
Bruksanvisning 



Skapa mer med Polaroid Now+: den anslutna 
analoga direktkameran som ger dig ännu fler 
kreativa verktyg. Lär känna varje del av din 
kamera, lär dig hur du tar ditt första foto och 
finn de lösningar du behöver när du behöver 
dem.  



A  Slutarknapp 

B  Objektiv

C  Blixt

D  Sökarfönster

E  Springa för utmatning av foto 

F 	 Knapp	för	filmlucka

G 	 Knapp	för	blixt	och	 
exponeringsvärde

H  Knapp för PÅ | AV

I 	 Display	för	filmräkning

J 	 Nackrem

K 	 USB-laddningsport	och	
indikering av batterinivå

L  Indikering för + knappens läge

M  + knapp

N  Ljusmätare

O  Stativfäste

P 	 Stjärnfilter	

Q  Röd vinjettering

R  Orange

S  Blått 

T  Gult  

Display för 
filmräkning 

Detta innebär att: 

Släckt	 → Kameran är avstängd 

- → Skyddsplasten är på insidan 

0 → Ingen	film		

0 (blinkar) → Ingen	film		

1 → Ett foto kvar 

1 (blinkar) → Exponering ett av en 
dubbelexponering  

2 → Två foton kvar 

2 (blinkar) → Exponering två av en 
dubbelexponering 

3 → Tre foton kvar 

4 → Fyra foton kvar 

5 → Fem foton kvar 
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Display för filmräkning  

Kamera 

Filter

Display för 
filmräkning 

Detta innebär att: 

6 → Sex foton kvar 
7 → Sju foton kvar 
8 → Åtta foton kvar 

d o o r → Filmluckan	är	öppen	

→ Animering som visar 
utmatning	av	film	

→ Ljusare +1/2EV

→ Neutral 

→ Mörkare -1/2EV

c → Motivet är för nära 

F → Motivet är för långt bort 

b (blinkar fem 
gånger)

→ Batteriet är för urladdat för att 
kameran ska kunna slås på 

Displayen	för	filmräkning	förmedlar	en	mängd	
information	om	din	kamera:	från	hur	många	foton	
du	har	kvar	till	batterinivå.	
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Komma igång 
1. Öppna förpackningen och kontrollera att 
följande objekt finns:

01 Polaroid Now+ kamera
02	 Micro-USB	laddningskabel
03 Snabbstartsguide
04 Filtersats för objektiv  

(fem	filter	+	ett	linsskydd)
05	 Nackrem
06	 Häfte	om	säkerhet	och	 

överensstämmelse

2. Ladda kameran.
Polaroid Now+ kommer inte att vara fulladdad 
när du får den, för att den ska kunna 
transporteras	säkert.	Anslut	laddningskabelns	
micro-USB	ände	i	kamerans	sida,	och	USB-A	
kontakten i en USB-väggladdare (5 V/1 A), för 
att	ladda	den.	Vi	rekommenderar	att	du	inte	
laddar	via	en	bärbar	dator.		

Lysdioden för indikering av batterinivå 
kommer att blinka medan kameran är ansluten 
och	laddas.	Lysdioden	slocknar	så	snart	
kameran	är	fulladdad.	En	full	laddning	via	
ett	eluttag	tar	cirka	två	timmar.	En	fulladdad	
Polaroid	Now+	har	tillräckligt	med	ström	för	
15	filmpaket,	beroende	på	användning.	Kom	
ihåg	att	slå	av	kameran	när	du	inte	använder	
den	för	att	spara	på	batteriet.	

3. Montera nackremmen.

01

02

03

04

4. Köpa direktfilm.
Kameran	använder	direktfilm	av	typen	Polaroid	
i-Type	och	600.	Du	kan	köpa	den	här. 

Så här tar du ditt första foto 
1. Slå på Polaroid Now+ kameran
Tryck	på	knappen	PÅ	|	AV	tills	displayen	för	
filmräkning	tänds.	Displayen	visar	hur	många	
foton	det	finns	kvar.	Den	bör	visa	”0”	eftersom	
det	inte	finns	någon	film	i	kameran.	

