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Börja skapa med en analog direktkamera i
fickformat som är gjord för stora idéer. 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. Kom igen,
bege dig ut. Vi kan inte vänta på att se vad
du skapar.

Dubbeltryck

Display för filmräknare

Blixt | Själv-timer | Knapp för
dubbelexponering

Displayen för filmräknaren ger en

Aktivera de olika funktionerna med

3   Komma igång

mängd information om din kamera:

endast en knapp.

3   Så här gör du för att ta ditt första foto

från hur många bilder som finns kvar till

3   Hur man använder ljuset för att ta

batterinivå och fel.

        fantastiska bilder
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Specialfunktioner

Display för
filmräknare

→ Tryck i mindre än en 1
sekund

Själv-timer PÅ

→ Håll knappen intryckt
längre än två sekunder

Själv-timer AV

→ Håll knappen intryckt
längre än två sekunder

→ Tre foton kvar

4

→ Fyra foton kvar

→ Blixten laddas

5

→ Fem foton kvar

0

→ Ingen film

6

→ Sex foton kvar

0 (blinkar)

→ Ingen film

7

→ Sju foton kvar

1

→ Ett foto kvar

8

→ Åtta foton kvar

1 (blinkar)

→ Exponering ett av en
dubbelexponering

door

→ Filmluckan är öppen

Dubbelexponering PÅ → Dubbeltryck

→ Animering med utmatning av film

Dubbelexponering AV → Dubbeltryck

→ Blixten är redo
Om det inte finns någon . så är
blixten avstängd.

4   Felsökning

5   Överensstämmelse

Blixt AV

3

●

5   Säkerhetsinformation

→ Blixten är alltid på, om du
inte inaktiverar den.
Om den är inaktiverad,
håller du knappen
intryckt mindre än en
sekund för att slå på den.

→ Exponering två av en
dubbelexponering

4   Rengöring

4   Tekniska specifikationer

Blixt PÅ

2 (blinkar)

→ Kameran är avstängd

Garanti

Med detta menas:
→ Två foton kvar

Släckt

4

Display för
filmräknare

Hur man aktiverar den:

2

Med detta menas:

3   Laddning

4   Kundtjänst

Funktion

● (blinkar)

2

Komma igång

Stäng filmluckan så att det klickar.

sikta på ditt motiv, placerar du ditt öga

8. Slå av kameran.

Själv-timer

Den mörka skyddsplattan som täckte

längs med sökarfönstret och använder

Tryck på PÅ|AV-knappen för att slå av

Få med alla i fotot med själv-timern

filmen kommer att matas ut. Avlägsna

den bild du ser för att komponera din

Polaroid Go.

i Polaroid Go. Håll knappen för själv-

den mörka skyddsplattan och låt

bild. Var medveten om att ditt foto

filmskyddet rullas in igen. Det infällbara

kanske inte speglar exakt det du ser i

skyddet är utformat för att skydda

sökarfönstret. För motiv närmare än 1,2

fotona från ljus när de framkallas,

m, bör du justera sökaren lite uppåt och

så ta inte bort det. Om den mörka

åt vänster.

skyddsplattan inte matas ut, tar du ur

Det är möjligt att fokusera på ditt

filmpaketet och sätter i det igen.

motiv, och sedan komponera om

För att garantera att kameran alltid visar

bilden. För att göra detta, trycker

korrekt antal foton, bör du alltid göra

du in slutarknappen halvvägs för att

slut på filmpaketet innan du sätter i ett

låsa fokus och exponering. Justera

4. Köpa direktfilm.

nytt. Om du bestämmer dig för att byta

kompositionen och tryck sedan in

Kameran använder Polaroid Go

filmpaket ändå, bör du vara medveten

slutarknappen hela vägen för att ta

direktfilm. Du kan köpa den här.

att alla foton exponeras för ljus, och att

fotot. Var noga med att inte täcka

de kommer att bli oanvändbara.

