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2 → Zostávajú dve fotografie

2 (bliká) → Expozícia 2 dvojitej expozície

3 → Zostávajú tri fotografie

4 → Zostávajúce štyri fotografie

5 → Zostáva päť fotografií

6 → Zostáva šesť fotografií

7 → Zostáva sedem fotografií

8 → Zostáva osem fotografií

d o o r → Dvierka na film sú otvorené

→ Animácia vysunutia filmu

Displej počítadla filmov 

Blesk | Samospúšť | 
Tlačidlo dvojitej expozície

Displej 
počítadla 
filmo To znamená:

Neosvetlená 
stránka

→ Kamera je vypnutá

● → Blesk je pripravený
Ak nie je bodka (.), blesk je 
vypnutý.

● (bliká) → Nabíjanie blesku

0 → Žiadny film

0 (bliká) → Žiadny film
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1 (bliká) → Expozícia 1 dvojitej expozície 
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Displej počítadla filmov poskytuje 
množstvo informácií o fotoaparáte: od 
počtu zostávajúcich fotografií až po úroveň 
nabitia batérie a chyby. 

Ako aktivovať rôzne funkcie jedným tlačidlom.
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Funkcia Ako ho aktivovať:

Zapnutý blesk → Blesk je vždy 
zapnutý, pokiaľ ho 
nevypnete.
Ak je vypnutý, 
podržte ho <1 
sekundu, aby sa 
zapol.

Vypnutý blesk → Stlačte na <1 sekun-
du

Zapnutá samospúšť → Podržte >2 sekundy
Samospúšť OFF → Podržte >2 sekundy
Zapnutá dvojitá expozícia → Dvojité ťuknutie
Vypnutá dvojitá expozícia → Dvojité ťuknutie

Tvorte s vreckovým analógovým 
instantným fotoaparátom, ktorý je stvorený 
pre veľké nápady. Spoznajte všetky stránky 
fotoaparátu, naučte sa, ako urobiť prvú 
fotografiu a nájdite potrebné riešenia, ktoré 
potrebujete. Choďte a pustite sa do toho. 
Už sa nevieme dočkať, čo vytvoríte.
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4. Nakupujte okamžité filmy.
Tento fotoaparát používa okamžitý film 
Polaroid Go. Nakupovať môžete tu. 

Ako urobiť svoju 
prvú fotografiu
1. Zapnite fotoaparát Polaroid Go. 
Stláčajte vypínač a podržte ho stlačený, 
kým sa nerozsvieti displej počítadla 
filmov. Na tomto displeji sa zobrazí 
počet zostávajúcich fotografií. Mala 
by byť na hodnote „0“, pretože vo 
fotoaparáte nie je žiadny film.

2. Vložte kazetu s filmom.
Posuňte tlačidlo dvierok pre film na 
druhú stranu a potiahnite dvierka. Farbu 
na kazete spárujte s farbou uvedenou 
na fotoaparáte. Kazetu držte za obidve 
strany, aby ste zabránili poškodeniu 
chemických kapsúl. Najskôr zasuňte hrubý 
koniec kazety a nechajte ho zapadnúť na 
miesto. Uško nechajte na mieste, pretože 
ho budete neskôr potrebovať na vybratie 
prázdnej kazety pre film.

Začíname
1. Otvorte škatuľku a skontrolujte, 
či máte tieto položky:
01 Fotoaparát Polaroid Go
02 Nabíjací kábel Micro USB
03 Sprievodca rýchlym spustením 
04 Zápästný remienok

2. Nabíjanie fotoaparátu.
Pri preberaní nebude fotoaparát 
Polaroid Go z dôvodu bezpečnej 
prepravy úplne nabitý. Ak ho chcete 
nabíjať, zapojte konektor nabíjacieho 
kábla micro USB do konektora na 
bočnej strane fotoaparátu a konektor 
USB-A zapojte do sieťovej nabíjačky 
USB (5 V/1 A). Neodporúčame 
nabíjanie cez notebook. 
Indikátor úrovne nabitia batérie bude 
blikať na zeleno, kým je fotoaparát 
pripojený a nabíja sa. Po úplnom 
nabití fotoaparátu táto kontrolka 
zhasne. Plné nabitie cez konektor 
trvá približne 2 hodiny. Plne nabitý 
fotoaparát Polaroid Go má dostatok 
energie na vyfotografovanie 15 balíkov 
filmu v závislosti od spôsobu použitia. 
Nezabudnite vypnúť fotoaparát, keď 
ho nepoužívate, aby ste šetrili batériu.

