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Kezdjen máris alkotni a nagy ötletekhez
készült, zsebméretű analóg instant
fényképezőgéppel. Ismerje meg
fényképezőgépe minden funkcióját, tanulja
meg, hogyan készítse el első fotóját,
és találja meg azokat a megoldásokat,
amelyeket szükség esetén használhat. Ne
késlekedjen, kezdjen máris hozzá! Már alig
várjuk, hogy láthassuk alkotásait.
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Ügyfélszolgálat

Filmszámláló kijelző

Vaku | Önkioldó | Dupla
expozíció gomb

A filmszámláló kijelző számos információt

Hogyan aktiválhatók különböző funkciók

nyújt fényképezőgépéről; ezek a még

egyetlen gombbal.

készíthető fotók számától a töltöttségi
szintig és a hibákig terjednek.
Filmszámláló kijelző

Jelentése:

Filmszámláló kijelző

Funkció

Hogyan aktiválható:

Vaku BE

→ Ha nem kapcsolja ki, a vaku
mindig be van kapcsolva.
Ha ki van kapcsolva, a
visszakapcsoláshoz tartsa a
gombot lenyomva kevesebb
mint 1 másodpercig.

Vaku KI

→ Tartsa lenyomva kevesebb
mint 1 másodpercig

Önkioldó BE

→ Tartsa lenyomva több mint 2
másodpercig

Önkioldó KI

→ Tartsa lenyomva több mint 2
másodpercig

Jelentése:

Nem világít → A fényképezőgép ki van kapcsolva

2

→ Két fotó maradt

2 (villog)

→ 2. expozíció a dupla expozícióból

●

3

→ Három fotó maradt

4

→ Négy fotó maradt

5

→ Öt fotó maradt

6

→ Hat fotó maradt

7

→ Hét fotó maradt

8

→ Nyolc fotó maradt

door

→ A filmrekesz ajtaja nyitva van

Dupla expozíció BE → Érintse meg kétszer

→ Filmkiadás piktogramok

Dupla expozíció KI → Érintse meg kétszer

→ A vaku készen áll
Ha nincs pont (.), akkor a vaku ki
van kapcsolva.

● (villog)

→ A vaku töltés alatt áll
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Garancia

0

→ Nincs film

5

Műszaki adatok

0 (villog)

→ Nincs film

5

Biztonsági tájékoztató

1

→ Egy fotó maradt

5

Megfelelőség

1 (villog)

→ 1. expozíció a dupla expozícióból

2

Első lépések

3. Szerelje fel a csuklópántot.
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1. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze
a következő elemek meglétét:
01

Polaroid Go fényképezőgép

02

Micro USB töltőkábel

03

Gyors kezdési útmutató

04

Csuklópánt

2. Töltse fel a fényképezőgépet.
A szállítás biztonsága érdekében a
Polaroid Go nincs teljesen feltöltve,
amikor megérkezik Önhöz. A feltöltéshez
csatlakoztassa a töltőkábel micro USB
végét a fényképezőgép oldalán található
kimenethez, és az USB-A oldalát az USB
fali töltőhöz (5V/1A). A laptopon keresztül
történő töltés nem javasolt.
Az akkumulátor töltöttségi szintjét
jelző LED zöld fénnyel villog, amikor a
fényképezőgép be van dugva, és töltés
alatt áll. Ez a LED akkor alszik ki, amikor
a fényképezőgép teljesen feltöltődik.
A teljes feltöltés fali csatlakozóaljzaton
keresztül körülbelül 2 órát vesz
igénybe. A teljesen feltöltött Polaroid
Go a használattól függően 15 csomag
film felhasználásához szükséges
energiával rendelkezik. Az akkumulátor
élettartamának kímélete érdekében ne
feledje kikapcsolni a fényképezőgépet,
amikor nem használja.

megjelenik egy pont (.). Ha a vakut ki

7. Vegye ki a fotót.

Csúsztassa el a filmrekesz ajtajának

szeretné kapcsolni – mert a szabadban

A filmvédő fóliát még körülbelül 5

zárgombját, és nyissa ki az ajtót.

van, erős fényviszonyok mellett, vagy más

másodpercig hagyja rajta a fotón. Finoman

Ellenőrizze, hogy a filmkazetta és a

fényforrást kíván kipróbálni – nyomja meg

emelje fel a filmvédő fóliát, és engedje,

fényképezőgép színjele illeszkedjen. A

a „vaku” gombot. A filmszámláló kijelzőn

hogy visszahúzódjon a fényképezőgépbe.

Szelfitükör

kazettát az oldalánál fogva tartsa, hogy

ekkor eltűnik a pont.