över blixten, avståndsgivarna (som
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1. Öppna förpackningen och
kontrollera att den innehåller
följande föremål:
01

Polaroid Go-kamera

02

MicroUSB-laddningskabel

03

Snabbstartsguide

04

Handledsrem

03

2. Ladda kameran.
För att din Polaroid Go ska kunna
transporteras på ett säkert sätt är den
inte fulladdad när du får den. För att
ladda den, ansluter du laddningskabelns
ände med microUSB-kontakten i sidan
av kameran och änden med USB-A i
en väggladdare för USB (5 V/1 A). Vi
rekommenderar inte att du laddar via en
bärbar dator.
Lysdioden för batteriindikering kommer
att blinka grönt när kameran är ansluten
och laddar. Lysdioden slocknar när
kameran är fulladdad. En fullständig
laddning i ett vägguttag tar cirka två
timmar. En fulladdad Polaroid Go har
tillräckligt med ström för att hantera 15
filmpaket, beroende på användning. Kom
alltid ihåg att slå av kameran när du inte
använder den för att spara på batteriet.

3. Montera handledsremmen
01

Så här gör du för att
ta ditt första foto
1. Slå på Polaroid Go.
Tryck på PÅ|AV-knappen tills displayen
för filmräknaren tänds. Displayen visar
hur många foton som finns kvar. Den
bör visa ”0” eftersom det inte finns
någon film i kameran.

2. Sätta i filmpaketet.
Skjut undan filmluckans knapp och
dra upp luckan. Matcha färgen på
filmkassetten med den färg som visas
på kameran. Håll kassetten i någon av
sidorna för att förhindra att du skadar
de kemiska kapslarna. Skjut ner den
tjocka delen av kassetten först och
låt resten falla på plats. Lämna kvar
dragfliken då du kommer att behöva
den senare för att avlägsna det tomma
filmpaketet.

sitter under blixten) och slitsen för

3. Ställa in blixtläge.
I alla lägen där du inte tar bilder i
starkt, direkt solljus, rekommenderar
vi att du använder blixten för att ta de
bästa bilderna. Det är därför blixten
i standardläget alltid avfyras när du
trycker på slutarknappen. När blixten
är på, visas en punkt (.) bredvid siffran
i displayen för filmräknaren. Om du vill
slå av den—för att du är utomhus på
en ljus dag eller vill leka med en annan
ljuskälla—trycker du på blixtknappen.
Punkten i displayen för filmräknaren
försvinner då.

4. Placera dig rätt.
Kontrollera att du är minst 45 cm från
ditt motiv.

5. Rikta kameran mot ditt motiv.
Polaroid Go använder ett sökarfönster
på vänster sida om objektivet. För att

fotoutmatningen med fingrarna.

6. Tryck på slutarknappen.
Fotot kommer att matas ut i slitsen på
kamerans framsida så snart du släpper
slutarknappen. Du kommer att se att
fotot är täckt av ett filmskydd för att
skydda det från ljus.

7. Avlägsna fotot
Låt fotot sitta kvar under filmskyddet
i cirka fem sekunder. Lyft sedan

timer intryckt längre än två sekunder.

Hur man använder
ljuset för att ta
fantastiska bilder
Ljus är din bästa vän när det handlar
om analog direktfotografering, så vi
rekommenderar att du nästan alltid
använder blixten. Blixten i Polaroid Go
når 2 m, så om ditt motiv är längre bort
än så, kan ditt blixtfoto 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 justerar bländaren, vilket
medför ett underexponerat foto.
Om det är sol ute, bör du låta solljuset
vara din ljuskälla. Placera dig med solen
i ryggen, ställ dig vid sidan av motivet
för att undvika en skugga, slå av blixten
och håll kameran så stadigt som
möjligt.

Specialfunktioner

Den orangea lysdioden nedanför blixten
på kamerans framsida tänds. När du
har komponerat bilden, trycker du på
slutarknappen. Den orangea lysdioden
börjar blinka för att indikera att självtimern börjar räkna ner. Du har nio
sekunder på dig innan bilden tas. Om du
ångrar dig kan du avbryta själv-timern
genom att hålla knappen nedtryckt
längre än två sekunder igen.
För att aktivera själv-timern utan blixt,
måste du först aktivera själv-timern.
Håll nu in samma knapp mindre än en
sekund för att inaktivera blixten. Ta ditt
foto.

Dubbelexponering
Kombinera två exponeringar i ett foto
med funktionen dubbelexponering.
Dubbeltryck på knappen för
dubbelexponering för att börja.
Displayen för filmräknaren kommer
att blinka ”1”. Du kan nu ta din första
exponering. Den kommer nu att blinka
”2” för att signalera om den andra
exponeringen.

försiktigt på filmskyddet så att det
rullar tillbaka in i kameran. Avlägsna

Selfie-spegel

fotot och lägg det med framsidan

Polaroid Go har en inbyggd selfie-

nedåt för att fortsätta att skydda

spegel. För att använda den, håller

det mot ljus medan det framkallas.

du kameran i din vänstra hand och

Skaka det inte! Kontrollera baksidan

komponerar din selfie med hjälp av

av ditt filmpaket för korrekta

spegeln på kamerans högra sida.

framkallningstider.

Försök att placera kameran på cirka 45
cm avstånd ifrån dig. Tryck på den röda

Laddning
Ovanför MicroUSB-anslutningen finns
lysdioden för batteriindikering. Slå på
kameran och matcha lysdioden mot
tabellen nedan, för att kontrollera
batterinivån.

slutarknappen för att ta ditt foto.
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Lysdiod för batteriindikering
Släckt

Detta betyder:
→ Kameran är avstängd

Grön
Orange

→ Laddad
→ Halvladdat batteri

Röd

→ Lågt batteri

För att ladda kameran, ansluter du
laddningskabelns ände med microUSBkontakten i sidan av kameran och
änden med USB-A i en väggladdare för
USB (5 V/1 A). Vi rekommenderar inte
att du laddar via en bärbar dator. En
fullständig laddning i ett vägguttag tar

att få valsarna att snurra. Var försiktig

till detta.

räknaren helt korrekt att visa ”8”

så att trasan inte fastnar. Kontrollera

· Om du använder blixten, bör du se till

kvarvarande foton.

att valsarna är torra innan du använder

att du inte täcker över den med dina

kameran igen. Vi rekommenderar att

fingrar.

du kontrollerar valsarna mellan varje

· Undvik att rikta kameran direkt mot

filmpaket och rengör dem efter 2-3

solen, om du tar bilder utomhus. För

6. Jag tog den första bilden i
en dubbelexponering, men jag
ångrade mig.

filmpaket.

mycket ljus kan medföra att kameran

Slå av kameran, tryck sedan på och håll

Använd en mikrofiberduk för att rengöra

överkompenserar vid exponeringen av

slutarknappen intryckt. Slå på kameran

objektivet. Detta förhindrar repor och tar

fotot, vilket gör det för mörkt.

igen så visar filmräknaren ”-”. Fortsätt

bort partiklar av olika material som kan

· Om du tar bilder inomhus, måste

att hålla slutarknappen intryckt i mer än

påverka kvaliteten på dina foton.

du komma ihåg att Polarid Go har en

tio sekunder tills filmen matas ut.

blixtbegränsning på 2 m. Om ditt motiv

Felsökning

cirka två timmar. Lysdioden talar om hur
mycket laddning som finns kvar.
Lysdiod för batteriindikering
Släckt
Grön
Orange
Röd

Detta betyder:
→ Kameran är fulladdad
→ Laddar, batteriet är
nästan fulladdat
→ Laddar, batteriet är
halvladdat
→ Laddar, batteriet är
nästan urladdat

Rengöring

1. Min Polaroid Go vill inte mata ut
mitt foto eller det mörka skyddet.
Kontrollera att kameran är laddad.
Lysdioden för batteriindikering kommer
att blinka rött om det inte finns
tillräckligt med ström för drift. Om så
är fallet, laddar du din kamera och
försöker igen. Fortfarande problem?
Kontrollera hur många foton du har
kvar. Om displayen för filmräknaren
visar ”0” så innebär det att det inte
finns några foton kvar i filmpaketet.

När du tar ett Polaroid-foto, pressas
här framkallningsämnet sprids mellan

2. Blixten avfyras inte när jag tar
ett foto.

fotografiets positiva och negativa delar.

