
колело. Бършете ролките с кърпата,
докато се движат. Внимавайте кърпата
да не причини блокиране. 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.  

Отстраняване на
неизправности

1. Моят Polaroid Now+ не изкарва
снимката или светлозащитната преграда.
Уверете се, че фотоапаратът е зареден.
LED индикаторът за нивото на батерията
ще мига в червено, ако не разполага с
достатъчно заряд за работа. Ако това е
така, заредете фотоапарата и опитайте
отново. Проблемът продължава?
Проверете колко снимки остават. Ако
дисплеят на брояча на филма показва „0“,
това означава, че филмът е свършил.
2. Светкавицата не се включва, когато
правя снимка.
Polaroid Now+ е със светкавица по
подразбиране, така че тя се включва
веднага щом включите фотоапарата.
Ако не се включи, натиснете бутона
на светкавицата за < 1 секунда, докато
индикаторът на бутона на светкавицата се
включи.
3. Снимката ми е прекалено тъмна.
Има няколко потенциални решения за

това.
· Ако използвате светкавицата, се
уверете, че не я закривате случайно с
пръсти.
· Ако снимате на открито, избягвайте
да насочвате фотоапарата към
слънцето. Прекомерната светлина
може да предизвика фотоапаратът да
свръхкомпенсира експонацията на
снимката, което да я направи прекалено
тъмна.  
·Ако правите снимки на закрито,
запомнете, че Polaroid Now+ има
ограничение на светкавицата до 2 m
(6,56 ft). Ако вашият обект се намира
по-далече, снимката ви може също да
излезе прекалено тъмна. Ако не желаете
да използвате светкавицата, намерете
друг източник на светлина.  
· Ако натискате наполовина бутона на
затвора, за да променяте композицията,
запомнете, че натискането наполовина
също така заключва експонацията,
а не само фокуса. По този начин
фотоапаратът ще базира експонацията
на първото показание за светлина.  
4. Снимката ми е размазана или
замъглена.
Уверете се, че сте на поне 45 cm (1,47 ft)
от вашия обект. Когато снимате, дръжте
фотоапарата стабилно (особено при слаба
светлина), използвайте силен източник на
светлина за осветяване на вашия обект и
дръжте пръстите си далеч от сензорите на
фотоапарата, които са позиционирани под
светкавицата.  

5. Дисплеят на брояча на филма показва
грешно число.
Дисплеят се нулира до „8“ всеки път,
когато се постави нова опаковка с филм.
Ако се постави частично използвана
опаковка с филм, фотоапаратът ще
покаже „8“ и ще отброява обратно след
всяка направена снимка. Когато след това
поставите пълна опаковка с филм, броячът
правилно ще покаже „8“ оставащи снимки.
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светкавицата. Светкавицата на Polaroid
Now+ достига до 2 m (6,56 ft), така че ако
вашият обект е по-далеч, снимката със
светкавица може да излезе прекалено
тъмна.
Ако сте на открито и вашият обект е
извън обхвата на светкавицата, ние ви
препоръчваме да оставите светкавицата
изключена. Това ще попречи на
фотоапарата да регулира блендата, което
би довело до недоекспонирана снимка.
Ако навън е слънчев ден, оставете
слънцето да е вашият източник на
светлина. Застанете така, че слънцето
да е зад вас, обърнете се към вашия
обект странично, за да избегнете сянка,
изключете светкавицата и дръжте
фотоапарата възможно най-стабилно.

7. Отворих случайно вратичката за
филма. Сега какво да направя?
Тези неща се случват. Фотоапаратите
и опаковките с филми на Polaroid са
конструирани така, че да предотвратят
пропускане на светлина при отваряне
на вратичката за филма. Но ако филмът
е бил изложен на пряка ярка светлина,
съществува риск снимките ви да се
повредят. Направете снимка, за да я
извадите от опаковката. Направете още
една, за да видите дали останалата част от
вашия филм е в добро състояние. Ако не е,
поставете нова опаковка с филм.

8. Моят фотоапарат работи странно.
Какво да правя?
Най-вероятно се нуждае от нулиране.
За да нулирате фотоапарата, отворете
вратичката за филма и след това задръжте
бутона ВКЛ. | ИЗКЛ. за > 8 секунди.   
Не откривате това, което търсите?