Vegye ki a fotót, és helyezze el egy

A Polaroid Go beépített szelfitükörrel

felületen fejjel lefelé, hogy továbbra is

rendelkezik. Használatához tartsa a

elkerülje a vegyi tartályok sérülését.
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Először a kazetta vastagabb végét

4. Helyezkedjen el megfelelően.

védje a fénytől előhívás közben. Ne

fényképezőgépet a bal kezében, és

csúsztassa be, majd engedje le a

Győződjön meg arról, hogy legalább 45

rázogassa! Ellenőrizze a filmcsomagja

állítsa be a szelfijét a fényképezőgép

kazettát a helyére. A kihúzó fület hagyja

cm (1,47 láb) távolságra van a témától.

hátoldalán az adott előhívási időt.

jobb oldalán található tükör segítségével.

rajta, mert később ennek segítségével

4. Vásárolja meg a megfelelő
instant filmet.
Ehhez a fényképezőgéphez Polaroid Go
instant film használható.
Itt vásárolhatja meg.

Az első fénykép
készítése
1. Kapcsolja be a Polaroid Go
fényképezőgépet.
Nyomja meg a BE | KI gombot
mindaddig, amíg a filmszámláló kijelző
világítani kezd. Ez a kijelző megmutatja,
hogy hány fénykép maradt még. „0”
értéket kell mutatnia, mert nincs film a
fényképezőgépben.

A fényképezőgépet igyekezzen körülbelül

8. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

45 cm-re (1,47 láb) tartani magától. A

Zárja le a filmrekesz ajtaját kattanásig.

5. Irányítsa a fényképezőgépet
a témára.

A Polaroid Go kikapcsolásához nyomja

fotó elkészítéséhez nyomja meg a piros

Ekkor kilökődik a filmvédővel fedett

A Polaroid Go erre a célra képkeresőt

meg a BE | KI gombot.

exponáló gombot.

filmtakaró lemez. Távolítsa el a filmtakaró

használ, ami az objektív bal oldalán

lemezt, és hagyja, hogy a filmvédő

található. Amikor a témát célba veszi, a

vissszahúzódjon. Ez a visszahúzható

szeme legyen egy vonalban a kereső

filmvédő a fotók fényvédelmét szolgálja,

egységgel, és a látott képet használja a

ezért ne távolítsa el. Ha a filmtakaró

kép kialakítására. Ne feledje, hogy a fotón

lemezt a gép nem adta ki, vegye ki a

nem pontosan az lesz látható, amit a

filmcsomagot, majd ismét helyezze be.

képkeresőn keresztül lát. 1,2 m-nél (5,24

Annak biztosítása érdekében, hogy

láb) közelebbi témák esetén célozzon egy

a fényképezőgép helyesen jelenítse

kicsit balra és felfelé.

meg a fotók számát, mindig használja

Fókuszálhat a témára is, majd

fel a filmcsomagot mielőtt újat helyez

összeállíthatja a keretet. Ehhez félig

be. Ha mégis úgy dönt, hogy kicseréli

nyomja le az exponáló gombot a

a filmcsomagot, ne feledje, hogy

fókusz és az exponálás rögzítéséhez.

az összes fotót fénynek teszi ki, és

Igazítsa be kompozícióját, majd nyomja

használhatatlanok lesznek.

le teljesen az exponáló gombot a

távolíthatja el az üres filmcsomagot.
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Különleges
funkciók

2. Helyezze be a filmcsomagot.

fénykép elkészítéséhez. Ügyeljen arra,

3. Állítsa be a vaku üzemmódot.

hogy ujjaival ne takarja le a vakut, a

Minden alkalommal, amikor nem

távolságérzékelőket (a vaku alatt), és a

erős, közvetlen napfény mellett készít

fotó kiadónyílást.

fényképeket, a legjobb felvételek
készítése érdekében javasoljuk a vaku

6. Nyomja meg az exponáló gombot.

használatát. Alapértelmezettként a vaku

A fotó azonnal kicsúszik a

ezért bekapcsol minden alkalommal,

fényképezőgép elején látható nyílásból,

amikor megnyomja az exponáló

amikor elengedi az exponáló gombot.

gombot. Ha a vaku be van kapcsolva,

Ekkor egy filmvédő fólia lesz a fotón, ami

a filmszámláló kijelzőn a szám mellett

védi a fénytől.

