
Brugervejledning 



Skab mere med Polaroid Now+: det 
forbundne analoge instantkamera, som 
giver dig endnu flere kreative værktøjer. Lær 
hver eneste side af dit kamera at kende, lær, 
hvordan du tager dit første billede, og find de 
løsninger, du har brug for, når du har brug for 
dem.  



A  Lukkerknap

B  Linse

C  Blitz

D  Søger

E  Sprække til udkast af foto

F 	 Knap	til	filmlåge

G  Blitz og EV-knap

H  ON | OFF-knap

I 	 Filmtællerdisplay

J 	 Bæreremssløjfe

K  USB-ladestik og indikator for 
 batteriniveau 

L  +Knap tilstandsindikator

M  +Knap

N 	 Lysmåler

O 	 Beslag	til	montering	af	stativ

P  Starburst

Q  Red Vignette

R  Orange

S 	 Blåt	

T  Gult  

Filmtællerdis-
play 

Dette betyder: 

Uden	lys	 → Der	er	slukket	for	kameraet	

- → Den	mørke	plade	er	indvendig	

0 → Ingen	film		

0 (blinking) → Ingen	film		

1 → Et billede tilbage 

1 (blinking) → Eksponering 1 af 
dobbelteksponering  

2 → To billeder tilbage 

2 (blinking) → Eksponering 2 af 
dobbelteksponering 

3 → Tre billeder tilbage 

4 → Fire billeder tilbage 

5 → Fem	billeder	tilbage	
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Filmtællerdisplay  

Kamera 

Filters

Filmtællerdis-
play 

Dette betyder: 

6 → Seks billeder tilbage 
7 → Syv	billeder	tilbage	
8 → Otte billeder tilbage 

d o o r → Filmlågen	er	åben	

→ Filmen	skydes	ud

→ Lysere	+1/2	EV

→ Neutral 

→ Mørkere	-1/2	EV

c → Emne	for	tæt	på	

F → Emne	for	langt	væk	

b (blinker 5x) → Batteriniveau for lavt til at 
tænde	kameraet	

Filmtællerdisplayet	giver	en	masse	oplysninger	om	
dit	camera:	fra	hvor	mange	billeder	der	er	tilbage	til	
batteriniveauet 

6	 Sådan	kommer	du	i	gang		
6	 Sådan	tager	du	dit	 

første billede
7 Forbindelse til appen 
7	 Tilføj	et	linsefilter
8 Specialfunktioner 
8	 Sådan	bruges	blitzen	
9 Indstilling af eksponeringsværdi (EV)  
9	 Sådan	tager	du	fantastiske	billeder
9 Ladning 
9 Rengøring 
10	 Fejlfinding	
12 Kundesupport 
12 Garanti 
12	 Tekniske	specifikatione	
13	 Sikkerhedsinformation	
13	 Overensstemmelse	

Indhold 
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Sådan kommer du i gang 
1. Åbn æsken og kontroller, at du har 
følgende:

01	 Polaroid	Now+	kamera
02 Mikro-USB-ladekabel
03	 Hurtig	startvejledning
04	 Linsefiltersæt	(5	filtre	+	linsehætte)
05	 Bærerem	til	at	tage	om	halsen
06	 Hæfte	om	sikkerhed	og	overholdelse 

af	bestemmelser

2. Oplad kameraet
Af	hensyn	til	sikker	transport	vil	Polaroid	Now+	
ikke	være	fuldt	opladet,	når	du	modtager	det.	
For	at	lade	det	op	sættes	mikro-USB-enden	
af	ladekablet	ind	i	siden	af	kameraet,	og	
USB-A-enden	i	en	USB-væglader	(5	V/1	A).	Vi	
anbefaler	ikke	opladning	gennem	en	laptop.		

Batteriniveauindikatorens	LED	blinker,	mens	
kameraet	er	sat	til	stikket	og	oplader.	LED’en	
går	ud,	når	kameraet	er	fuldt	opladet.	En	fuld	
opladning	gennem	en	stikkontakt	i	væggen	
tager	ca.	2	timer.	Et	fuldt	opladet	Polaroid	
Now+	vil	have	strøm	nok	til	at	tage	15	pakker	
film,	afhængigt	af	brugen.	Husk	at	slukke	for	
kameraet,	når	du	ikke	bruger	det,	for	at	spare	
på	batteriet.	

3.  Sæt bæreremmen i.

01

02

03

04

4. Shop instant film.
Dette	kamera	bruger	Polaroid	i-Type	og	600	
instantfilm.	Du	kan	købe	den	her.

Sådan tager du dit 
første billede 
1. Tænd Polaroid Now+-kameraet
Tryk	på	ON	|	OFF-knappen,	indtil	der	kommer	
lys	i	filmtællerdisplayet.	Displayet	vil	vise,	hvor	
mange	billeder	der	er	tilbage.	Den	skal	vise	’0’,	
fordi	der	ikke	er	nogen	film	i	kameraet.	

2. Sæt filmpakken i.
Tryk	på	knappen	til	filmlågen	og	træk	for	at	
åbne	lågen.	Hold	filmen	med	den	mørke	plade	
opad.	Skub	kassettens	tynde	ende	ind	først	
med	trækfligen	imod	dig.	Skub	kassetten	
helt	ind	i	kameraet,	indtil	det	siger	klik.	Lad	
trækfligen	sidde,	da	du	senere	skal	bruge	den	til	
at	fjerne	den	tomme	filmkassette	med.	

Luk	filmlågen,	indtil	det	siger	klik.	Den	mørke	
plade,	der	er	dækket	af	filmskjoldet,	udskydes.	
Træk	ikke	i	filmskjoldet.	Fjern	den	mørke	plade	
og	lad	filmskjoldet	rulle	tilbage	i	kameraet.	Det	
bevægelige	skjold	er	beregnet	til	at	beskytte	
billeder	mod	lyset,	mens	de	fremkaldes,	så	
lad	være	med	at	fjerne	det.	Hvis	den	mørke	
plade	ikke	er	blevet	skudt	ud,	fjernes	filmen	og	
sættes	ind	igen.	

For	at	sikre,	at	kameraet	viser	det	korrekte	
antal	billeder,	skal	en	film	altid	bruges	op,	inder	

der	indsættes	en	ny	pakke.	Hvis	du	alligevel	
beslutter at skifte pakke, skal du være klar over, 
at	dette	udsætter	alle	billederne	for	lys,	således	
at	de	ikke	vil	kunne	anvendes.		

Du	er	nu	klar	til	at	tage	dit	første	billede.				

3. Ret kameraet mod dit motiv.
Sørg	for,	at	du	er	mindst	45	cm	fra	dit	motiv.	

Polaroid	Now+	benytter	en	søger,	der	
befinder	sig	på	venstre	side	af	linsecylinderen.	
Sigt	mod	dit	motiv	ved	at	se	igennem	søgeren	
og	benyt	det	billede,	du	ser,	som	hjælp	til	at	
komponere	dit	billede.	Du	skal	være	klar	over,	
at	dit	færdige	billede	ikke	vil	afspejle	nøjagtigt,	
hvad	du	ser	igennem	søgeren.	For	motiver,	der	
er	nærmere	end	1,2	m,	skal	du	justere	dit	sigte	
en	smule	opad	og	til	venstre.	

Du	kan	fokusere	på	dit	motiv	og	så	
omkomponere	din	ramme.	Dette	gør	du	ved	at	
trykke	lukkerknappen	halvt	ned	for	at	låse	fokus	
og	eksponering.	Juster	din	komposition,	og	tryk	
så	lukkerknappen	helt	ned	for	at	tage	billedet.	
Pas	på	ikke	at	dække	blitzen	eller	sprækken,	
hvor	billedet	udskydes,	med	fingrene.			

4. Tryk på lukkerknappen.
Billedet	vil	blive	skudt	ud	gennem	sprækken	
foran	på	kameraet.	Du	vil	se,	at	billedet	er	
dækket	af	et	filmskjold	for	at	beskytte	det	mod	
lyset.	Lad	være	at	trække	i	filmskjoldet.		

5. Fjern billedet.
Lad	billedet	ligge	under	filmskjoldet	i	ca.	
5	sekunder.	Løft	forsigtigt	filmskjoldet,	
så	det	ruller	tilbage	ind	i	kameraet.	Fjern	
billedet	og	læg	det	med	billedsiden	nedad	
for	fortsat	at	beskytte	det	mod	lyset,	mens	
det	fremkaldes.	Og	ligegyldig	hvad	den	sang	
siger,	må	du	ikke	ryste	billedet!	Se	de	korrekte	
fremkaldelsestider	bag	på	filmpakningen.		

6. Sluk for kameraet.
Tryk	på	ON	|	OFF-knappen	for	at	slukke	for	
Polaroid	Now+.	

Forbindelse til appen 
Med	Polaroid	Now+	kan	du	då	adgang	til	
yderligere	kreative	værktøjer	inden	for	

Polaroid-appen.	Download	Polaroid-appen	
til	din	mobiltelefon	fra	Apple	App	Store	eller	
Google	Play.	Tænd	for	Bluetooth®	trådløs	
teknologi.	Åbn	appen	og	tryk	på	’Now+’	i	
menuen.	Der	vises	en	tilladelsesbesked.	
Tryk	på	’OK’	for	at	bekræfte.	+knappen	på	
kameraet	bliver	blå	som	tegn	på,	at	det	nu	
er	forbundet	med	din	telefon.	Forbindelsen	
etableres	via	appen,	så	det	er	ikke	nødvendigt	
at	parre	kameraet	med	din	telefon.	Det	vil	sige,	
at	Polaroid	Now+-kameraet	ikke	vises	i	din	
telefons	liste	over	Bluetooth®-enheder.	

Polaroid	Now+-kameraet	er	altid	klar	til	
at	etablere	forbindelse	med	mobilappen.	
Kontroller	forbindelsens	status	med	+knappen.		

→
Kameraet	søger	efter	mobi-
lappen.		

→
Kameraet	er	forbundet	med	
mobilappen.

→
Kameraet	er	ikke	forbundet	
med	mobilappen,	men	leder	
efter	den.

Tilføj et linsefilter 
Tilføj	stjerner,	kontrast	eller	farve	til	dit	billede	
med	linsefiltersættet.	Tilføj	et	farvet	filter	ved	
at	presse	det	ned	over	linsen.	Ved	filtre	med	
stjerner	og	rød	vignet	drejes	filtret,	indtil	det	
lille	mærke	står	på	linje	med	lysmåleren	i	
bunden	af	linsen.	Filtret	vil	så	klikke	på	plads.		

https://polaroid.com/collections/instant-film
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kontrollere,	hvilken	kreativ	tilstand	du	befinder	
dig	i.	Den	sidder	lige	under	søgeren.		

→ Selvtimer. Tryk	en	gang	på	+knap-
pen	for	at	aktivere	den.	Tryk	en	
gang	for	at	deaktivere	den.

→ Dobbelteksponering. Tryk	to	
gange	lige	efter	hinanden	på	
+knappen	for	at	aktivere	den.	Tryk	
en	gang	for	at	deaktivere	den.

→ Brugerdefineret genvej. Tryk	langt	
på	+knappen	for	at	aktivere	den.	
Tryk	en	gang	for	at	deaktivere	
den.

Sådan bruges blitzen 
Vi	anbefaler,	at	du	bruger	blitzen	i	enhver	
situation,	hvor	du	ikke	tager	billeder	i	klart,	
direkte	sollys,	for	at	få	de	bedste	Polaroid-
billeder.	Det	er	derfor,	blitzen	som	standard	
udløses	automatisk,	hver	gang	du	trykker	på	
lukkerknappen.	Blitzknappen	er	det	lille	lyn	
ved	siden	af	ON	|	OFF-knappen.	

→

Blitzen er klar. 
Blitzen	er	altid	tændt,	med-
mindre	du	deaktiverer	den.	
Hvis den er deaktiveret, 
trykkes	der	på	knappen	for	
at	aktivere	den.		

→

Blitzen er deaktiveret. 
Tryk	i	<	1	sekund	for	at	
slukke	den	til	næste	billede.	
Tryk	to	gange	for	at	
deaktivere den, indtil 
kameraet	slukkes.	

→ Blitzen lades 

Specialfunktioner 

Polaroid	Now+-kameraet	har	også	nogle	
kreative	værktøjer,	du	kan	få	adgang	til	uden	
for	appen.	

Selvtimer 
Få	alle	ind	i	billedet	med	Polaroid	
Now+-selvtimeren.	Tryk	på	+knappen	
og	+knappens	tilstandsindikator	(LED’en	
under	søgeren	foran	på	kameraet)	
bliver	orange.	Når	du	har	komponeret	
billedet,	trykker	du	på	lukkerknappen.	
Den	orangefarvede	LED	blinker	som	tegn	
på	selvtimerens	nedtælling.	Nu	har	9	
sekunder,	før	billedet	tages.	Hvis	du	ænder	
mening,	kan	du	annullere	selvtimeren	
ved	at	trykke	på	lukkerknappen,	inden	
nedtællingen er færdig, eller du kan 
ganske	enkelt	slukke	for	kameraet.	

Dobbelteksponering 
Kombiner	to	eksponeringer	i	et	billede	
med	dobbelteksponering.	Tryk	to	
gange	på	+knappen	for	at	begynde.	
+knappens	tilstandsindikator	bliver	grøn.	
Filmtællerdisplayet	blinker	’1’.	Du	kan	
nu	foretage	den	første	eksponering.	Den	
blinker	derefter	’2’	som	tegn	til,	at	du	kan	
foretage	din	anden	eksponering.		

Brugerdefineret genvej 
En	brugerdefineret	genvej	gør	det	lettere	
at	skabe.	Vælg	din	favorittilstand	fra	appen	
og send den direkte til dit Polaroid Now+-
kamera,	så	du	kan	bruge	den,	når	du	vil	-	
uden	at	du	behøver	at	etablere	forbindelse	
til	din	telefon.	For	at	indstille	en	genvej	går	
du til din favorittilstand inden for appen og 
trykker	på	+knappen	oven	på	skærmen.	Nu	
er	denne	tilstand	gemt	i	dit	kamera.	For	at	
aktivere	den	trykkes	der	fast	på	+knappen	
på	kameraet.	+knappens	tilstandsindikator	
bliver	rød	som	tegn	på,	at	genvejen	nu	er	
aktiveret.	Deaktiver	den	ved	at	trykke	på	
+knappen	igen.	

+Knappens tilstandsindikator 
Se +knappens tilstandsindikator for at 

Indstilling af 
eksponeringsværdi (EV) 
Med	blitzknappen	kan	du	også	justere	
eksponeringsværdien	på	Polaroid	Now+.	Hold	
blitzknappen nede for at vælge EV-tilstand 
på	filmtællerdisplayet.	Tryk	på	den	igen	for	at	
skifte	mellem	lysere	(+1/2	EV),	neutral	eller	
mørkere(-1/2	EV).	Lad	der	gå	7	sekunder.	Den	
valgte	bjælke	vil	blinke	som	tegn	på	at	den	
valgte	EV-værdi	er	blevet	gemt.		

Sådan tager du 
fantastiske billeder 
Lys	er	din	bedste	ven,	når	det	gælder	analog	
instantfotografering.	Derfor	anbefaler	vi,	at	du	
næsten altid bruger blitz Polaroid Now+-blitzen 
rækker	2	m	frem,	så	hvis	dit	motiv	er	længere	
væk,	kan	dit	blitzbillede	blive	for	mørkt.	

Hvis	du	er	udendørs	og	dit	motiv	er	uden	for	
blitzens rækkevidde, anbefaler vi, at du slukker 
for	blitzen.	Dette	vil	forhindre,	at	kameraet	
justerer	sin	åbning,	så	billedet	bliver	underbelyst.	

Hvis det er en solrig dag udenfor, skal du lade 
solen	være	din	lyskilde.	Anbring	dig,	så	solen	er	
bag	dig,	se	på	dit	motiv	med	siden	til,	sådan	at	
du	undgår	en	skygge,	sluk	for	blitzen,	og	hold	
kameraet	så	stille	som	muligt.	

Ladning 
Oven	over	mikro-USB-stikket	sidder	LED’en,	
der	angiver	batteriniveauet.	Kontroller	
batteriniveauet	ved	at	tænde	for	kameraet	og	
sammenligne	LED’en	med	nedenstående	tabel.	

Battery	Level	 
Indicator LED Dette	betyder:	

→
Der	er	slukket	for	kamer-
aet 

→ Batteriet er fuldt opladet 
→ Batteriet	er	halvt	opladet	
→ Batteriet	er	tomt	

Hvis	du	vil	have	en	mere	detaljeret	
batteriaflæsning,	holder	du	+knappen	
nede,	mens	du	tænder	for	kameraet.	
Filmtællerdisplayet	viser	batteriniveauet	som	et	
tal,	der	svarer	til	en	%.	Når	+knappen	slippes,	
vender	displayet	tilbage	til	filmtælling.		

Display Dette	betyder:	

Uden	lys	 Slukket 
0 N/A	
1 Batteri	tomt	
2 20% opladet 
3 30% opladet
4 40% opladet
5 50% opladet
6 60% opladet
7 70% opladet
8 80% opladet
9 Fuldt opladet 

Kameraet	oplades	ved	at	sætte	mikro-USB-
enden	af	ladekablet	ind	i	siden	af	kameraet,	
og	USB-A-siden	i	en	USB-væglader	(5	V/1	
A).	Vi	anbefaler	ikke	opladning	gennem	
en	laptop.	En	fuld	opladning	gennem	en	
stikkontakt	i	væggen	tager	normalt	ca.	2	timer.	
Batteriniveauindikatorens	LED	fortæller,	hvor	
meget	opladning	der	er	tilbage.		

Batteriniveau-
indikatorens 
LED 

Dette	betyder:	

→ Kameraet	er	fuldt	opladet	

→
Lader, batteriet er næsten 
fuldt 

→ Lader,	batteriet	er	halvt	fuldt	

→
Lader,	batteriet	er	halvt	
fuldt 

Rengøring 
Når	du	tager	et	Polaroid-billede,	skubbes	
billedet	ud	igennem	to	metalruller.	Det	er	her	
fremkalderpastaen	fordeles	mellem	billedets	
negative	og	positive	komponenter.	Hvis	disse	
ruller	er	snavsede,	vil	kemien	ikke	blive	fordelt	
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jævnt,	så	der	kan	opstå	små	mærker	på	dit	
fremkaldte	billede.		

Sluk	for	kameraet,	når	der	ikke	er	nogen	film	
i,	og	åbn	filmlågen.	Find	disse	to	metalruller	
nær	ved	sprækken,	hvor	filmen	skydes	ud.	
Anbring	en	blød,	fugtig	klud	over	rullerne.	
Drej	rullerne	rundt	ved	at	dreje	på	det	sorte	
plastiktandhjul.	Tør	kluden	hen	over	rullerne	
på	tværs,	når	de	drejer	rundt.	Pas	på,	at	kluden	
ikke	kommer	til	at	sidde	fast.	Sørg	for,	at	
rullerne	er	tørre,	inden	du	benytter	kameraet	
igen.	Vi	anbefaler,	at	rullerne	kontrolleres	
mellem	hver	pakke	film	og	at	rengøre	dem	for	
hver	2-3	pakker.	

Brug	en	mikrofiberklud	til	at	rengøre	
linsen	med.	På	den	måde	undgår	du	ridser	og	
materialerester,	som	kan	påvirke	kvaliteten	af	
dine	billeder.		

Fejlfinding 
1. Mit Polaroid Now+ skyder ikke mit billede 
eller den mørke plade ud.
Kontroller,	at	kameraet	er	opladet.	
Batteriniveauindikatorens LED vil blinke rødt, 
hvis	det	ikke	har	strøm	nok	til	at	fungere.	
Hvis det er tilfældet, skal du genoplade dit 
kamera	og	derefter	prøve	igen.	Har	du	stadig	
problemer?	Kontroller,	hvor	mange	billeder	du	
har	tilbage.	Hvis	filmtællerens	display	viser	’0’,	
betyder	det,	at	der	ikke	er	nogen	film	tilbage.	

2. Blitzen går ikke af, når jeg tager et billede.  
Polaroid	Now+	har	blitz	som	standard,	
så	den	aktiveres,	så	snart	du	tænder	for	
kameraet.	Hvis	den	ikke	går	af,	skal	du	trykke	
på	blitzknappen	i	<	1	sekund,	indtil	lyset	i	
blitzknappen	tændes.	

3. Mit billede blev for mørkt.
Der	er	flere	mulige	forklaringer	på	det.	

· Hvis du bruger blitz, skal du sørge for ikke 
at	komme	til	at	dække	den	med	fingrene.	
· Hvis du tager billeder udenfor, skal du 
undgå	at	pege	kameraet	direkte	mod	
solen.	For	stærkt	lys	kan	få	kameraet	til	at	
overkompensere,	når	billedet	eksponeres,	
så	det	bliver	for	mørkt.		
· Hvis du tager billeder indendørs, skal du 

huske,	at	Polaroid	Now+	har	en	blitzgrænse	
på	2	m.	Hvis	dit	motiv	er	længere	væk	end	
det,	kan	dit	billede	også	blive	for	mørkt.	
Hvis du ikke ønsker at bruge blitz, skal du 
finde	en	anden	lyskilde.	 
·	Hvis	du	trykker	lukkerknappen	halvt	
ned	for	at	lege	med	din	komposition,	
skal	du	huske,	at	du	ikke	kun	fastlåser	
fokuseringen,	men	også	eksponeringen,	
når	du	trykker	knappen	halvt	ned.	Så	
kameraet	vil	basere	eksponeringen	på	den	
første	aflæsning	af	lyset.	
 

4. Mit billede blev uklart eller sløret. 
Sørg	for,	at	du	er	mindst	45	cm	fra	dit	motiv.	
Når	du	tager	billeder,	skal	du	holde	kameraet	
i	ro	(specielt,	hvis	belysningen	er	dårlig),	brug	
en	stærk	lyskilde	til	at	oplyse	dit	motiv,	og	
hold	fingrene	væk	fra	kameraets	sensorer,	
som	sidder	under	blitzen.		

5. Filmtællerens display viser det forkerte tal.
Displayet	går	automatisk	tilbage	til	’8’,	hver	
gang	der	indsættes	en	ny	filmpakke.	Hvis	
der	indsættes	en	delvis	brugt	filmpakke,	vil	
kameraet	vise	’8’	og	tælle	nedad,	hver	gang	
der	tages	et	billede.	Næste	gang	du	indsætter	
en	ny	filmpakke,	vil	tælleren	korrekt	vise	’8’	
tilbageværende	billeder.	

6. Jeg tog det første skud af et 
dobbelteksponeret billede, men jeg skiftede 
mening.
Sluk	kameraet,	og	tryk	derefter	på	
lukkerknappen	og	hold	den	trykket	ind.	Tænd	
kameraet	igen.	Filmtælleren	viser	’-’.	Fortsæt	
med	at	holde	lukkerknappen	inde	i	mere	end	
10	sekunder,	indtil	filmen	skydes	ud.	

7. Jeg har åbnet filmlågen ved et uheld. Hvad nu?
Det	sker.	Polaroid-kameraer	og	filmpakker	er	
konstrueret	til	at	forhindre	lysindtrængning,	
når	filmlågen	åbnes.	Men	hvis	filmen	blev	
udsat	for	direkte	stærkt	lys,	er	der	risiko	for,	
at	dine	fotos	kan	være	blevet	beskadiget.	
Tag	et	billede	for	at	fjerne	det	fra	pakken.	Tag	
endnu	et	for	at	se,	om	resten	af	din	film	er	i	
orden.	Hvis	ikke,	må	du	sætte	en	ny	filmpakke	
i.	

8. Mit kamera opfører sig mærkeligt. Hvad 
skal jeg gøre?
Det	lyder,	som	om	det	måske	har	brug	for	en	
nulstilling.	Du	nulstiller	dit	kamera	ved	at	åbne	
filmlågen	og	derefter	holde	ON|OFF-knappen	
nede	i	>	8	sekunder.			

Kan	du	ikke	finde	det,	du	leder	efter?	

Kig	i	vores	hyppigt	stillede	spørgsmål.

https://support.polaroid.com


12
13

Kundesupport 
Vi	er	her	for	at	hjælpe	dig.	
Kontakt	os	på	en	af	følgende	
måder.	

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

Europa/Resten af verden 
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP	Amsterdam
Holland 

Besøg polaroid.com/help 
for	mere	detaljerede	og	
opdaterede	oplysninger.	

Garanti 
Du	kan	finde	garantien	for	
Polaroid	Now+	her:	
polaroid.com/warranty

Tekniske 
specifikationer 
Generelt 
Mål
150,16	mm	(L)	×	112,2	mm	(B)	
×	95,48	mm	(H)	

Vægt
457	g	(uden	filmpakke)	

Driftstemperatur
4–38 °C, 5–90 % relativ 
luftfugtighed	

Kompatible	film
Polaroid	600	og	i-Type-film	

Batteri
Kraftigt	litium-ion-batteri,	750	
mAh,	3,7	V	nominel	spænding,	
2,775	Wh	

Materialer 
Udvendig kappe
Polykarbonat	+	ABS-plastik	

Linse 
Polykarbonatharpiks	

Optisk system 
Linse 
2 zoner (nærbillede og 
standard) selvskiftende 
hyperfokalt	optisk	system	
(0,4	m-1,3	m	@	Zone	1	
nærbillede,	1,0	m-∞	@	Zone	
2 standard)  

Brændvidde 
Standardlinse:	102,35	mm	(40	
mm/35	ækvivalent)	
Linse	til	nærbilleder:	94,96	
mm	(35	mm/35	ækvivalent)	

Synsfelt	
Horisontalt 40°, vertikalt 41° 

Lukkerhastighed	
1/200	-	1	sek.	
(Forudindstilling) 

1/200	-	30	sek.	og	bulb	mode	
(App Mode) 

Blænde 
F11- F64

Blitzsystem 
Strobesystem	med	
udladningslampe	
med	selvjusterende	
udgangsvakuum	

Sikkerheds- 
information
Forsigtig  
• Risiko for elektrisk stød  
• Åbn/adskil	ikke	det	motoriserede	
rullesystem	

• Adskil	ikke	apparatet.	Ukorrekt	samling	
kan	forårsage	elektrisk	stød,	hvis	
apparatet	benyttes	igen.	

• Nedsænk ikke apparatet i vand eller 
andre	væsker.	

• Anvend	ikke	apparatet	i	miljøer	med	
høj	luftfugtighed	eller	meget	støv.	

• Forsøg	ikke	at	pille	ved,	justere	eller	
fjerne	batteriet	og/eller	elektronikken	
under	rullerne	bag	apparatets	filmlåge.	

• Forsøg	ikke	at	fjerne	selve	lågen,	da	
den	er	elektronisk	forbundet	med	
apparatets	kabinet.	At	forsøge	det	er	
farligt,	vil	sandsynligvis	beskadige	dit	
apparat	og	vil	gøre	din	garanti	ugyldig.	

• Indfør	ikke	metalgenstande	i	
apparatet.	

• Indfør ingen genstande i ruller eller 
tandhjul.	

• Hold	små	børn	og	spædbørn	på	
afstand	af	apparatet	for	at	undgå,	at	
de	kommer	til	skade	ved	kontakt	med	
apparatets	bevægelige	dele.	

• Anvend og opbevar ikke apparatet 
nær	varmekilder	eller	nogen	type	
udstyr,	der	genererer	varme,	herunder	
stereoforstærkere.	

• Anvend	ikke	apparatet	i	nærheden	af	
brændbare	eller	eksplosive	gasser.	

• Oplad	ikke	apparatet,	hvis	du	
bemærker	usædvanlige	lugte,	støj	
eller	røg.	

• Forsøg	ikke	at	adskille	filmens	batteri	
eller	at	ændre	det	på	nogen	måde	
(hvis	du	anvender	600-filmtypen).	Hvis	
du	får	batterivæske	i	øjnene,	skal	du	
straks	skylle	øjnene	med	frisk,	koldt	
rindende	vand	og	søge	lægehjælp.	

• Dæk	ikke	blitzen.	

Batteri og lader 
• Apparatet	benytter	et	specielt	
fremstillet	litium-ion-batteri,	som	
er	monteret	indvendig	i	kameraets	
kabinet	og	ikke	kan	fjernes.	Der	
kan ikke anvendes nogen anden 
batteritype.	Udskiftning	af	batteriet	
kan kun foretages af autoriserede 
servicecentre.	Batteriet	vil	fungere	i	
mange	år,	hvis	det	anvendes	korrekt.		

• Strømforbruget	afhænger	af	det	miljø,	
apparatet	anvendes	i,	og	de	forhold,	
det	er	blevet	opbevaret	under.	Anvendt	
umiddelbart	efter	en	fuld	opladning,	vil	
batteriet	levere	strøm	til	eksponering	
og	fremkaldelse	af	op	til	15	filmpakker.	

• Når	batteriets	energiniveau	falder	
under	en	bestemt	grænse,	kan	
apparatet	ikke	længere	behandle	
film.	LED’en	vil	blinke	som	tegn	på,	at	
det	skal	genoplades.	Dette	sker	for	
at	undgå,	at	et	billede	kommer	til	at	
sidde	fast,	når	det	er	på	vej	igennem	
rullesystemet.	

• Det genopladelige batteri er ikke fuldt 
opladet	ved	købet.	Oplad	batteriet	

helt	ved	hjælp	af	USB-ladekablet	
(medfølger).	Dette	tager	sædvanligvis	
1-2	timer	(kan	variere	afhængigt	af	
brugen).	

• Det	medfølgende	ladekabel	til	
batteriet	er	testet	med	henblik	på	
funktion	sammen	med	Apple	iPhones	
strømadaptere.	Det	kan	anvendes	i	
andre	USB-porte,	f.eks.	i	computere,	
USB-strømadaptere,	fjernsyn,	biler	
etc.,	men	der	kan	ikke	garanteres	
korrekt	funktion.	

• Når	apparatet	ikke	længere	kan	
anvendes, bedes det genanvendt 
korrekt.	

Brugsmiljø 
• For	at	beskytte	
højpræcisionsteknologien	i	dette	
apparat,	må	du	aldrig	efterlade	
kameraet	i	følgende	miljøer	i	længere	
tid:	høje	temperaturer	(+42	°C),	høj	
luftfugtighed,	steder	med	ekstreme	
temperaturforandringer	(varme	og	
kulde),	direkte	sollys,	miljøer	med	
sand	eller	støv	som	f.eks.	strande,	
fugtige	steder	eller	steder	med	kraftige	
vibrationer.	

• Undgå	at	tabe	apparatet	eller	at	
udsætte det for kraftige stød eller 
vibrationer.	

• Skub,	træk	eller	pres	ikke	på	linsens	
overflade.	

Overensstemmelse 
Vigtige	anvisninger	om	brug	af	litium-
ion-batterier 
1.	Må	ikke	kastes	i	ild.	
2.	Må	ikke	kortsluttes.	
3.	Må	ikke	adskilles.	
4.	Må	ikke	bruges,	når	de	er	beskadigede.		
5.	Bortskaffes	korrekt	efter	brug.	
6.	Må	ikke	udsættes	for	vand.	
7.	Må	ikke	oplades,	når	temperaturen	er	
under	frysepunktet.	

EU-overensstemmelseserklæring 
Polaroid	International	B.V.	erklærer	
hermed,	at	Polaroid	Now+	analogt	
instantkamera	overholder	de	
væsentlige	krav	i	direktiv	2014/30/EU	
om	elektromagnetisk	kompatibilitet,	
lavspændingsdirektivet	(2014/35/EU)	og	
direktiv	2011/65/EU	om	begrænsning	
af anvendelsen af visse farlige stoffer 
i	elektrisk	og	elektronisk	udstyr	og	
andre	relevante	bestemmelser,	når	det	
anvendes	til	sit	beregnede	formål.	

FCC-overensstemmelseserklæring 
Indeholder	FCC	ID:	A8TBM70ABCDEFGH		
Dette	apparat	overholder	del	15	i	FCC-

reglerne.	Anvendelsen	er	underkastet	
følgende	to	betingelser:	(1)	Dette	
apparat	må	ikke	forårsage	skadelig	
interferens, og (2) dette apparat skal 
kunne	acceptere	modtagen	interferens,	
herunder	interferens,	som	evt.	medfører	
uønsket	funktion.	

ForsigtigForsigtig	 brugeren	advares	om,	at	
ændringer	eller	modifikationer,	der	ikke	

udtrykkeligt	er	godkendt	af	
den part, der er ansvarlig for 

overensstemmelse,	kan	medføre,	
at	brugeren	kan	miste	retten	til	at	
anvende	udstyret.	Udstyret	må	ikke	
opbevares	sammen	med	eller	anvendes	
i	forbindelse	med	nogen	anden	antenne	
eller	sender. 
BemærkBemærk	 Dette	udstyr	er	blevet	
afprøvet, og det er konstateret, at det 
overholder	grænserne	for	et	Klasse	
B	digitalt	apparat	i	henhold	til	del	
15	i	FCC-reglerne.	Disse	grænser	
er	fastsat	med	henblik	på	at	yde	en	
rimelig	beskyttelse	mod	skadelig	
interferens	i	en	boliginstallation.	
Dette	udstyr	genererer,	benytter	og	
kan udsende radiofrekvensenergi og 
kan,	hvis	det	ikke	er	installeret	og	
anvendt	i	overensstemmelse	med	
anvisningerne,	forårsage	skadelig	
interferens	i	radiokommunikationer.	
Der	er	imidlertid	ingen	garanti	for,	at	
der	ikke	vil	forekomme	interferens	i	
en	bestemt	installation.	Hvis	dette	
udstyr	rent	faktisk	forårsager	skadelig	
interferens	i	forbindelse	med	radio-	eller	
fjernsynsmodtagelse,	hvilket	kan	afgøres	
ved	at	tænde	og	slukket	for	udstyret,	
opfordres brugeren til at prøve at 
afhjælpe	interferensen	på	en	eller	flere	af	
følgende	måder:	
 - Flyt	eller	drej	modtageantennen.	
 - Øg	afstanden	mellem	udstyret	og	
modtageren.	

 - Forbind	udstyret	til	en	stikkontant	i	et	
andet	kredsløb	end	det,	modtageren	
er	forbundet	til.	

 - Spørg	forhandleren	eller	en	erfaren	
radio-/tv-tekniker	til	råds.	

Udstyret	overholder	de	grænser	for	
udsættelse	for	stråling,	som	FCC	
har	fastsat	for	et	ikkekontrolleret	
miljø.	Slutbrugeren	skal	følge	særlige	
betjeningsinstruktioner	for	at	sikre	
overensstemmelse	med	hensyn	til	
udsættelse	for	RF.	

Industry Canada (IC)
Indeholder	ID:	12246A-BM70BLES1F2		
CAN	ICES-003(B)/NMB-003(B)	
Dette	apparat	overholder	del	15	

i FCC-reglerne og RSS-standarden 
(-standarderne)	som	fritaget	for	
Industry	Canada-licens.	Anvendelsen	er	
underkastet	følgende	to	betingelser:	(1)	
Dette	apparat	må	ikke	forårsage	skadelig	
interferens, og (2) dette apparat skal 
kunne	acceptere	modtagen	interferens,	
herunder	interferens,	som	evt.	medfører	
uønsket	funktion.		

Oplysninger om udsættelse for 

Radiofrekvens (RF)   
Den	udstrålede	udgangseffekt	fra	

det	trådløse	apparat	er	under	Industy	
Canadas (IC) grænser for udsættelse 
for	radiofrekvens.	Det	trådløse	apparat	
skal	anvendes	på	en	sådan	måde,	at	
muligheden	for	menneskelig	kontakt	
under	normal	drift	minimeres.			

Apparatet	er	blevet	bedømt,	og	det	er	
blevet	påvist,	at	det	overholder	IC	RF-

https://polaroid.com/help
https://polaroid.com/warranty
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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.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

eksponeringsgrænserne under bærbare 
eksponeringsbetingelser.	(antenner	er	
mindre	end	20	cm	af	en	persons	krop).	

Symbolet	betyder,	at	dit	produkt	i	
henhold	til	lokale	love	og	
bestemmelser	skal	

bortskaffes adskilt fra 
husholdningsaffaldet.	Når	dette	produkt	
når	afslutningen	af	sin	levetid,	skal	det	
afleveres	på	en	af	de	genbrugspladser,	
der	er	udpeget	af	de	lokale	myndigheder.	
Nogle	genbrugspladser	modtager	
produktet	gratis.	Den	adskilte	indsamling	
og	genanvendelse	af	dit	produkt	på	
bortskaffelsestidspunktet	vil	hjælpe	med	
at bevare naturressourcer og sikre, at det 
genanvendes	på	en	måde,	der	beskytter	
det	menneskelige	helbred	og	miljøet.	