3. Pripevnite remienok na zápästie.
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Zatvorte dvierka na film, kým 
nezacvaknú. Vysunie sa tmavý diapozitív 
zakrytý štítom filmu. Odstráňte tmavý 
diapozitív a štít filmu nechajte zasunúť 
späť. Tento zasúvací štít je určený na 
ochranu fotografií pred svetlom pri ich 
vyvolávaní, preto ho neodstraňujte. Ak 
sa tmavý diapozitív nevysunul, vyberte 
kazetu s filmom a znovu ju vložte.
Ak chcete zabezpečiť, aby fotoaparát 
zobrazoval správny počet fotografií, 
pred vložením novej kazety s filmom 
vždy ukončite jeho používanie. Ak 
sa aj tak rozhodnete vymeniť kazetu, 
upozorňujeme, že tým vystavíte všetky 
fotografie svetlu a budú nepoužiteľné.   

3. Nastavenie režimu blesku. 
V každej situácii, keď nefotografujete 
na jasnom, priamom slnečnom svetle, 
odporúčame použiť blesk, aby ste 
dosiahli čo najlepšie zábery. Preto sa 
blesk predvolene spustí pri každom 
stlačení tlačidla spúšte. Keď je blesk 
zapnutý, na displeji počítadla filmov 
sa vedľa čísla zobrazí bodka (.). Ak ho 
chcete vypnúť, pretože ste vonku počas 
jasného dňa alebo chcete pracovať s 
iným zdrojom svetla, stlačte tlačidlo 
blesku. Bodka na displeji počítadla filmov 
teraz zmizne.  

4. Zaujmite polohu.
Uistite sa, že ste od objektu vzdialený 
aspoň 45 cm.

5. Namierte fotoaparát na objekt.
Fotoaparát Polaroid Go používa hľadáčik 
umiestnený na ľavej strane tubusu 
objektívu. Ak chcete zamieriť na objekt, 

oko majte v jednej rovine s tubusom 
hľadáčika a obraz, ktorý vidíte, použite 
na kompozíciu záberu. Upozorňujeme, 
že vaša fotografia nebude presne 
odrážať to, čo vidíte v hľadáčiku. V 
prípade objektov bližších ako 1,2 m (5,24 
stôp) nastavte mierne nahor a doľava.
Môžete zaostriť na svoj objekt a potom 
zmeniť kompozíciu záberu. Ak to chcete 
urobiť, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, 
čím uzamknete zaostrenie a expozíciu. 
Upravte kompozíciu a potom úplne 
stlačte tlačidlo spúšte, aby ste nasnímali 
fotografiu. Dávajte pozor, aby ste prstami 
nezakryli blesk, snímače rozsahu (ktoré 
sa nachádzajú pod bleskom) a otvor na 
vysunutie fotografie. 

6. Stlačte tlačidlo spúšte.
Fotografia sa vysunie zo štrbiny v 
prednej časti fotoaparátu hneď, ako 
pustíte tlačidlo spúšte. Uvidíte, že 
fotografia bude zakrytá štítom filmu, 
ktorý ju chráni pred svetlom.

7. Fotografiu vyberte.
Fotografiu nechajte pod filmovým 
štítom asi 5 sekúnd. Jemne nadvihnite 
štít filmu, aby sa zasunul späť do 
fotoaparátu. Vyberte fotografiu a 
položte ju lícom nadol, aby ste ju počas 
vyvolávania naďalej chránili pred 
svetlom. Netraste ňou! Správne časy 
vyvolávania nájdete na zadnej strane 
kazety s filmom. 

8. Vypnite fotoaparát.
Stlačením vypínača vypnite fotoaparát 
Polaroid Go.

Ako používať 
svetlo na fotenie 
skvelých fotografií
Svetlo je pri analógovej okamžitej 
fotografii vaším najlepším priateľom, 
preto odporúčame takmer vždy používať 
blesk. Blesk Polaroid Go má dosah 2 m, 
takže ak je váš objekt ďalej, fotografia s 
bleskom môže byť príliš tmavá.
Ak ste vonku a objekt je mimo dosahu 
blesku, odporúčame blesk vypnúť. To 
zabráni fotoaparátu upraviť clonu, čo 
vedie k podexponovanej fotografii.
Ak je vonku slnečný deň, slnko využite 
ako zdroj svetla. Zaujmite takú polohu, 
aby bolo slnko za vami, obráťte sa k 
objektu bokom, aby ste sa vyhli tieňu, 
vypnite blesk a fotoaparát držte čo 
najstabilnejšie. 