Hogyan használja
a fényt kiváló fotók
készítéséhez

Önkioldó
Mindenki rákerülhet a fotóra, ha a Polaroid
Go önkioldót használja. Tartsa az önkioldó
gombot lenyomva 2 másodpercnél
hosszabb ideig. A fényképezőgép elején
a vaku alatt található narancssárga

Analóg instant fotózás során a fény a

LED gomb bekapcsol. Miután megfelelő

legjobb barátja, ezért javasoljuk, hogy

keretbe állította a fotót, nyomja meg

majdnem minden esetben használja

az exponáló gombot. A narancssárga

a vakut. A Polaroid Go vaku 2 m (6,56

LED villogással jelzi az önkioldó

láb) távolságra világít, ezért ha a témája

visszaszámlálását. 9 másodperc áll

nagyobb távolságra van, a vakuval

rendelkezésére a fotó elkészítéséig. Ha

készült fotója túl sötét lehet.

meggondolja magát, törölheti az önkioldó

Ha a szabadban készít képet, és témája

beállítását: ismét tartsa lenyomva 2

a vaku hatókörén kívül esik, javasoljuk,

másodpercnél hosszabb ideig.

hogy kapcsolja ki a vakut. Ezzel

Ha vaku nélkül szeretne önkioldással fotót

megakadályozza, hogy a fényképezőgép

készíteni, elsőként aktiválja az önkioldót.

a blendenyílást beállítsa, és alulexponált

Majd 1 másodpercnél kevesebb ideig

kép készüljön.

tartsa lenyomva ugyanezt a gombot a

Ha napsütéses napot tölt a szabadban,

vaku kikapcsolásához. Készítse el a fotót.

hagyja, hogy a nap legyen a fényforrása.
Úgy helyezkedjen el, hogy a nap Ön

Dupla expozíció

mögött legyen, kicsit oldalra a témájától,

A dupla expozíció funkcióval két

hogy ne vessen rá árnyékot, kapcsolja

exponálást tud kombinálni egyetlen

ki a vakut, és tartsa a fényképezőgépet

fotón. A kezdéshez koppintson duplán

olyan stabilan, ahogy csak tudja.

az exponáló gombra. A filmszámláló
3

kijelzőn ekkor az „1”-es szám villog.
Ekkor elkészítheti az első exponálást.
Ezt követően a „2”-es szám villog jelezve,
hogy elkészítheti a második exponálást.

Töltés
A micro USB bemenet felett található
az akkumulátor töltöttségi szintjét
jelző LED. Az akkumulátor töltöttségi
szintjének ellenőrzéséhez kapcsolja be
a fényképezőgépet, és vesse össze a
LED-et az alábbi táblázattal.

Akkumulátor
töltöttségi szintjét jelző LED

Jelentése:

Nincs fényjelzés → A fényképezőgép ki van
kapcsolva
Zöld
→ Feltöltve
Narancs
→ Közepes töltöttségű
akkumulátor
Piros
→ Alacsony töltöttségű
akkumulátor

Akkumulátor
töltöttségi szintjét jelző LED

Ez a következőket
jelenti:

Nincs fényjelzés → A fényképezőgép teljesen
fel van töltve
Zöld
→ A töltés folyamatban van,
az akkumulátor majdnem
teljesen fel van töltve
Narancssárga → A töltés folyamatban van,
az akkumulátor félig van
feltöltve
Piros
→ A töltés folyamatban van,
az akkumulátor töltési
szintje alacsony

Tisztítás

Hibaelhárítás
1. Meine Polaroid Go gibt mein
Foto/die Darkslide nicht aus.
Győződjön meg arról, hogy a
fényképezőgép akkumulátora fel
van töltve. Az akkumulátor töltöttségi
szintjét jelző LED piros fénnyel
villog ha a töltöttség nem elegendő
a működéshez. Ebben az esetben
töltse fel fényképezőgépét, majd
próbálja meg újra. Még mindig fennáll
a probléma? Ellenőrizze, hogy hány

Amikor Polaroid fényképet készít, a

fotót készíthet még. Ha a filmszámláló

film két fém henger között halad át. A

kijelző „0”-t mutat, az azt jelenti, hogy a

fotó negatív és pozitív elemei között itt

filmcsomagban nem maradt több lap.

oszlik el az előhívó anyag. Ha ezek a
fog egyenletesen eloszlani, és apró foltok

2. Fotó készítésénél a vaku
nem villan.

maradnak az előhívott fotón.

A Polaroid Go alapértelmezett vakuval

Ha nincs film a fényképezőgépben,

rendelkezik, így az a fényképezőgép

kapcsolja ki, és nyissa ki a filmrekesz

bekapcsolásával együtt bekapcsol. Ha

ajtaját. Keresse meg a két fém hengert

a vaku nem villan, tartsa a vaku gombot

A fényképezőgép feltöltéséhez

a filmkiadó nyílás közelében. Helyezzen

lenyomva 1 másodpercnél hosszabb

csatlakoztassa a töltőkábel micro USB

egy puha, nedves ruhát a görgőkre,

ideig, amíg a pont (.) jel megjelenik a

végét a fényképezőgép oldalán található

és a görgők elindításához nyomja

filmszámláló kijelzőn. Ügyeljen arra, hogy

kimenethez, és az USB-A oldalát az USB

le egyszerre a vaku és az exponáló

az ujjával ne kapcsolja ki véletlenül a

fali töltőhöz (5V/1A). A laptopon keresztül

gombokat. