
Kasutusjuhend 



Looge rohkem Polaroid Now+-ga – 
ühendatava analoogkiirkaameraga, mis 
pakub veel rohkem loometööriistu. Õppige 
oma kaamerat igakülgselt tundma, saage 
teada, kuidas teha esimene foto, ja otsige 
üles lahendused, kui neid vajate.  
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Filmiloenduri 
näidik 

Tähendus 

Valgustamata → Kaamera on välja 
lülitatud 

- → Tume kate on sees 

0 → Filmi pole  

0 (vilkuv) → Filmi pole  

1 → Jäänud on üks foto 

1 (vilkuv) → Topeltsärituse 1. säritus  

2 → Jäänud on kaks fotot 

2 (vilkuv) → Topeltsärituse 2. säritus 

3 → Jäänud on kolm fotot 

4 → Jäänud on neli fotot 

5 → Jäänud on viis fotot 
6 → Jäänud on kuus fotot 
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Filmiloenduri näidik  

Kaamera 

Filtrid  

Filmiloenduri 
näidik 

Tähendus 

7 → Jäänud on seitse fotot 
8 → Jäänud on kaheksa fotot 

d o o r → Filmiluuk on lahti 

→ Filmi väljastamise 
animatsioon 

→ +1/2 säriarvu

→ neutraalne

→ –1/2 säriarvu

c → Objekt on liiga lähedal 

F → Objekt on liiga kaugel 

b (vilgub 5 
korda)

→ Aku on kaamera 
sisselülitamiseks liiga tühi 

Filmiloenduri näidik annab kaamera kohta palju 
teavet: alates järelejäänud fotode arvust kuni 
akutasemeni. 
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Alustamine 
1. Avage karp ja veenduge, et teil oleks 
järgmised esemed. 

01 Kaamera Polaroid Now+
02 Mikro-USB-laadimiskaabel
03 Lühijuhend
04	 Objektiivifiltrite	komplekt 

(5	filtrit	+	1	objektiivikate)
05 Kaelapael
06 Ohutus- ja vastavusbrošüür

2. Laadige kaamerat.
Ohutu transpordi huvides pole Polaroid 
Now+ kättesaamisel täiesti täis laetud. Selle 
laadimiseks sisestage laadimiskaabli USB-ots 
kaamera küljel olevasse porti ja USB-A-ots 
USB-seinalaadurisse (5 V / 1 A). Me ei soovita 
sülearvuti kaudu laadimist.  

Kui kaamera on toiteallikaga ühendatud ja 
laeb, vilgub akutaseme LED-näidik. Kui kaamera 
laetakse täis, lülitub see LED välja. Seinakontakti 
kaudu kulub täislaadimiseks umbes kaks tundi. 
Täiesti täis laetud Polaroid Now+-il on kasutusest 
olenevalt	piisavalt	energiat	15	filmipaki	jagu	
jäädvustamiseks. Kui te kaamerat ei kasuta, 
lülitage see akuenergia säästmiseks välja. 

3. Kinnitage kaelapael.

01

02

03

04

4. Ostke kiirfilmi.
See	kaamera	kasutab	Polaroidi	kiirfilme	i-Type	
ja 600. Neid saate osta siin.

Esimese foto tegemine 
1. Lülitage kaamera Polaroid Now+ sisse
Hoidke	toitenuppu	all	kuni	filmiloenduri	
näidiku süttimiseni. Näidik näitab, mitu fotot 
on võimalik teha. See peaks olema „0“, kuna 
kaameras	ei	ole	filmi.	

2. Sisestage filmipakk.
Vajutage	filmiluugi	nuppu	ja	tõmmake	luuk	
lahti.	Hoidke	filmi	nii,	et	tume	kate	on	üleval.	
Lükake kassett sisse nii, et selle õhem ots 
on ees ja lipik on teie poole. Suruge kasset 
lõpuni kaamerasse, kuni kuulete klõpsu. Jätke 
tõmbelipik külge, kuna seda on hiljem vaja tühja 
filmipaki	eemaldamiseks.	