Špeciálne funkcie
Zrkadlo pre svojky
Fotoaparát Polaroid Go obsahuje 
zabudované zrkadlo pre svojky. Ak 
ho chcete používať, držte fotoaparát 
v ľavej ruke a komponujte svojku 
pomocou zrkadla na pravej strane 
fotoaparátu. Snažte sa umiestniť 
fotoaparát približne 45 cm od seba. 
Stlačením červeného tlačidla spúšte 
nasnímajte fotografiu. 

Samospúšť
So samospúšťou Polaroid Go sa môžete 
vyfotografovať všetci. Podržte tlačidlo 
samospúšte >2 sekundy. Pod bleskom 

na prednej strane fotoaparátu bude 
svietiť oranžová kontrolka LED. Keď 
je fotografia v rámčeku, stlačte tlačidlo 
spúšte. Oranžová kontrolka LED bude 
blikať, čím signalizuje odpočítavanie 
samospúšte. Pred nasnímaním fotografie 
máte 9 sekúnd. Ak si to rozmyslíte, 
samospúšť môžete zrušiť tak, že ju 
znova podržíte na >2 sekundy.
Ak chcete nasnímať fotografiu so 
samospúšťou bez blesku, najprv aktivujte 
samospúšť. Teraz podržte to isté tlačidlo 
<1 sekundu, aby ste vypli blesk. 
Vyfoťte sa. 

Dvojitá expozícia
Pomocou funkcie dvojitej expozície 
skombinujte dve expozície na jednej 
fotografii. Spustite dvojitým ťuknutím na 
tlačidlo dvojitej expozície. Na displeji 
počítadla filmov bude blikať „1“. Teraz 
môžete vykonať prvú expozíciu. Potom 
začne blikať „2“ ako signál na vykonanie 
druhej expozície. 

Nabíjanie
Nad konektorom micro USB sa 
nachádza LED indikátor stavu nabitia 
batérie. Ak chcete skontrolovať úroveň 
nabitia batérie, zapnite fotoaparát a 
porovnajte indikátor LED s nasledujúcou 
tabuľkou.

Indikátor 
úrovne nabitia 
batérie LED

To znamená:

Žiadne svetlo → Kamera je vypnutá
Zelená → Nabité 
Oranžová → Stredná batéria 
Červená → Slabá batéria
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Ak chcete fotoaparát nabíjať, zapojte 
konektor nabíjacieho kábla micro 
USB do konektora na bočnej strane 
fotoaparátu a konektor USB-A zapojte 
do sieťovej nabíjačky USB (5 V/1 A). 
Neodporúčame nabíjanie cez notebook. 
Plné nabitie cez konektor zvyčajne 
približne 2 hodiny. Kontrolka LED 
informuje o zostávajúcom stave nabitia.  

Indikátor 
úrovne 
nabitia 
batérie LED To znamená:

Žiadne svetlo → Fotoaparát je plne nabitý
Zelená → Nabíjanie, batéria je takmer 

plná
Oranžová → Nabíjanie, batéria je z 

polovice plná
Červená → Nabíjanie, batéria je slabá

Čistenie
Pri fotografovaní fotoaparátom Polaroid 
sa film posúva cez dva kovové valce. Tu 
sa vývojka nanesie medzi negatívnu a 
pozitívnu zložku fotografie. Ak sú tieto 
valčeky znečistené, chemická látka sa 
nerozloží rovnomerne a môže spôsobiť 
malé stopy na vyvolanej fotografii. 
Keď vo fotoaparáte nie je film, vypnite 
ho a otvorte dvierka na film. V blízkosti 
otvoru na vysúvanie filmu vyhľadajte 
dva kovové valčeky. Na valčeky položte 
mäkkú vlhkú handričku a podržte tlačidlá 
blesku a uzávierky, aby sa otočili. 
Dávajte pozor, aby tkanina nespôsobila 
zaseknutie. Pred ďalším použitím 
fotoaparátu sa uistite, že valčeky sú 
suché. Odporúčame kontrolovať valčeky 
medzi každou kazetou s filmom a čistiť 
ich po každých 2 až 3 kazetách.
Na čistenie objektívu použite handričku 

z mikrovlákna. Vyhnete sa tak 
škrabancom a časticiam materiálu, ktoré 
môžu ovplyvniť kvalitu fotografií. 