Разгледайте нашите често задавани
въпроси.
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Обслужване на
клиенти

Ние сме тук, за да помогнем.
Свържете се с нас
посредством данните подолу.
САЩ/Канада
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Европа/останалата част от
света
service@polaroid.com
00 800 577 01500
Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Нидерландия

За по-подробна и актуална
информация посетете
polaroid.com/help。

Гаранция

Можете да намерите
гаранцията за Polaroid Now+
тук: polaroid.com/warranty

Технически
спецификации
Общи
Размери
150,16 mm (Д) × 112,2 mm
(Ш) × 95,48 mm (В)

Оптическа система
Обектив
2 зони(макро и стандартна),
автоматично превключване
на хиперфокална оптична
система (0,4 m – 1,3 m в зона
1 макро; 1,0 m – ∞ в зона 2
стандартна)  

Работна температура
40 – 108°F/4 – 38°C, 5 – 90%
относителна влажност

Макролещи: 94,96 mm (35
mm/35 еквивалентна)

Тегло
457 g (без опаковката с
филма)

Съвместим филм
Филми тип 600 и тип i-Type
на Polaroid

Батерия
Литиевойонна батерия с
висока производителност,
750 mAh, 3,7 V номинално
напрежение, 2,775 Wh
Материали
Външен корпус
Поликарбонат + ABS
пластмаса

Обектив
Поликарбонатна смола

Фокусно разстояние
Стандартни лещи:
102,35 mm (40 mm/35
еквивалентна)

Зрително поле
Хоризонтално 40°,
вертикално 41°

Скорост на затвора
1/200 - 1 секунда
(предварително зададена)
1/200 - 30 секунди и ръчно
контролиран режим Bulb
(режим на приложението)
Бленда
F11 - F64

Система на светкавицата
Автоматично регулиране
на изходния разряд на
вакумната стробоскопична
система
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6 .Снимах първия кадър от снимка
с двойна експонация, но промених
мнението си.
Изключете фотоапарата, след което
натиснете и задръжте бутона на затвора.
Включете отново фотоапарата и броячът
на филма ще покаже „−“. Продължете да
държите бутона на затвора за повече от 10
секунди, докато филмът излезе.

Внимание
• Опасност от токов удар  
• Не отваряйте и не разглобявайте
моторизираната ролкова система
• Не разглобявайте устройството.
Неправилното сглобяване може
да причини токов удар, ако
устройството се използва отново.
• Не потапяйте устройството във вода
или други течности.
• Не работете с устройството в среда
с висока влажност или с висока
запрашеност.
• Не се опитвайте да манипулирате,
регулирате или изваждате
батерията и/или електрониката,
разположени под ролките
зад вратичката за филма на
устройството.
• Не се опитвайте да сваляте самата
вратичка, тъй като тя е свързана
по електронен път с корпуса на
устройството. Това не е безопасно,
вероятно ще повреди устройството
ви и ще анулира вашата гаранция.
• Не вкарвайте метални предмети в
устройството.
• Не вкарвайте никакви предмети в
ролките или зъбните колела.
• Дръжте устройството далеч
от малки деца и бебета, за да
избегнете наранявания от
подвижните му части.
• Не използвайте и не съхранявайте
устройството близо до източници
на топлина или всякакъв вид
оборудване, което генерира
топлина, включително
стереоусилватели.
• Не използвайте устройството
в близост до запалими или
експлозивни газове.
• Не зареждайте устройството,
ако усетите някакви необичайни
миризми, шум или дим.
• Не се опитвайте да разглобявате
батерията на филма или да я
променяте по какъвто и да е начин
(ако използвате филм тип 600). Ако
течността от батерията попадне
в очите ви, незабавно изплакнете
очите си с прясна студена течаща
вода и незабавно потърсете
медицинска помощ.
• Не покривайте светкавицата.
Батерия и зарядно устройство
• Това устройство използва
литиевойонна батерия, която не
може да се вади и е монтирана в
корпуса на фотоапарата. Не могат
да бъдат използвани други видове
батерии. Замяната на батерията
може да бъде извършена само в
оторизирани сервизни центрове.
Ако се използва правилно,
батерията ще ви служи дълги
години.  
• Консумацията на енергия варира в
зависимост от средата, в която се

•

•

•

•

използва устройството, и от начина
на съхранение на устройството.
Използвана веднага след пълно
зареждане, батерията ще захранва
обработката на до 15 опаковки с
филм.
След като нивото на заряд на
батерията падне под определено
ниво, устройството няма повече да
обработва филма. LED индикаторът
ще мига и ще сигнализира, когато
трябва да се презареди. Това е
така, за да се избегне блокиране на
снимка, докато тя преминава през
ролковата система.
Акумулаторната батерия не е
напълно заредена в момента на
покупката. Заредете напълно
батерията с USB кабел за зареждане
(предоставен). Това обикновено
отнема 1 – 2 часа (може да варира в
зависимост от употребата).
Предоставеният 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,
напр. компютър, USB адаптери
за захранване, телевизори,
автомобили и др., правилната му
работа не може да се гарантира.
Когато устройството вече не се
използва, го рециклирайте по
подходящия начин.