Sulgege	filmiluuk;	see	läheb	klõpsuga	kinni.	
Tume	kate,	mida	katab	filmikaitse,	tuleb	välja.	
Ärge	tõmmake	filmikaitset.	Eemaldage	tume	
kate	ja	laske	filmikaitsmel	tagasi	sisse	liikuda.	
See sissetõmmatav kaitse on loodud kaitsma 
ilmutuvaid fotosid valguse eest, seega ärge 
seda eemaldage. Kui tume kate ei tule välja, 
eemaldage	film	ja	sisestage	see	uuesti.	

Selleks, et kaamera kuvaks fotode õige arvu, 
lõpetage	alati	film	enne	uue	paki	sisestamist.	
Kui	otsustate	filmipaki	siiski	asendada,	
arvestage, et kõik fotod saavad valgust ja 
muutuvad kõlbmatuks.  

Nüüd olete valmis oma esimest fotot 
tegema.   

3. Suunake kaamera objektile.
Olge objektist vähemalt 45 cm (1,47 jala) 
kaugusel. 

Polaroid Now+-il on objektiiviraamist 
vasakul asuv pildiotsija. Objektile suunamiseks 
joondage oma silm pildiotsija raamiga 
ja kasutage nähtavat pilti oma võtte 
komponeerimisel. Võtke arvesse, et foto ei 
kajasta täpselt seda, mida läbi pildiotsija 
näete. Vähem kui 1,2 m (5,24 jala) kaugusel 
olevate objektide korral seadke siht veidi üles 
ja vasakule. 

Objektile on võimalik ka teravdada ja 
seejärel kaader uuesti komponeerida. Selle 
tegemiseks vajutage katikunupp fookuse ja 
särituse lukustamiseks pooleldi alla. Kohandage 
kompositsiooni ja vajutage foto tegemiseks 
katikunupp täiesti alla. Jälgige, et te ei kataks 
välkvalgustit ega fotoväljastuspilu oma 
sõrmedega.  

4. Vajutage katikunuppu
Foto väljastatakse kaamera esiküljel 
olevast pilust. Märkate, et foto on kaetud 
filmikaitsmega,	mis	kaitseb	seda	valguse	eest.	
Ärge	tõmmake	filmikaitset.		

5. Eemaldage foto.
Jätke	foto	umbes	viieks	sekundiks	filmikaitsme	
alla.	Tõstke	filmikaitset	ettevaatlikult,	et	see	
liiguks tagasi kaamerasse. Eemaldage foto ja 
asetage see tagurpidi pinnale. Ja hoolimata 
sellest, mida selles laulus öeldakse, ärge 
raputage fotot! Õiged ilmutusajad leiate 
filmipakendi	tagaküljelt.		

6. Lülitage kaamera välja.
Polaroid Now+-i väljalülitamiseks puudutage 
toitenuppu. 

Rakendusega ühendamine 
Polaroid Now+-iga saate nüüd Polaroidi 
rakenduses avada rohkem loometööriistu. 
Laadige	Apple	App	Store’ist	või	Google	Play	

poest oma mobiiltelefoni alla rakendus 
Polaroid. Lülitage sisse Bluetooth®-
raadiosidetehnoloogia. Avage rakendus ja 
puudutage menüüs suvandit „Now+“. Ilmub 
loateade. Kinnitamiseks puudutage nuppu 
„OK“. Kaameral olev nupp + muutub siniseks, 
andes teada, et kaamera on nüüd telefoniga 
ühendatud. Ühendus luuakse rakenduse 
kaudu, seega pole kaamerat vaja telefoniga 
siduda. Seetõttu ei kuvata kaamerat Polaroid 
Now+ telefoni Bluetooth®-seadmete loendis. 