2. Sätt i filmpaketet.
Tryck	på	knappen	för	filmluckan	och	dra	upp	
luckan.	Håll	i	filmen	med	plastskydde	riktat	
uppåt.	För	in	den	smala	änden	av	kassetten	
först	med	fliken	riktad	mot	dig.	Tryck	in	
kassetten	hela	vägen	i	kameran	tills	det	klickar.	
Lämna	dragfliken	kvar,	då	du	kommer	att	
behöva	den	senare	för	att	avlägsna	det	tomma	
filmpaketet.	

Stäng	filmluckan	tills	det	klickar.	

Plastskyddet	täckt	av	skyddsfilmen	kommer	
att	matas	ut.	Dra	inte	i	skyddsfilmen.	Avlägsna	
plastskyddet	och	låt	skyddsfilmen	rulla	tillbaka	
in.	Detta	infällbara	skydd	är	utformat	för	att	
skydda fotona från ljus medan de framkallas, så 
ta	inte	bort	den.	Om	plastskyddet	inte	matas	ut,	
tar	du	ur	filmen	och	sätter	i	den	igen.	

För att garantera att kameran visar korrekt 
antal	foton,	måste	du	alltid	avsluta	filmen	innan	
du	sätter	i	ett	nytt	paket.	Om	du	bestämmer	
dig	för	att	byta	filmpaket	ändå,	bör	du	vara	
medveten om att detta exponerar alla foton för 
ljus,	vilket	gör	att	de	blir	oanvändbara.		

Du	är	nu	redo	att	ta	ditt	första	foto.			

3. Rikta kameran mot ditt motiv. 
Se	till	att	du	är	minst	45	cm	från	ditt	motiv.	

Polaroid Now+ använder ett sökarfönster på 
vänster	sida	av	objektivet.	För	att	rikta	kameran	
mot ditt motiv, sätter du ögat mot sökarfönstret 
och	använder	sökarens	ruta	för	att	komponera	
din	bild.	Var	medveten	om	att	ditt	foto	inte	
speglar	exakt	det	du	ser	i	sökarfönstret.	För	
motiv som är närmare än 1,2 m, bör du sikta 
aningens	uppåt	och	till	vänster.	

Det är möjligt att fokusera på ditt motiv, 
och	sedan	komponera	om	bilden.	För	att	
göra	detta,	trycker	du	ner	slutarknappen	
halvvägs	för	att	låsa	fokus	och	exponering.	
Justera	din	komposition,	och	tryck	sedan	ner	
slutarknappen	hela	vägen	för	att	ta	fotot.	Var	
försiktig	så	att	du	inte	täcker	för	blixten	eller	
springan	för	utmatning	av	fotot.		

4. Tryck på slutarknappen.
Fotot kommer att matas ut ur springan på 
kamerans	framsida.	Du	kommer	att	märka	att	
fotot	är	täckt	av	en	skyddsfilm	för	att	skydda	
det	mot	ljus.	Dra	inte	av	skyddsfilmen.		

5. Avlägsna fotot.
Låt	fotot	vara	under	skyddsfilmen	i	cirka	fem	
sekunder.	Lyft	försiktigt	upp	skyddsfilmen	så	
att	den	rullas	tillbaka	in	i	kameran.	Avlägsna	
fotot	och	placera	det	med	framsidan	nedåt,	
för att fortsätta skydda det från ljus medan 
det	framkallas.	Och	oavsett	vad	de	sjunger	
i den där låten, skaka inte fotot! Kontrollera 
filmförpackningens	baksida	för	korrekta	
framkallningstider.		

6. Stänga av kameran.
Tryck	på	PÅ	|	AV	för	att	stänga	av	Polaroid	
Now+.	

Ansluta till appen 
Med Polaroid Now+, kan du låsa upp extra 
kreativa	verktyg	i	Polaroid-appen.	Ladda	
ner appen Polaroid till din mobiltelefon från 
Apples	App	Store	eller	Google	Play.	Slå	på	
den	trådlösa	tekniken	Bluetooth®.	Öppna	
appen	och	tryck	på	”Now+”	i	menyn.	Ett	
behörighetsmeddelande	kommer	att	visas.	
Tryck	på	”OK”	för	att	bekräfta	det.	+	knappen	
på kameran kommer att bli blå för att 
markera	att	den	nu	är	ansluten	till	din	telefon.	
Anslutningen	sker	via	appen,	så	du	behöver	
inte	sammankoppla	kameran	med	din	telefon.	
Det innebär att kameran Polaroid Now+ inte 
kommer	att	visas	i	listan	över	Bluetooth®-
enheter	i	din	telefon.	