Polaroid Go har en standardblixt, så

Om valsarna är smutsiga, sprids inte

den slås på så snart du slår av kameran.

kemikalierna ut jämnt, vilket kan orsaka

Om den inte avfyras, trycker du på

små märken på dina framkallade foton.

blixtknappen i mindre än en sekund

När din kamera inte innehåller

tills du ser en punkt (.) i displayen för

någon film, slår du av den och

filmräknare. Var försiktig så att ditt

öppnar filmluckan. Titta efter de två

finger inte slår av blixten av misstag när

metallvalsarna i närheten av slitsen för

du försöker trycka på slutarknappen.

filmen ut mellan två metalvalsar. Det är

filmutmatning. Placera en mjuk trasa
över valsarna, och håll knapparna för

3. Mitt foto blev alldeles för mörkt.

blixt och slutare intryckta samtidigt för

Det finns ett par möjliga anledningar

att bilden blir mörkare. Hitta en annan

7. Jag har råkat öppna filmluckan av
misstag. Vad gör jag nu?

ljuskälla, om du inte vill använda blixten.

Det kan hända. Det kommer att

· Om du trycker ner slutarknappen

innebära att ditt nästa foto kommer

halvvägs för att leka med din

att bli överexponerat. Ta ett foto för

komposition, bör du komma ihåg att en

att avlägsna det ur paketet. Ta ett till

halv intryckning även låser exponeringen

för att se att resten av din film är i

och inte bara fokus. Så kameran

god kondition. Om inte, sätt i ett nytt

kommer att basera exponeringen på den

filmpaket.

första ljusmätningen.

Kan du inte hitta vad du letar efter?

är längre bort, kan det även se ut som

Titta bland våra vanliga frågor.

4. Mitt foto blev suddigt eller
otydligt.
Kontrollera att du är minst 45 cm från

Kundtjänst
Vi hjälper gärna till.
Kontakta oss enligt nedan.

USA/Kanada
usa@polaroid.com

stark ljuskälla för att belysa ditt motiv,
och håll fingrarna borta från kamerans

Polaroid Go-film
Batteri
Högeffektivt litiumjon-batteri, 750 mAh,
3,7 V nominell spänning, 2,7 Wh

+1 212 219 3254

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

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam

Material
Ytterskal
Polykarbonat + ABS-plast
Objektiv
Polykarbonatharts

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

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

Optiskt system
Objektiv
Objektiv med fast fokus
Brännvidd
51.1 mm
Synfält
Diagonalt 65,1°, horisontellt 48,1°,
vertikalt 49,1°

ditt motiv. Håll kameran stadigt (särskilt
i svagt ljus) när du tar bilder, använd en

Kompatibel film

Tekniska
specifikationer

Slutarhastighet

Allmänt

Bländare

Mått

F12 och F52

1/250-1 sek.

givare, som sitter under blixten.

5. Displayen för filmräknare visar
fel antal.

105 (L) × 83,9 mm (B) × 61,5 mm (H)

Displayen återställs till ”8” varje gång
jag sätter i en kassett. Om en delvis

Vikt

Blixtsystem

förbrukad kassett sätts i, kommer

242 g (utan filmkassett)

Blixturladdningsrör med vakuum

kameran att visa ”8” och räkna ned
respektive foto som tas. När du sätter i

Drifttemperatur

ett fullt filmpaket nästa gång, kommer

4-38 °C, 5-90 % relativ luftfuktighet
4

Säkerhetsinformation
Varning! Fara för elektrisk stöt - Det
motoriserade valssystemet får inte öppnas/
demonteras.
• Fara för elektrisk stöt
• Det motoriserade valssystemet får inte
öppnas/demonteras.
• Enheten får inte monteras isär. Felaktig
återmontering kan orsaka elektriska stötar om
enheten används igen.
• Enheten får inte sänkas ned i vatten eller
andra vätskor.
• Använd inte enheten i miljöer med hög
luftfuktighet eller mycket damm.
• Försök inte att manipulera, justera eller
avlägsna batteriet och/eller den elektronik
som finns bakom valsarna vid enhetens
filmlucka.
• Försök inte att avlägsna luckan då den är
elektroniskt ansluten till kamerahuset. Det
är farligt och kommer troligen att skada din
enhet och även medföra att garantin upphör
att gälla.
• Tryck inte in några metallföremål i enheten.
• Tryck inte in några föremål i valsar eller
kugghjul.
• Håll enheten utom räckhåll för små barn och
spädbarn för att undvika att de skadar sig på
enhetens rörliga delar.
• Använd eller förvara inte enheten i närheten
av några värmekällor eller andra typer av
utrustning som genererar värme, inklusive
stereohögtalare.
• Använd inte enheten i närheten av
lättantändliga eller explosiva gaser.
• Ladda inte enheten om du upptäcker några
ovanliga lukter, ljud eller rök.
• Täck inte över blixten.
Batteri och laddare
• Enheten använder ett specialanpassat litiumjon batteri som är monterat inuti kamerahuset
och inte går att avlägsna. Inga andra typer
av batterier går att använda. Batteriet får