Kaamera Polaroid Now+ on 
mobiilirakendusega ühendamiseks alati valmis. 
Kontrollige ühendusolekut nupuga +.  

→
Kaamera otsib mobiiliraken-
dust. 

→
Kaamera on mobiilirakenduse-
ga ühendatud.

→
Kaamera pole 
mobiilirakendusega 
ühendatud, aga otsib seda.

Objektiivifiltri lisamine 
Objektiivifiltrite	komplektiga	saate	oma	
fotodele lisada tähekiiri, kontrasti või värvi. 
Värvilise	filtri	lisamiseks	suruge	see	objektiivi	
peale.	Kiiretvihu	ja	punase	vinjeti	filtri	korral	
keerake	filtrit	seni,	kuni	väike	täke	joondub	
objektiivi allosas oleva särimõõdikuga. Seejärel 
klõpsab	filter	paika.		
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→ Automaatpäästik. Aktiveerimiseks 
vajutage nuppu +. Inaktiveerim-
iseks vajutage nuppu +.

→ Topeltsäritus. Aktiveerimiseks 
vajutage nuppu + kaks korda. 
Inaktiveerimiseks vajutage 
üks kord.

→ Kohandatud otsetee. 
Aktiveerimiseks vajutage pikalt 
nuppu +. Inaktiveerimiseks 
vajutage üks kord.

Välgu kasutamine 
Juhul kui te ei pildista eredas otseses 
päikesevalguses, soovitame parimate 
Polaroid-fotode saamiseks kasutada välku. 
Sellepärast käivitub välkvalgusti vaikimisi 
alati, kui vajutate katikunuppu. Välgunupp on 
väike välgunool toitenupu kõrval. 

→

Välk on valmis. 
Välk on alati sees, kui te 
seda välja ei lülita. 
Kui see on välja lülitatud, 
vajutage sisselülitamiseks. 

→

Välk on väljas. 
Vajutage vähem kui üks 
sekund, et inaktiveerida 
järgmise võtte jaoks. 
Vajutage kaks korda, et 
inaktiveerida, välja arvatud 
väljalülitatud kaamera korral. 

→ Välkvalgusti laadimine. 

Säriarvu määramine 
Välgunupp võimaldab muuta ka Polaroid Now+-i 
säriarvu.	Filmiloenduri	näidikul	säriarvurežiimi	
aktiveerimiseks hoidke välgunuppu all. Vajutage 
seda uuesti, et vahetada eredama (+1/2 

Erifunktsioonid 

Kaameral Polaroid Now+ on ka 
loometööriistu, mida saab kasutada ilma 
rakenduseta. 

Automaatpäästik 
Polaroid Now+-i automaatpäästikuga 
jäävad kõik fotole. Vajutage nuppu + ja 
nupu	+	režiiminäidik	(kaamera	esiküljel	
pildiotsija	all	olev	LED)	muutub	oranžiks.	
Kui olete foto kadreerinud, vajutage 
katikunuppu.	Oranž	LED	hakkab	
vilkuma, tähistades automaatpäästiku 
pöördloendust. Teil on foto tegemiseni 
üheksa sekundit. Kui muudate meelt, saate 
automaatpäästiku tühistada, vajutades 
enne pöördloenduse lõppu katikunuppu 
või lülitades lihtsalt kaamera välja. 

Topeltsäritus 
Pange topeltsäritusega kaks säritust kokku 
ühele fotole. Alustamiseks puudutage 
nuppu + kaks korda. Nupu + näidik muutub 
roheliseks. Filmiloenduri näidikul vilgub „1“. 
Nüüd saate teha esimese särituse. Teise 
särituse tegemiseks hakkab sellel vilkuma 
„2“.  