Kameran Polaroid Now+ är alltid redo 
att	ansluta	till	mobilappen.	Kontrollera	
anslutningsstatus	på	+	knappen.		

→
Kameran letar efter 
mobilappen.	

→
Kameran är ansluten till 
mobilappen.

→
Kameran är inte ansluten till 
mobilappen men letar efter 
den.

https://polaroid.com/collections/instant-film
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Dubbelexponering 
Kombinera två exponeringar till ett foto 
med	dubbelexponering.	Tryck	två	gångar	
på	+	knappen	för	att	starta.	Indikeringen	
för	+	knappens	läge	blir	grön.	Displayen	för	
filmräkning	blinkar	med	”1”.	Du	kan	nu	ta	din	
första	exponering.	Den	kommer	sedan	att	
blinka	med	”2”	som	en	signal	för	att	göra	din	
andra	exponering.		

Anpassad genväg 
En	anpassad	genväg	gör	skapandet	enklare.	
Välj	dit	favoritläge	från	appen	och	skicka	det	
direkt till din Polaroid Now+ för användning 
när	du	vill	–	utan	att	behöva	ansluta	din	
telefon.	Gå	till	favoritläget	i	appen	och	tryck	
på + knappen överst på skärmen för att skapa 
en	genväg.	Nu	är	det	här	läget	sparat	i	din	
kamera.	Tryck	och	håll	+	knappen	intryckt	på	
kameran	för	att	aktivera	den.	Indikeringen	för	
+ knappen kommer att bli röd för att visa att 
genvägen	nu	är	aktiv.	Tryck	på	+	knappen	igen	
för	att	inaktivera	den.	

Indikering för + knappens läge 
För att se vilket kreativt läge du är i, kan du titta 
på	indikeringen	för	+	knappens	läge.	Den	är	
placerad	direkt	under	sökarfönstret.		

→ Självutlösningstimer. Tryck	på	+	
knappen	en	gång	för	att	aktivera.	
Tryck	en	gång	för	att	inaktivera.

→ Dubbelexponering. Tryck	på	+	
knappen	för	att	aktivera.	Tryck	en	
gång	för	att	inaktivera.

→ Anpassad genväg. Tryck	och	håll	
+	knappen	intryckt	för	att	aktivera.	
Tryck	en	gång	för	att	inaktivera.

Använda blixten 
I alla situationer där du inte tar bilder i direkt 
solljus, rekommenderar vi att du använder 
blixten	för	att	ta	de	bästa	Polaroidfotona.	
Det är därför blixten kommer att utlösas som 
standard	varje	gång	du	trycker	på	avtryckaren.	
Blixtknappen	är	den	lilla	blixten	bredvid	PÅ	|	AV.	

Lägga till ett objektivfilter 
Lägg till stjärnor, kontrast eller färg i dina 
fotografier	med	objektivfiltersatsen.	För	att	
lägga	till	ett	färgat	filter,	trycker	du	på	det	på	
objektivet.	För	stjärnfilter	och	vinjettering,	
vrider	du	filtret	tills	de	små	märkena	är	i	linje	
med	ljusmätaren	längst	ner	på	objektivet.	
Filtret	klickar	sedan	på	plats.		

Specialfunktioner 

Kameran	Polaroid	Now+	har	även	några	
kreativa verktyg som du kan komma åt 
utanför	appen.	

Självutlösningstimer 
Få med alla på fotot med 
självutlösningstimern	i	Polaroid	Now+.	
Tryck	på	+	knappen	så	att	indikeringen	för	
+ knappen (lysdioden under sökarfönstret 
på	kamerans	framsida)	blir	orange.	När	
du	har	komponerat	ditt	foto,	trycker	
du	på	slutarknappen.	Den	orangea	
lysdioden blinkar för att markera att 
självutlösningstimern	räknar	ner.	Du	har	
nio	sekunder	på	dig	innan	fotot	tas.	Om	
du ändrar dig, kan du avbryta timern 
genom	att	trycka	på	slutarknappen	innan	
nedräkningen avslutats, eller bara stänga 
av	kameran.	

→

Blixten är redo. 
Blixten är alltid på om du 
inte	inaktiverar	den.	
Slå på den om den är 
inaktiverad.	