Работна среда
• За да предпазите 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
промени в температурата (горещина
и студ), пряка слънчева светлина,
пясъчни или прашни среди, като
например плажове, влажни места
или места със силни вибрации.
• Не изпускайте устройството и не
го подлагайте на силни удари или
вибрации.
• Не бутайте, не дърпайте и не
натискайте повърхността на
обектива.

Съответствие

Важни указания за употреба на
литиевойонни батерии  
1. Не хвърляйте в огън.
2. Не допускайте късо съединение.
3. Не разглобявайте.
4. Не използвайте, ако са повредени.
5. Изхвърляйте на правилното място
след употреба.
6. Пазете от вода.
7. Не зареждайте, когато
температурата е под нулата.
Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Polaroid International
BV декларира, че аналоговият
фотоапарат за моментни снимки

Polaroid Now+ е в съответствие с
основните изисквания на Директивата
за електромагнитна съвместимост
(2014/30/ЕС), Директивата за
ниско напрежение (2014/35/ЕС),
Директивата за ограничаване на
опасните вещества в електрически и
електронни компоненти (2011/65/ЕС)
и други съответни разпоредби, когато
се използва по предназначение.
Декларация за съответствие на FCC
(Федерална комисия по комуникации
на САЩ)
ИД номер на FCC: A8TBM70ABCDEFGH  
Това устройство съответства на
раздел 15 от Правилника на FCC.
Работата му отговаря 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.
Предупреждение потребителят
е предупреден, че промените или
модификациите, които не са изрично
одобрени отстраната, отговорна за
съвместимостта, могат да анулират
правото на потребителя да работи с
оборудването. Това оборудване не
трябва да се намира в близост или
да работи заедно с друга антена или
предавател.
Бележка Това оборудване е
тествано и е установено, че отговаря
на ограниченията за цифрово
устройство от клас B съгласно
раздел 15 от Правилника на FCC.
Тези ограничения са предназначени
да осигурят подходяща 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 няма да възникнат
смущения при конкретна инсталация.
Ако това оборудване причинява
вредни смущения в приемането на
радио или телевизия, което може да
бъде определено чрез изключване
и включване на оборудването,
съветваме потребителя да се опита
да коригира смущенията с една или
повече от следните мерки:
- Преориентирайте или преместете
приемната антена.
- Увеличете разстоянието между
оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към
контакт от електрическа верига,
различна от тази, към която е
свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с
опитен радио/телевизионен техник
за помощ.
Това оборудване отговаря на
ограниченията за експозиция на
лъчения на FCC, определени за
неконтролирана среда. Крайният

потребител трябва да следва
конкретните инструкции за
експлоатация за удовлетворителна
съвместимост със стандартите за
радиочестотна експозиция.

Industry Canada (IC)
ИД номер: : 12246A-BM70BLES1F2  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Това устройство съответства
на раздел 15 от Правилника
на FCC и на освободените от
лицензиране стандарти за силата
на радиосигналите (RSS) на Industry
Canada. Работата му отговаря 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.  
Информация за радиочестотната

експозиция (RF)
Излъчената изходна мощност
на безжичното устройство е
под допустимите граници за
радиочестотна експозиция на Industry
Canada (IC). Безжичното устройство
трябва да се използва по такъв начин,
че възможността за човешки контакт
при нормална работа да бъде сведена
до минимум.   
Освен това устройството е оценено
и доказано като съвместимо с
ограниченията за радиочестотна
експозиция на IC при преносими
условия на експозиция. (антените са
на по-малко от 20 cm от човешкото
тяло).

Символът означава, че според
местните закони и разпоредби
вашият продукт трябвада се
изхвърля отделно от битовите
отпадъци. Когато този продукт
достигне края на експлоатационния
си живот, го занесете в пункт за
събиране на отпадъци, определен от
местните власти. Някои пунктове за
събиране на отпадъци приемат
продукти без такса. Разделното
събиране и рециклиране на вашия
продукт към момента на изхвърлянето
му ще помогне за опазването на
природните ресурси и ще гарантира,
че той се рециклира по начин, който
защитава човешкото здраве и
околната среда.
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Информация за
безопасност

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands

End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in
accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 2012/19/EU on
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted
municipal waste.
Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The
Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and
Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.
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