Kohandatud otsetee 
Kohandatud otsetee teeb loomise 
lihtsamaks.	Valige	rakenduses	lemmikrežiim	
ja saatke see otse kaamerasse Polaroid 
Now+, et kasutada seda mis tahes ajal – 
ilma et peaksite telefoniga ühendust 
looma. Otsetee määramiseks avage 
rakenduses	lemmikrežiim	ja	vajutage	
ekraani ülaosas olevat nuppu +. Nüüd on 
see	režiim	kaamerasse	salvestatud.	Selle	
aktiveerimiseks vajutage pikalt kaameral 
olevat	nuppu	+.	Nupu	+	režiiminäidik	muutub	
punaseks, viidates, et otsetee on nüüd 
aktiivne. Selle inaktiveerimiseks puudutage 
uuesti nuppu +. 

Nupu + režiiminäidik 
Kui	tahate	teada,	milline	loomerežiim	on	
kasutusel,	kasutage	nupu	+	režiiminäidikut.	
See on kohe pildiotsija all.  

säriarvu), neutraalse või tumedama (–1/2 
säriarvu) vahel. Oodake seitse sekundit. Valitud 
riba hakkab vilkuma, viidates, et säriarvu väärtus 
on salvestatud.  

Näpunäited heade fotode 
tegemiseks 
Analoogkiirfotode tegemisel on valgus teie 
parim sõber, seega soovitame peaaegu alati 
välku kasutada. Polaroid Now+-i välk ulatub 
2 m (6,56jala) kaugusele, nii et kui objekt on 
kaugemal, võib välguga foto jääda liiga tume. 

Kui olete õues ja objekt on välguulatusest 
väljas, soovitame välgu väljalülitatuna hoida. Nii 
ei muuda kaamera ava suurust, mis põhjustaks 
foto alasärituse. 

Kui õues paistab päike, kasutage 
valgusallikana päikest. Paigutage end nii, et 
päike oleks teie taga, vaadake objekti poole 
küljelt, et vältida varju, lülitage välk välja ja 
hoidke kaamerat võimalikult stabiilselt. 

Laadimine 
Mikro-USB-pesa kohal on akutaseme LED-
näidik. Akutaseme kontrollimiseks lülitage 
kaamera sisse ja vaadake LED-i oleku tähendust 
järgmisest tabelist. 

Akutaseme 
LED-näidik Tähendus 

→ Kaamera on välja lülitatud 
→ Aku on täis 
→ Aku on pooleldi täis 
→ Aku on tühi 

Kui tahate täpsemat näitu akutaseme kohta, 
hoidke kaamera sisselülitamisel nuppu + 
all. Filmiloenduri näidik kuvab akutaseme 
numbrina, mis vastab kindlale protsendile. 
Pärast nupu + vabastamist hakkab näidik uuesti 
filmiloenduri	näitu	kuvama.		

Näidik Tähendus 

Valgustamata Väljalülitatud 
0 Pole kohaldatav 
1 Aku on tühi 
2 20% laetud 
3 30% laetud
4 40% laetud
5 50% laetud
6 60% laetud
7 70% laetud
8 80% laetud
9 Täiesti täis laetud 

Kaamera laadimiseks sisestage laadimiskaabli 
USB-ots kaamera küljel olevasse porti ja 
USB-A-ots USB-seinalaadurisse (5 V / 1 A). 
Me ei soovita sülearvuti kaudu laadimist. 
Seinakontakti kaudu kulub täislaadimiseks 
tavaliselt umbes kaks tundi. Akutaseme LED-
näidik näitab, kui palju laengut on alles.  

Akutaseme 
LED-näidik Tähendus 

→ Kaamera on täiesti laetud 

→
Laadimine, aku on peaagu 
täis 

→
Laadimine, aku on pooleldi 
täis 

→
Laadimine, aku on üsna 
tühi 

Puhastamine 
Polaroid-foto tegemise korral surutakse 

foto läbi kahe metallrulliku. Seal jaotatakse 
ilmutuspasta foto negatiivse ja positiivse 
komponendi vahel. Kui need rullikud on 
määrdunud, ei jaotu kemikaal ühtlaselt ja 
ilmutatud pildile võivad jääda väikesed märgid.  