→

Blixten är avstängd. 
Tryck	mindre	än	en	sekund	
för att inaktivera den för 
nästa	bild.	
Dubbeltryck	för	att	
inaktivera den om inte 
kameran	är	avstängd.	

→ Blixten laddas 

Inställning av 
exponeringsvärde (EV) 
Blixtknappen låter dig även justera 
exponeringsvärdet	för	Polaroid	+.	Håll	
blixtknappen	intryckt	för	att	öppna	läget	för	
exponeringsvärde	på	displayen	för	filmräkning.	
Tryck	på	den	igen	för	att	växla	mellan	ljusare	
(+1/2	EV),	neutralt	eller	mörkare	(-1/2	EV).	Låt	
den	vara	i	sju	sekunder.	Den	valda	stapeln	
kommer	att	blinka	när	EV-värdet	sparas.		

Tips för att ta fantastiska 
foton 
Ljuset	är	din	bästa	vän	när	det	handlar	
om analog direktfotografering, så vi 
rekommenderar att du nästan alltid använder 
blixten.	Blixten	i	Polaroid	Now+	har	en	räckvidd	
på 2 m, så om ditt motiv är längre bort än så, 
kan	ditt	foto	med	blixt	bli	för	mörkt.	

Om	du	är	utomhus	och	ditt	motiv	är	längre	
bort	än	blixtens	räckvidd,	rekommenderar	
vi	att	du	låter	blixten	vara	avstängd.	Detta	
förhindrar	att	kameran	ändrar	sin	bländare,	
vilket	resulterar	i	underexponerade	foton.	

Om	det	är	en	solig	dag	utomhus,	kan	du	
låta	solen	vara	din	ljuskälla.	Placera	dig	så	att	
du	har	solen	i	ryggen,	ställ	dig	snett	bredvid	

motivet för att undvika skuggor, slå av blixten 
och	håll	kameran	så	stadigt	som	möjligt.	

Laddning 
Lysdiodsindikeringen för batterinivå är 
placerad	ovanför	micro-USB	kontakten.	Slå	på	
kameran	och	jämför	lysdioden	med	tabellen	
nedan,	för	att	kontrollera	batterinivån.	

Lysdiod för 
indikering av 
batterinivå 

Med detta menas: 

→ Kameran är avstängd 
→ Batteriet är fulladdat 
→ Batteriet	är	halvfullt	
→ Batteriet är tomt 

Håll	+	knappen	intryckt	när	du	slår	på	kameran,	
för	att	få	en	mer	detaljerad	batteriavläsning.	
Displayen	för	filmräkning	visar	batterinivån	
som	en	siffra,	som	motsvarar	en	procentandel.	
När du släpper + knappen återgår displayen 
till	filmantalet.		

Display Detta innebär att: 

Släckt	 Ström av 
0 Inte tillgängligt 
1 Batteriet är tomt 
2 20% laddat 
3 30% laddat
4 40% laddat
5 50% laddat
6 60% laddat
7 70% laddat
8 80% laddat
9 Fulladdat

Anslut	laddningskabelns	micro-USB	ände	i	
kamerans	sida,	och	USB-A	delen	i	en	USB-
väggladdare	(5	V/1	A),	för	att	ladda	kameran.	
Vi rekommenderar att du inte laddar via en 
bärbar	dator.	En	fulladdning	via	ett	eluttag	tar	
för	det	mesta	cirka	två	timmar.	Lysdioden	för	
indikering	av	batterinivå	talar	om	hur	mycket	
laddning	som	återstår.		
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Lysdiod för 
indikering av 
batterinivå 

Med detta menas: 

→ Kameran är fulladdad 

→
Laddar, batteriet är nästan 
fulladdat 

→ Laddar,	batteriet	är	halvfullt	
→ Laddar, batterinivån är låg 

Rengöring 
När	du	tar	ett	Polaroidfoto	trycks	fotot	
ut	genom	två	metallvalsar.	Det	är	här	
framkallningspastan sprids mellan de negativa 
och	de	positiva	delarna	av	fotografiet.	Om	
valsarna är smutsiga, kan kemikalierna spridas 
ojämnt vilket kan visa sig som små märken på 
det	framkallade	fotot.		

När	din	kamera	inte	innehåller	någon	film,	
stänger	du	av	den	och	öppnar	filmluckan.	
Titta	efter	de	två	metallvalsarna	i	närheten	av	
springan	för	filmutmatning.	Placera	en	mjuk,	
fuktad	trasa	på	valsarna.	Snurra	valsarna	för	
hand	med	hjälp	av	det	svarta	kugghjulet.	Torka	
med	trasan	över	valsarna	medan	de	rör	sig.	
Var försiktig så att trasan inte fastnar mellan 
valsarna.	Kontrollera	att	valsarna	är	torra	innan	
du	använder	kameran	igen.	Vi	rekommenderar	
att du kontrollerar valsarna efter varje 
filmpaket,	och	sedan	rengör	dem	efter	två	till	
tre	paket.	

Använd	en	mikrofiberduk	för	att	rengöra	
objektivet.	Detta	undviker	repor	och	partiklar	
av material som kan påverka kvaliteten på dina 
foton.		

Felsökning 
1.  Min Polaroid Now+ matar inte ut något 
foto eller någon skyddsplast.
Kontrollera	att	kameran	är	laddad.	Lysdioden	
för indikering av batterinivå kommer att blinka 
rött	om	det	inte	finns	tillräckligt	med	ström	
för	drift.	Ladda	din	kamera	och	försök	igen,	

om	så	är	fallet.	Har	du	fortfarande	problem?	
Kontrollera	hur	många	foton	du	har	kvar.	Om	
displayen	för	filmräkning	visar	”0”	så	innebär	
det	att	det	inte	finns	någon	mer	film.	

2. Blixten avfyras inte när jag tar ett foto. 
Polaroid	Now+	har	en	standardblixt,	som	
den	slår	på	så	snart	du	slår	på	kameran.	Om	
den	inte	utlöses,	trycker	du	på	blixtknappen	
kortare tid än en sekund, tills du ser 
blixtknappen	tändas.	

3. Mitt foto blir för mörkt.
Det	finns	ett	par	potentiella	lösningar	för	
detta.	

· Om du använder blixt, måste du se till att 
du	inte	oavsiktligt	täcker	över	den	med	
fingrarna.
·	Om	du	tar	bilder	utomhus,	bör	du	
undvika att rikta kameran direkt mot 
solen.	Överdrivet	ljus	kan	få	kameran	att	
överkompensera när fotot exponeras, vilket 
gör	det	för	mörkt.	
·	Kom	ihåg	att	Polaroid	Now+	har	en	
räckvidd	för	blixten	på	2,	om	du	tar	bilder	
inomhus.	Om	ditt	motiv	är	längre	bort,	kan	
ditt	foto	också	bli	för	mörkt.	Hitta	en	annan	
ljuskälla	om	du	inte	vill	använda	blixten.	
·	Om	du	trycker	ner	slutarknappen	halvvägs	
för att leka med din komposition, kom då 
ihåg	att	det	även	låser	exponeringen,	inte	
bara	fokus.	Så,	kameran	kommer	att	basera	
exponeringen	på	den	första	ljusavläsningen.		

4. Mitt foto blir suddigt.  
Se	till	att	du	är	minst	45	cm	från	ditt	motiv.	
Håll kameran stadigt, när du tar bilder (särskilt 
i	förhållanden	med	dåligt	ljus),	använd	en	
stark	ljuskälla	för	att	belysa	ditt	motiv,	och	
håll	fingrarna	borta	från	kamerans	sensorer,	
som	sitter	under	blixten.		

5. Displayen för filmräkning visar fel antal.
Displayen	återställs	till	”8”	varje	gång	du	
sätter	i	ett	nytt	filmpaket.	Om	du	sätter	i	
ett	filmpaket	som	använts	delvis,	kommer	
kameran	att	visa	”8”	och	räkna	ner	varje	
foto	som	tas.	När	du	sedan	sätter	i	ett	fullt	
filmpaket,	kommer	räknaren	att	visa	”8”	
återstående	foton.	

6. Jag tog den första bilden i en 
dubbelexponering, men jag ångrade mig.
Stäng	av	din	kamera,	och	tryck	på	och	håll	
slutarknappen	intryckt.	Slå	på	kameran	igen	
så	visas	”-”	som	filmantal.	Fortsätt	att	hålla	
avtryckaren	intryckt	i	över	tio	sekunder	tills	
filmen	matas	ut.	

7. Jag råkade öppna filmluckan av misstag. 
Vad händer nu? 
Sånt	händer.	Polaroidkameror	och	filmpaket	
är	konstruerade	för	att	förhindra	ljusläckage	
när	filmluckan	öppnas.	Men	om	filmen	
exponerades	för	direkt,	starkt	ljus	så	finns	det	
en	risk	att	dina	foton	kan	ha	skadats.	Ta	ett	
foto	för	att	få	bort	det	ur	paketet.	Ta	ett	till	
för	att	se	om	resten	av	din	film	är	i	gott	skick.	
Sätt	i	ett	nytt	filmpaket,	om	så	inte	är	fallet.		

8. Min kamera beter sig underligt. Vad ska 
jag göra?
Det	låter	som	att	den	behöver	återställas.	
Öppna	filmluckan	och	håll	PÅ|AV	intryckt	
längre	än	åtta	sekunder.			

Hittar	du	inte	vad	du	letar	efter?	

Leta	bland	våra	vanliga	frågor	och	svar.  

https://support.polaroid.com
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Kundtjänst 
Vi	finns	här	för	att	hjälpa	dig.	
Kontakta	oss	enligt	nedan.	

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

Europa/resten av världen 
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The	Netherlands	

Besök polaroid.com/help 
för	mer	detaljerad	och	
uppdaterad	information.	

Garanti 
Du	finner	garantin	för	Polaroid	
Now+	här:	
polaroid.com/warranty

Tekniska 
specifikationer 
Allmänt 
Mått 
150,16 × 112,2 × 95,48 mm 
(LxBxH) 

Vikt 
457	g	(utan	filmpaket)	

Drifttemperatur 
4–38 °C, 5–90 % relativ 
luftfuktighet	

Kompatibel	film	
Film av typen Polaroid 600 
och	i-Type	

Batteri 
Högeffektiv litium-jon batteri, 
750	mAh,	3,7	V	nominell	
spänning,	2	775	Wh	

Material 
Yttre kapsling 
Polykarbonat	och	ABS-plast	

Objektiv 
Polykarbonatharts	

Optiskt system 
Objektiv 
Hyperfokalt optiskt system 
med två områden (närbild 
och	standard)	och	automatisk	
växling (0,4-1,3m i område 
1	närbild,	1-∞	i	område	2	
standard)  

Brännvidd 
Standardobjektiv: 102,35 mm 
(motsvarar 40 mm/35) 
Närbildsobjektiv: 94,96 mm 
(motsvarar 35 mm/35) 

Synfält 
Horisontellt 40°, vertikalt 41° 

Slutarhastighet	
1/200	-	1	sek.	(förinställning)
1/200	-	30	sek.	och	
glödlampsläge (app-läge)

Bländare 
F11- F64

Blixtsystem 
System med 
automatiskt reglerat 
vakuumurladdningsrör 

Säkerhetsinformation 
Varning  
• Risk för elektrisk stöt  
• Systemet med de motoriserade 

valsarna får inte öppnas/monteras isär 
• Enheten	får	inte	monteras	isär.	En	

felaktig återmontering kan orsaka 
elektriska	stötar	om	enheten	används	
igen.	

• Enheten	får	inte	sänkas	ner	i	vatten	
eller	andra	vätskor.	

• Enheten	får	inte	användas	i	en	miljö	
med	hög	luftfuktighet	eller	mycket	
damm.	

• Försök inte manipulera, justera 
eller	avlägsna	batteriet	och/eller	
elektroniken som sitter bakom valsarna 
innanför	enhetens	filmlucka.	

• Försök	inte	att	avlägsna	luckan	då	
den är elektroniskt ansluten till 
kamerahuset.	Det	är	inte	säkert	att	
göra detta, då det sannolikt kommer att 
skada	din	enhet,	och	göra	din	garanti	
ogiltig.	

• För inte in några metallföremål i 
enheten.	

• För inte in några föremål mellan 
valsarna	eller	kugghjulen.	

• Håll	små	barn	och	spädbarn	utom	
räckhåll	från	enheten,	för	att	undvika	
att	de	skadas	av	enhetens	rörliga	delar.	