Riešenie 
problémov
1. Môj Polaroid Go nechce vysunúť 
fotografiu alebo tmavý diapozitív.
Skontrolujte, či je fotoaparát nabitý. 
Indikátor stavu nabitia batérie bude 
blikať červeno, ak nie je dostatočne 
nabitá na prevádzku. V takom prípade 
fotoaparát nabite a potom to skúste 
znova. Stále máte problém? Skontrolujte, 
koľko fotografií vám zostáva. Ak sa na 
displeji počítadla filmov zobrazí „0“, 
znamená to, že v kazete s filmom už nie 
sú žiadne fotografie.

2. Blesk sa pri fotografovaní 
nespustí. 
Fotoaparát Polaroid Go je vybavený 
predvoleným bleskom, takže sa zapne 
hneď po zapnutí fotoaparátu. Ak sa 
nezapne, stlačte tlačidlo blesku na <1 
sekundu, kým sa na displeji počítadla 
filmov nezobrazí bodka (.). Dávajte 
pozor, aby ste prstom náhodou nevypli 
blesk, keď mieri na tlačidlo spúšte.

3. Moja fotografia bola príliš tmavá.
Existuje niekoľko možných riešení.
· Ak používate blesk, dajte pozor, aby 
ste ho náhodou nezakryli prstami.
· Ak fotografujete vonku, nenasmerujte 
fotoaparát na slnko. Nadmerné 
svetlo môže spôsobiť, že fotoaparát 
pri exponovaní fotografie nadmerne 

kompenzuje a fotografia bude veľmi 
tmavá. 
· Ak fotografujete vo vnútri, nezabudnite, 
že fotoaparát Polaroid Go má limit dosahu 
blesku 2 m. Ak je váš objekt za touto 
hranicou, fotografia môže byť tiež veľmi 
tmavá. Ak nechcete použiť blesk, nájdite si 
iný zdroj svetla. 
· Ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, 
aby ste sa upravili kompozíciu, 
nezabudnite, že stlačenie do polovice 
blokuje aj expozíciu, nielen zaostrenie. 
Fotoaparát preto nastaví expozíciu na 
prvý svetelný údaj. 

4. Moja fotografia bola rozmazaná 
alebo neostrá. 
Uistite sa, že ste od objektu vzdialení 
aspoň 45 cm. Pri snímaní držte 
fotoaparát stabilne (najmä pri slabom 
osvetlení), na osvetlenie objektu použite 
silný zdroj svetla a prsty držte ďalej 
od snímačov fotoaparátu, ktoré sú 
umiestnené pod bleskom. 

5. Na displeji počítadla filmov sa 
zobrazuje nesprávne číslo.
Po každom vložení kazety sa displej 
vynuluje na hodnotu „8“. Ak je vložená 
čiastočne použitá kazeta, na displeji 
fotoaparátu sa zobrazí „8“ a odpočítava 
sa pri každej nasnímanej fotografii. Pri 
ďalšom vložení plnej kazety s filmom 
bude počítadlo správne ukazovať „8“ 
zostávajúcich fotografií.

6. Najskôr som urobil fotografiu 
s dvojitou expozíciou, ale potom 
som si to rozmyslel.
Vypnite fotoaparát a potom stlačte a 

podržte tlačidlo spúšte. Znova zapnite 
fotoaparát a na displeji sa zobrazí počet 
filmov „-“. Tlačidlo spúšte držte stlačené 
na viac ako 10 sekúnd, kým sa film 
nevysunie.

7. Dvierka na film som otvoril 
náhodou. Čo teraz? 
Takéto veci sa stávajú. To znamená, že 
vaša ďalšia fotografia môže byť teraz 
preexponovaná. Odfoťte ju a vyberte 
ju z kazety. Nasnímaním ďalšej snímky 
zistíte, či je zvyšok filmu v dobrom 
stave. Ak nie, vložte novú kazetu s 
filmom.
Nemôžete nájsť, čo hľadáte?
Prezrite si náš zoznam častých otázok. 