Lülitage	ilma	filmita	kaamera	välja	ja	avage	
filmiluuk.	Otsige	filmiväljastuspilu	juures	
üles kaks metallrullikut. Pange pehme niiske 
riidelapp rullikutele. Keerake rullikuid, keerates 
musta plasthammasratast. Nühkige liikuvaid 
rullikuid riidelapiga. Jälgige, et riidelapp ei 
põhjustaks kinnikiilumist. Enne kaamera uuesti 
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kasutamist veenduge, et rullikud oleksid kuivad. 
Soovitame	rullikuid	kontrollida	iga	filmipaki	
vahel ja puhastada neid iga 2–3 paki järel. 

Objektiivi puhastamiseks kasutage 
mikrokiudlappi. See hoiab ära kriimud ja 
materjaliosad, mis võiksid fotode kvaliteeti 
mõjutada.  

Tõrkeotsing 
1. Minu Polaroid Now+ ei väljasta fotot või 
tumedat katet.
Veenduge, et kaamera oleks laetud. Kui 
kaameral pole töötamiseks piisavalt energiat, 
vilgub akutaseme LED-näidik punaselt. 
Sellisel juhul laadige kaamerat ja proovige 
uuesti. Probleem ei lahene? Vaadake, mitu 
fotot	teil	teha	jäänud	on.	Kui	filmiloenduri	
näidikul	kuvatakse	„0“,	on	film	otsas.	

2. Välk ei tööta pildistamisel.  
Polaroid Now+-il on välk vaikimisi aktiveeritud 
ja see lülitatakse kaamera sisselülitamisel 
sisse. Kui see ei tööta, vajutage välgunuppu 
vähem kui üks sekund kuni välgunupu 
süttimiseni. 

3.Minu foto jäi liiga tume.
There are a few potential solutions for this. 

· Kui kasutate välkvalgustit, veenduge, et te 
ei kataks seda kogemata oma sõrmedega. 
· Kui pildistate õues, vältige kaamera 
suunamist päikese poole. Ülemäärase 
valguse korral võib kaamera foto 
säritamisel üle kompenseerida, muutes 
selle liiga tumedaks. 
· Siseruumis pildistamise korral pidage 
meeles, et Polaroid Now+-i välguulatus 
on 2 m (6,56 jalga). Kui objekt on sellest 
kaugemal, võib foto liiga tume jääda. Kui 
te ei taha välku kasutada, kasutage muud 
valgusallikat. 
· Kui vajutate katikunupu kompositsiooni 
seadmiseks pooleldi alla, arvestage, et 
pooleldi allavajutamine lukustab peale 
fookuse ka särituse. Seega kasutab 
kaamera särituse alusena esimest 
valgusnäitu. 

4. Minu foto jäi hägune või udune. 
Olge objektist vähemalt 45 cm (1,47 jala) 
kaugusel. Pildistamisel hoidke kaamerat 
stabiilsena (eriti nõrga valgusega oludes), 
kasutage objekti valgustamiseks tugevat 
valgusallikat ja hoidke sõrmed eemal kaamera 
anduritest, mis asuvad välkvalgusti all.  

5. Filmiloenduri näidik kuvab valet numbrit.
Uue	filmipaki	sisestamise	korral	lähtestatakse	
näidik alati väärtusele „8“. Kui sisestatakse 
osaliselt	kasutatud	filmipakk,	kuvab	kaamera	
„8“ ja näitab iga foto tegemise järel järjest 
väiksemat numbrit. Kui sisestate kasutamata 
filmipaki,	kuvab	loendur	järelejäänud	fotode	
arvuna õigesti „8“. 

