BG
Информация за безопасност
Внимание Опасност от токов удар - Не отваряйте / разглобявайте моторизираната ролкова система
• Не разглобявайте устройството. Неправилното повторно сглобяване може да причини токов удар, ако устройството се използва отново.
• Не потапяйте устройството във вода или други течности.
• Не използвайте устройството в среда с висока влажност или в много запрашена среда.
• Не се опитвайте да подправяте, настройвате или отстранявате батерията и / или електрониката.
• Не се опитвайте да премахнете вратата. Това е опасно, вероятно ще повреди вашето устройство и ще анулира вашата гаранция.
• Не поставяйте никакви предмети в устройството.
• Дръжте малките деца и бебетата далеч от устройството, за да не се наранят от движещите се части на устройството.
• Не използвайте и не съхранявайте устройството в близост до източник на топлина или какъвто и да е вид оборудване, което генерира
топлина, включително стерео усилватели.
• Не използвайте устройството в близост до запалими или експлозивни газове.
• Не зареждайте устройството, ако забележите необичайни миризми, шум или дим.
Внимание при зареждане
• Използвайте редовно зарядно устройство 5V-1A.
• Използвайте оригинален адаптер или USB кабел с правилно напрежение.
• Не използвайте неоригинален адаптер или USB кабел. Внимавайте да оставяте продукта, зареден с неподходящо зарядно устройство,
тъй като това може да причини неизправност на продукта. Използването на неоригинално зарядно устройство може да причини
прегряване на продукта и да причини неизправност на продукта.
• Всякакви връщания или възстановявания няма да бъдат приети за дефект, причинен от неистинско зарядно устройство.
Употреба на околната среда
• Да се защитавайте високоточната технология, съдържаща се в това устройство, никога не оставяйте принтера в следните среди за дълги
периоди от време: висока температура (+ 42 ° C / 108 ° F), висока влажност, места с екстремни промени в температурата (горещи и студ),
пряка слънчева светлина, пясъчна или прашна среда като плажове, влажни места или места с силни вибрации.
• Не изпускайте устройството и не го излагайте на силни удари или вибрации.

Съгласие
Важни указания за използване на литиево-йонни батерии
1. Не се хвърляйте в огън.
2. Не късо съединение.
3. Не разглобявайте.
4. Не продължавайте да използвате, когато се повредите.
5. Изхвърлете правилно след употреба.
6. Пазете далеч от вода.
7. Не зареждайте, когато температурата е под замръзване.
Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Polaroid International BV декларира, че Polaroid Hi · Print 2 × 3 джобен фотопринтер отговаря на основните изисквания на
Директивата за електромагнитна съвместимост (2014/30 / ЕС), Директивата за ниско напрежение (2014/35 / ЕС) и RoHs Директива (2011/65 /
ЕС) и други съответни разпоредби, когато се използват по предназначение.
FCC Изявление за съответствие
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство може да не
причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да
причинят нежелана работа.
Внимание Потребителят е предупрежден, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от
страната, отговорна за спазването на изискванията, може да отмени правото на потребителя да управлява оборудването. Това оборудване
не трябва да бъде разположено или управлявано заедно с друга антена или предавател.
Забележка Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, в съответствие
с част 15 от правилата на FCC.
Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна 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 радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна
инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения по радио или телевизионно приемане, които могат да бъдат определени
чрез изключване и включване на устройството, потребителят се насърчава да се опита да коригира намесата чрез една или повече от
следните мерки:
• Преориентирайте или преместете приемащата антена.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването в контакта по схема, различна от тази, към която е свързан приемникът.
• Консултирайте се с търговеца или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
Това оборудване съответства на ограниченията за излагане на радиация FCC, определени за неконтролирана среда. Крайният потребител
трябва да следва специфичните инструкции за работа, за да удовлетвори съответствието с радиочестотната експозиция.
Промишленост Канада (IC)
Това устройство отговаря на част 15 от лиценза за FCC Правило и промишленост Канада - изключва RSS стандарти (и). Работата е
подчинена на следните две условия: (1) Това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема
всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Символът означава, че според местните закони и разпоредби, вашият продукт трябва да се изхвърля отделно от домакинството
отпадъци. Когато този продукт достигне края на живота си, занесете го в пункт за събиране, определен от местните власти. Някои
пунктове за събиране приемат продукти безплатно. Отделното събиране и рециклиране на вашия продукт по време на изхвърлянето
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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