Zákaznícka 
podpora
Sme tu, aby sme vám pomohli.
Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie 
uvedených údajov.

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

Európa/zvyšok sveta
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Holandsko

Podrobnejšie a aktuálne informácie 
nájdete na stránke polaroid.com/help. 

Záruka
Záruku pre Polaroid Go nájdete tu:  
polaroid.com/warranty

Technické 
špecifikácie
Všeobecné
Rozmery
105 mm (H) × 83,9 mm (Š) × 61,5 mm (V)

Hmotnosť
242 g (bez kazety s fimom)
Prevádzková teplota

40 – 108 °F/4 – 38 °C, 5 – 90 % 
relatívna vlhkosť

Kompatibilný film
Film Polaroid Go

Batéria
Vysoko výkonná lítium-iónová batéria, 
750 mAh, menovité napätie 3,7 V, 
2,7 Wh

Materiály
Vonkajší plášť
Polykarbonát + ABS plasty

Objektív
Polykarbonátová živica

Optický systém
Objektív
Objektív s pevným zaostrením

Ohnisková vzdialenosť
51.1 mm

Zorné pole
Uhlopriečka 65,1°, horizontálna 48,1°, 
vertikálna 49,1°

Rýchlosť uzávierky
1/250-1,0 с

Clona
F12 a F52

Systém Flash
Stroboskop s vákuovou výbojkou
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Bezpečnostné 
informácie
Upozornenie Riziko úrazu elektrickým 
prúdom — Neotvárajte/nedemontujte 
motorizovaný valčekový systém 
• Zariadenie nerozoberajte. Nesprávna spätná 

montáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom 
pri ďalšom používaní zariadenia.

• Zariadenie neponárajte do vody ani iných 
tekutín.

• Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou 
vlhkosťou alebo vo veľmi prašnom prostredí.

• Nepokúšajte sa manipulovať s batériou a/alebo 
elektronikou umiestnenou pod valčekmi za 
dvierkami na film v zariadení, nastavovať ich ani 
odstraňovať.

• Nepokúšajte sa odstrániť samotné dvierka, 
pretože sú elektronicky spojené s telom 
zariadenia. Takýto postup je nebezpečný, 
pravdepodobne poškodí zariadenie a spôsobí 
stratu záruky.

• Do zariadenia nevkladajte kovové predmety.
• Do valčekov ani prevodov nevkladajte žiadne 

predmety.
• Malé deti a dojčatá držte ďalej od zariadenia, 

aby nedošlo k ich poraneniu pohyblivými 
časťami zariadenia.

• Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v 
blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla alebo 
akéhokoľvek typu zariadenia, ktoré vytvára teplo, 
vrátane stereo zosilňovačov.

• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých 
alebo výbušných plynov.

• Zariadenie nenabíjajte, ak spozorujete 
nezvyčajné pachy, hluk alebo dym.

• Blesk nezakrývajte.

Batéria a nabíjačka
• Toto zariadenie využíva vlastnú lítium-iónovú 

batériu, ktorá nie je vyberateľná a je umiestnená 
v tele fotoaparátu. Žiadny iný typ batérie 
sa nesmie používať. Výmenu batérie môžu 
vykonávať len autorizované servisné strediská. 
Batéria bude pri správnom používaní slúžiť veľa 
rokov. 

• Spotreba energie sa líši v závislosti od 
prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, 
a od spôsobu skladovania zariadenia. Ak sa 
batéria použije ihneď po úplnom nabití, dokáže 

spracovať až 15 kaziet s filmom.
• Keď nabitie batérie klesne pod určitú úroveň, 

zariadenie už nebude spracovávať film. LED 
dióda bude blikať a signalizovať, že je potrebné 
ju nabiť. Tým sa zabráni zaseknutiu fotografie pri 
jej spracovaní v sústave valčekov.

• Nabíjateľná batéria nie je v čase nákupu 
úplne nabitá. Batériu úplne nabite pomocou 
nabíjacieho kábla USB (je súčasťou dodávky). 
Zvyčajne to trvá 1,5 hodiny (môže sa líšiť v 
závislosti od používania).

• Dodávaný nabíjací kábel batérie bol testovaný 
tak, aby fungoval s napájacími adaptérmi 
Apple iPhone. Hoci ho možno zapojiť do iných 
USB portov, napr. v počítači, USB napájacích 
adaptéroch, televízoroch, automobiloch atď., nie 
je možné zaručiť jeho správnu prevádzku.