6. Tegin topeltsäritusega foto esimese võtte, 
aga muutsin siis meelt.
Lülitage kaamera välja ja vajutage seejärel 
pikalt katikunuppu. Lülitage kaamera uuesti 
sisse	ja	filmiloendur	kuvab	näidu	„-“.	Hoidke	
katikunuppu veel üle kümne sekundi all kuni 
filmi	väljastamiseni.	

7. Avasin kogemata filmiluugi. Mis nüüd saab?
Ikka	juhtub.	Polaroid-kaamerad	ja	filmipakid	
on loodud tõkestama valguslekkeid, kui 
filmiluuk	on	lahti.	Aga	kui	film	oli	otsese	ereda	
valguse käes, võivad fotod olla kahjustatud. 
Tehke foto, et see pakist eemaldada. Tehke 
veel	üks	foto,	et	näha,	kas	ülejäänud	film	on	
heas seisukorras. Kui ei ole, sisestage uus 
filmipakk.		

8. Minu kaamera käitub imelikult. Mida teha?
Näib, et see tuleb lähtestada. Kaamera 
lähtestamiseks	avage	filmiluuk	ja	hoidke	
toitenuppu üle kaheksa sekundi all.   

Ei leia otsitavat teemat? 
Lugege meie korduma kippuvaid küsimusi. 

Klienditugi 
Oleme siin, et aidata. 
Võtke ühendust järgmisi 
kontaktandmeid kasutades. 

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

Euroopa / ülejäänud maailm 
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands

Täpsema ja ajakohasema 
teabe saamiseks siirduge 
veebilehele 
polaroid.com/help. 

Garantii 
Polaroid Now+-i garantii leiate 
aadressil
polaroid.com/warranty

Tehnilised 
andmed 
Üldine 
Mõõtmed 
150,16 mm (P) × 112,2 mm (L) 
× 95,48 mm (K) 

Mass 
457	g	(ilma	filmipakita)	

Töötemperatuur 
40–108 °F / 4–38 °C, 5–90% 
suhteline niiskus 

Ühilduv	film	
Polaroidi	film	600	ja	i-Type	

Aku 
Suure jõudlusega 
liitiumioonaku, 750 mAh, 3,7 V 
nimipinge, 2,775 Wh 

Materjalid 
Väliskest 
Polükarbonaat + ABS-plast 

Objektiiv 
Polükarbonaatvaik 

Optikasüsteem 
Objektiiv 
2 tsooniga (lähivõte ja 
tavaline) automaatse 
ümberlülitusega 
hüperfokaalne optikasüsteem 
(0,4–1,3 m 1. tsoonis 
(lähivõte),	1,0	m	–	∞	2.	
tsoonis (tavaline))  

Fookuskaugus 
Tavaobjektiiv: 102,35 mm 
(40 mm / 35 ekvivalent) 
Lähivõtteobjektiiv: 94,96 mm 
(35mm / 35 ekvivalent)

Vaateväli 
Horisontaalne 40°, 
vertikaalne 41° 

Säriaeg 
1/200 - 1 s. (eelsäte) 
1/200	-	30	s	ja	pirnirežiim	
(rakenduse	režiim)

Ava 
F11- F64

Välgusüsteem 
Väljastuse automaatse 
reguleerimisega 
vaakumtoruga strobosüsteem 

https://support.polaroid.com
https://polaroid.com/help
https://polaroid.com/warranty
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Ohutusteave 
Ettevaatust
• Elektrilöögi oht.  
• Ärge avage/demonteerige mootoriga 

rullikusüsteemi. 
• Ärge demonteerige seadet. Vale 

taasmonteerimine võib seadme 
uuesti kasutamise korral põhjustada 
elektrilöögi. 

• Ärge pange seadet vette ega muudesse 
vedelikesse. 

• Ärge kasutage seadet suure 
õhuniiskusega ega väga tolmuses 
keskkonnas. 

• Ärge püüdke muuta, kohandada ega 
eemaldada akut ega elektroonikat, 
mis	asub	seadme	filmiluugi	taga	
rullikute all. 