• Enheten	får	inte	användas	eller	förvaras	
i	närheten	av	en	värmekälla	eller	annan	
typ av utrustning som genererar värme, 
inklusive	stereoförstärkare.	

• Enheten	får	inte	används	i	närheten	av	
lättantändliga	eller	explosiva	gaser.	

• Ladda	inte	enheten	om	du	upptäcker	
någon ovanlig lukt, något oljud eller 
rök.	

• Försök	inte	demontera	filmens	batteri	
eller	modifiera	det	på	något	sätt	(vid	
användning	av	600-film).	Om	du	får	
batterivätska i ögonen, måste du 
omedelbart	skölja	ögonen	med	fräscht,	
kallt	rinnande	vatten	och	omedelbart	
söka	vård.	

• Täck	inte	över	blixten.	

Batteri och laddare 
• Enheten	använder	ett	anpassat	

litiumjon-batteri som inte går 
att avlägsna som är monterat i 
kamerahuset.	Ingen	annan	typ	av	
batteri	kan	användas.	Byte	av	batteri	
får endast utföras av auktoriserade 
servicecenter.	Batteriet	kommer	att	
räcka	länge	om	det	används	på	rätt	
sätt.		

• Strömförbrukningen varierar beroende 
på	den	miljö	där	enheten	används	och	
hur	enheten	förvaras.	Om	det	används	
direkt efter en fulladdning, kommer 
batteriet	att	kunna	hantera	upp	till	15	
filmpaket.	

• När batteriets energinivå sjunker under 
en	viss	nivå,	kommer	enheten	inte	
längre	att	bearbeta	film.	Lysdioden	
blinkar	och	en	signal	ljuder	när	det	
är	dags	för	laddning.	Detta	sker	för	
att undvika att ett foto fastnar mitt i 
bearbetningen	genom	valssystemet.	

• Det laddningsbara batteriet är 
inte	fulladdat	vid	inköpstillfället.	
Ladda	batteriet	helt	med	USB-
laddningskabeln	(medföljer).	Det	tar	
vanligtvis 1-2 timmar (kan variera 
beroende på användning) 

• Den medföljande 
batteriladdningskabeln	har	testats	
för att fungera med strömadaptrar 
för	Apple	iPhone.	Även	om	den	
kan användas i andra USB-portar 
såsom dator, USB-strömadaptrar, 
TV-apparater,	bilar	etc.,	kan	korrekt	
användning	inte	garanteras.	

• När	enheten	inte	längre	används,	måste	
den	avfallshanteras	på	lämpligt	sätt.	

Användningsmiljö 
• För	att	skydda	den	mycket	noggranna	
teknik	som	finns	i	enheten,	får	kameran	
aldrig lämnas i följande miljöer under 
en	längre	tidsperiod:	hög	temperatur	
(+42	°C),	hög	luftfuktighet,	platser	
med extrema förändringar i temperatur 
(varm eller kall), direkt solljus, sandiga 
eller dammiga miljöer såsom stränder, 
fuktiga platser eller platser med starka 
vibrationer.	

• Enheten	får	inte	tappas	eller	utsättas	
för	hårda	stötar	eller	vibrationer.	

• Tryck,	dra	eller	pressa	inte	samman	
objektivets	yta.	

Överensstämmelse 
Viktiga anvisningar vid användning av 
litiumjon-batterier 
1.	Får	inte	kastas	på	öppen	eld.	
2.	Får	inte	kortslutas.	
3.	Får	inte	demonteras.	
4.	Fortsätt	inte	använda	batterierna	om	
de	är	skadade.		
5.	Avfallshantera	förbrukade	batterier	på	
ett	korrekt	sätt.	
6.	Håll	batterierna	på	avstånd	från	vatten.	
7.	Ladda	inte	batteriet	om	temperaturen	
är	under	fryspunkten.	

EU-försäkran om överensstämmelse 
Härmed, deklarerar Polaroid 
International	B.V.	att	den	analoga	
direktkameran Polaroid Now+ uppfyller 
de väsentliga kraven i EU-direktivet 
för elektromagnetisk kompatibilitet 
(2014/30/EU), lågspänningsdirektivet 
(2014/35/EU)	och	RoHs-direktivet	
(2011/65/EU) samt andra relevanta 
bestämmelser, när den används för sitt 
avsedda	syfte.	