• Keď sa zariadenie už nepoužíva, recyklujte ho 
správnym spôsobom.

Prostredie používania
• Aby ste ochránili vysoko presnú technológiu 

obsiahnutú v tomto zariadení, nikdy 
nenechávajte fotoaparát dlhší čas v 
nasledujúcich prostrediach: vysoká teplota 
(+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť, miesta s 
extrémnymi zmenami teploty (horúce a studené), 
priame slnečné svetlo, piesočné alebo prašné 
prostredie, ako sú pláže, vlhké miesta alebo 
miesta so silnými vibráciami.

• Zariadenie nehádžte a nevystavujte ho silným 
nárazom alebo vibráciám.

• Povrch objektívu nestláčajte, neťahajte ani naň 
netlačte. 

Nálepky
• Nálepky neumiestňujte na žiadne časti 

fotoaparátu Polaroid Go, ktoré sa podieľajú na 
procese snímania a vysúvania fotografie.

Upozornenie o likvidácii po skončení životnosti: Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento výrobok podlieha smernici č. 
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a nemal by sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

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 Go are protected trademarks of Polaroid. 

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic 
Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

Dodržiavanie 
predpisov
Dôležité pokyny týkajúce sa používania lítium-
iónových batérií
1. Nehádžte do ohňa.
2. Neskratujte.
3. Nerozoberajte.
4. Poškodené zariadenie ďalej nepoužívajte.
5. Po použití ho správne zlikvidujte.
6. Uchovávajte mimo dosahu vody.
7. Nenabíjajte, keď je teplota pod bodom mrazu.

Vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Polaroid International B.V. týmto 
vyhlasuje, že analógový instantný fotoaparát 
Polaroid Go je v súlade so základnými 
požiadavkami smernice o elektromagnetickej 
kompatibilite (2014/30/EÚ), smernice o nízkom 
napätí (2014/35/EÚ) a smernice o zdravotnej 
nezávadnosti (2011/65/EÚ) a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami, ak sa používa na určený účel.

Vyhlásenie o zhode FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 
pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto 
dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie 
nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto 
zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie 
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú 
prevádzku. 
Upozornenie Používateľa upozorňujeme, 
že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne 
schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie 
predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia 
používateľa na prevádzku zariadenia. Toto 
zariadenie sa nesmie umiestňovať ani 
prevádzkovať spolu s inou anténou alebo 
vysielačom.
Poznámka Toto zariadenie bolo testované a 
vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy 
B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity 
sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú 
ochranu pred škodlivým rušením v obytných 
budovách. Toto zariadenie generuje, využíva 
a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a 
ak nie je nainštalované a používané v súlade 
s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie 
rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna 
záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k 

rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 
rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, 
čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, 
používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil 
odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z 
nasledujúcich opatrení:
• • Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej 

antény.antény.
• • Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a 

prijímačom.prijímačom.
• • Zariadenie zapojte do zásuvky v inom obvode, Zariadenie zapojte do zásuvky v inom obvode, 

ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
• • Ak potrebujete pomoc, poraďte sa s predajcom Ak potrebujete pomoc, poraďte sa s predajcom 

alebo skúseným opravárom rádiových alebo skúseným opravárom rádiových 
a televíznych prijímačov.a televíznych prijímačov.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC týkajúce sa 
vystavenia žiareniu, ktoré je stanovené pre 
nekontrolované prostredie. Koncový používateľ sa 
musí riadiť špecifickými prevádzkovými pokynmi, 
aby splnil požiadavky na vystavenie rádiovým 
vlnám.

Tento symbol znamená, že podľa miestnych 
zákonov a predpisov by ste mali svoj výrobok 

zlikvidovať oddelene od domového odpadu. Po 
skončení životnosti tohto výrobku ho odovzdajte na 
zbernom mieste určenom miestnymi orgánmi. 
Niektoré zberné miesta prijímajú výrobky bezplatne. 
Separovaný zber a recyklácia vášho výrobku v 
čase jeho likvidácie pomôže zachovať prírodné 
zdroje a zabezpečí, aby bol recyklovaný spôsobom, 
ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Polaroid International B.V. 
1013 AP Amsterdam 
Holandsko
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