• Ärge üritage luuki eemaldada, kuna see 
on seadme korpusega elektrooniliselt 
ühendatud. Selle tegemine pole ohutu, 
kahjustab tõenäoliselt seadet ja 
tühistab garantii. 

• Ärge sisestage seadmesse 
metallesemeid. 

• Ärge sisestage rullikute ega 
hammasrataste vahele esemeid. 

• Hoidke lapsed ja imikud seadmest 
eemal, et neid ei vigastaks seadme 
liikuvad osad. 

• Ärge kasutage ega hoidke seadet 
soojusallikate ega mis tahes seadmete 
lähedal, mis tekitavad sooja, sealhulgas 
stereovõimendid. 

• Ärge kasutage seadet tule- ega 
plahvatusohtlike gaaside läheduses. 

• Ärge laadige seadet, kui täheldate 
ebatavalist lõhna, müra või suitsu. 

• Ärge püüdke demonteerida ega 
ühelgi	viisil	modifitseerida	filmi	akut	
(kui	kasutate	600-tüüpi	filmi).	Kui	
akuvedelik satub silma, loputage silmi 
kohe värske voolava veega ja pöörduge 
kohe arsti poole. 

• Ärge katke välkvalgustit kinni. 

Aku ja laadur 
• See seade kasutab kohandatud 

liitiumioonakut, mis pole eemaldatav ja 
on paigaldatud kaamera korpusesse. 
Muud tüüpi akusid ei saa kasutada. 
Akut tohib asendada vaid volitatud 
teeninduskeskustes. Kui akut 
kasutatakse õigesti, saab seda aastaid 
kasutada.  

• Energiatarve oleneb seadme 
kasutuskeskkonnast ja 
hoiutingimustest. Kui akut hakatakse 
kasutama kohe pärast täislaadimist, on 
see	võimeline	toitma	kuni	15	filmipaki	
kasutamist. 

• Kui akuenergia tase langeb alla teatava 
taseme,	ei	suuda	seade	enam	filmi	
töödelda. Kui akut on vaja laadida, 
hakkab LED hakkab vilkuma sellest 
teavitades. See on nii selleks, et vältida 
foto kinnijäämist rullikusüsteemis 
töötlemise ajal. 

• Ostmise hetkel pole laetav aku 
täis laetud. Laadige aku (komplekti 
kuuluvat) USB-laadimiskaablit 
kasutades täis. Sellele kulub tavaliselt 
1–2 tundi (võib kasutusest olenevalt 

erineda). 
• Komplekti kuuluv akulaadimiskaabel 

töötab katsetatult Apple iPhone’i 
toiteadapteritega. Ehkki seda saab 
kasutada teiste USB-portidega, nagu 
arvuti, USB-toiteadapterite, telerite, 
autode jms omadega, ei ole õige toime 
tagatud. 

• Kui seadet enam ei kasutata, andke see 
õigesti ringlusse. 

Kasutuskeskkond 
• Seadmes oleva täppistehnika 

kaitsmiseks ärge jätke kaamerat 
pikemaks ajaks järgmiste tingimustega 
keskkondadesse: kõrge temperatuur 
(+42 °C / 108 °F), suur õhuniiskus, 
äärmuslikud temperatuurimuutused 
(soe ja külm), otsene päikesevalgus, 
palju liiva või tolmu (näiteks rand), 
niiskus või tugev vibratsioon. 

• Ärge pillake seadet maha ega laske 
sellel tugevaid hoope ega vibratsioone 
saada. 

• Ärge suruge ega vajutage objektiivi 
pinda ega tõmmake seda. 

Vastavus 
Liitiumioonakude olulised kasutusjuhised 
1. Ärge visake tulle. 
2. Ärge lühistage.
3. Ärge demonteerige. 
4. Kahjustuste korral ärge jätkake 
     kasutamist.  
5. Pärast kasutust kõrvaldage 
     nõuetekohaselt. 
6. Hoidke veest eemal. 
7. Ärge laadige külmumistemperatuuril. 

EL-i vastavusdeklaratsioon 
Polaroid International B.V. deklareerib 
käesolevaga, et analoogkiirkaamera 
Polaroid Now+ on vastavuses 
elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 
(2014/30/EL), madalpinge direktiivi 
(2014/35/EL) ja RoHS-direktiivi (2011/65/
EL) põhinõuetega, kui seda kasutatakse 
ettenähtud otstarbel. 

FCC vastavusavaldus 
FCC ID-ga: A8TBM70ABCDEFGH  

See seade vastab FCC eeskirjade 
15. osale. Seadme toimimine peab 
täitma kaht tingimust: 1) see seade ei 
tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) 
see seade peab taluma kõiki häireid, 
sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid 
häireid. 

Hoiatus.Hoiatus. Seda seadet on katsetatud 
ja see vastab B-klassi digitaalseadme 
piirväärtustele FCC eeskirjade 15. osa 
järgi. Need piirväärtused on kehtestatud 
selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike 
häirete eest elamupiirkondades. See 
seade tekitab, kasutab ja võib kiirata 
raadiosageduslikku energiat ning kui 
seda ei paigaldata ega kasutata juhiste 
kohaselt, võib see põhjustada kahjulikke 
häireid raadiosides. Samas puudub 
garantii, et häireid ei tekiks konkreetsetes 
paigaldistes. Kui seade siiski põhjustab 

kahjulikke häireid raadio- või telesignaali 
vastuvõtus (seda saab tuvastada seadet 
välja ja sisse lülitades), võib kasutaja 
proovida häireid kõrvaldada järgmistel 
viisidel. 
 - Muutke vastuvõtuantenni asendit või 

asukohta. 
 - Suurendage seadme ja vastuvõtja 

vahelist kaugust. 
 - Ühendage seade vastuvõtjast erineva 

vooluringi pistikupesaga. 
 - Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja 

või kogenud raadio-/teletehnikuga. 
See seade täidab FCC kiirgusega 
kokkupuute piirmäärasid, mis on 
sätestatud reguleerimata keskkonnale. 
Lõppkasutaja peab järgima 
raadiosageduslikule kiirgusele vastavuse 
erikasutusjuhiseid. 

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

Seade on vastavuses FCC eeskirjade 
15.	osa	ja	Industry	Canada	litsentsita	
kasutatavate seadmete RSS-standardi(te)
ga. Seadme toimimine peab täitma kaht 
tingimust: 1) see seade ei tohi põhjustada 
kahjulikke häireid ja 2) see seade 
peab taluma kõiki häireid, sealhulgas 
soovimatut tööd põhjustavaid häireid.  

Raadiosagedusliku kiirguse teave   
Raadioseadme kiirgusvõimsus jääb alla 
Industry	Canada	(IC)	raadiosagedusliku	
kiirguse piirmäärade. Raadioseadet tuleb 
kasutada nii, et selle tavakasutusel oleks 
kokkupuude inimestega minimeeritud.   

Seda seadet on ka hinnatud ja 
see on tõestatult vastavuses IC 
raadiosageduslike piirmääradega 
mobiilseadme kasutustingimustes 
(antennid on inimese kehale lähemal 
kui 20 cm). 

Sümbol tähendab, et kohalike 
seaduste ja eeskirjade kohaselt 
tuleb toode kõrvaldada 

olmejäätmetest eraldi. Kui selle toote 
kasutusiga saab läbi, viige see kohaliku 
omavalitsusasutuse määratud 
kogumispunkti. Teatavad kogumispunktid 
võtavad tooteid tasuta vastu. Toote eraldi 
kogumine ja ringlussevõtt kõrvaldamisel 
aitab säästa loodusressursse ning tagada 
selle ringlussevõtu inimeste tervist ja 
keskkonda kaitsval viisil. 
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