•

•

•

•

•

endast bytas av auktoriserade servicecenter.
Batteriet kommer att fungera i många år om
det används på rätt sätt.
Strömförbrukningen varierar beroende på
den miljö enheten används i och hur enheten
har förvarats. Vid användning direkt efter en
fulladdning, kan batteriet strömförsörja upp till
15 paket med film.
När batterinivån sjunker under en viss nivå,
kan enheten inte längre bearbeta film.
Lysdioden blinkar och en signal hörs när
det behöver laddas. Detta för att undvika
att ett foto fastnar medan det bearbetas i
valssystemet.
Det laddningsbara batteriet är inte fulladdat
vid inköpstillfället. Ladda batteriet fullt med
USB-laddningskabeln (medföljer). Det tar
normalt 1,5 timmar (kan variera beroende på
användning).
Den medföljande batteriladdningskabeln har
testats för att fungera ihop med strömadaptrar
för Apple iPhone. Även om den kan användas
i andra USB-portar som t.ex. dator, USBströmadaptrar, TV-apparater, bilar etc. så kan
korrekt funktion inte garanteras.
Återvinn enheten på korrekt sätt när den är
förbrukad.

Användningsmiljö
• För att skydda den högkänsliga tekniken
i enheten, får du aldrig lämna kameran i
följande miljöer under en längre tidsperiod:
hög temperatur (+42 °C), hög luftfuktighet,
platser med extrema temperaturförändringar
(varma eller kalla), direkt solljus, sandiga eller
dammiga miljöer såsom stränder, fuktiga
platser eller på platser med starka vibrationer.
• Tappa inte enheten och utsätt den inte för
hårda stötar eller mycket vibrationer.
• Tryck, dra och pressa inte mot objektivets yta.
Dekaler
• Placera inga dekaler på någon del av Polaroid
Go som är inblandade i processen för att ta
och mata ut en bild.

Överensstämmelse
Viktiga anvisningar för användning av litium-jon
batterier
1. Får inte kastas på öppen eld.
2. Får inte kortslutas.
3. Får inte plockas isär.
4. Får inte användas om de är skadade.
5. Ska avfallshanteras korrekt efter användning.
6. Måste hållas utom räckhåll för vatten.
7. Ladda inte om temperaturen är lägre än noll.
EU-försäkran om överensstämmelse
Härmed, deklarerar Polaroid International B.V.
att den analoga direktkameran Polaroid Go
uppfyller de väsentliga kraven i direktivet för
elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU),
lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) och RoHsdirektivet (2011/65/EU) samt andra relevanta
delar, när den används för sitt avsedda ändamål.
Överensstämmelse med FCC
Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna.
Användningen 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.
Varning! Användaren bör vara medveten
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 eller användas
tillsammans med någon annan antenn eller
sändare.
Obs! Utrustningen har testats och uppfyller
gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i
enlighet med del 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa
gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt
skydd mot skadliga störningar vid installation i en
boendemiljö. Utrustningen alstrar, använder och
utstrålar radiofrekvensenergi, vilket kan orsaka
allvarliga störningar i radiokommunikationerna
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 gränsvärden för
strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändaren
måste följa de specifika driftanvisningarna för att
uppfylla överensstämmelsen för RF-exponering.
Symbolen innebär att din produkt ska
avfallshanteras i enlighet med lokala lagar och
bestämmelser och separerat från vanligt
hushållsavfall. När produkten har uppnått sin
livslängd, tar du den till en lokal kommunal
återvinningsstation. De flesta återvinningsstationer
tar emot produkten utan kostnad. Den separata
insamlingen och återvinningen av din förbrukade
produkt bevarar naturtillgångar och säkerställer att
den återvinns på ett sätt som skyddar människors
hälsa och miljön.

Varning om förbrukad produkt: när produkten är förbrukad, ska den avfallshanteras i enlighet med lokala bestämmelser. Produkten är föremål för EU-direktiv
2012/19/EC om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall, och får inte avfallshanteras tillsammans med osorterat hushållsavfall.
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.
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