Meddelande om FCC-överensstämmelse 
Innehåller	FCC-ID:	A8TBM70ABCDEFGH		

This	device	complies	with	Part	15	of	the	
FCC	Rules.	Operation	is	subject	to	the	
following	two	conditions:	(1)	this	device	
may	not	cause	harmful	interference,	
and	(2)	this	device	must	accept	any	
interference	received,	including	
interference	that	may	cause	undesired	
operation.	

VarningVarning användaren förvarnas om att 
ändringar	eller	modifieringar	som	inte	

uttryckligen	godkänts	av	den	part	som	
är ansvarig för överensstämmelsen kan 
medföra	att	användaren	inte	har	rätt	
att	använda	utrustningen.	Utrustningen	
får	inte	placeras	tillsammans	med	eller	
arbeta tillsammans med någon annan 
antenn	eller	sändare.

Obs!Obs!	 Utrustningen	har	testats	
och	uppfyller	gränsvärdena	för	en	
digital	enhet	av	klass	B,	i	enlighet	med	
del	15	i	FCC-föreskrifterna.	Dessa	
begränsningar är utformade för att 
ge ett rimligt skydd mot störningar 
i	en	installation	i	en	bostadsmiljö.	
Utrustningen	alstrar,	använder	och	
utstrålar radiofrekvensenergi, vilket 
kan orsaka allvarliga störningar i 
radiokommunikationer om utrustningen 
inte	installeras	och	används	i	enlighet	
med	anvisningarna.	Det	finns	dock	inga	
garantier för att störningar aldrig kommer 
att	uppstå	i	en	viss	typ	av	installation.	
Om du misstänker att utrustningen 
orsakar	allvarliga	störningar	i	radio-	och	
TV-mottagningen vilket kan konstateras 
genom	att	slå	av	och	på	utrustningen.	Vi	
rekommenderar	att	du	försöker	avhjälpa	
störningen	med	hjälp	av	en	eller	flera	av	
åtgärderna som anges nedan:
 - Rikta	om	eller	flytta	den	mottagande	
antennen.	

 - Öka avståndet mellan utrustningen 
och	mottagaren.	

 - Anslut utrustningen till ett eluttag i en 
annan grupp än den som mottagaren 
är	ansluten	till.	

 - Vänd dig till återförsäljaren eller en 
erfaren	radio-/TV-handlare	för	hjälp.	

Utrustningen uppfyller FCC:s 
exponeringsbegränsningar för en 
okontrollerad	miljö.	Slutanvändaren	
måste	följa	de	specifika	
bruksanvisningarna för att uppfylla 
kraven	för	RF-exponering.	

Industry Canada (IC)
Innehåller		ID:	12246A-BM70BLES1F2		
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) 

Apparaten uppfyller del 15 i FCC-
reglerna	och	Industry	Canada-licensen–
med	undantag	för	RSS-standarder.	
Användning är föremål för följande 
två	villkor:	(1)	enheten	får	inte	orsaka	
skadliga	störningar,	och	(2)	enheten	
får	inte	acceptera	några	mottagna	
störningar, inklusive störningar som kan 
orsaka	oönskad	funktion.		

Information om exponering för 

radiofrekvenser   
Den trådlösa apparatens strålande 

uteffekt ligger under gränsvärdena för 
radiofrekvensexponering enligt Industry 
Canada	(IC).	Den	trådlösa	apparaten	
får endast användas på ett sådant sätt 
att potentialen för mänsklig kontakt vid 
normal	användning	minimeras.			
Apparaten	har	även	utvärderats	och	

visat sig uppfylla IC-begränsningarna 
för	RF-exponering	i	en	bärbar	miljö.	
(antennerna	är	minst	20	cm	från	en	
persons	kropp).	

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.

Symbolen innebär att din produkt 
ska	avfallshanteras	separat	från	
vanligt	hushållsavfall,	i	enlighet	

med	lokala	lagar	och	bestämmelser.	När	
produkten är förbrukad, tar du den till en 
lokal	återvinningsstation.	Vissa	
återvinningscentraler	tar	emot	produkter	
utan	kostnad.	Den	separata	insamlingen	
och	återvinningen	av	din	produkt	vid	
avfallshanteringen	bevarar	naturtillgångar	
och	säkerställer	att	den	återvinns	på	ett	
sätt	som	skyddar	människors	hälsa	och	
miljön.	


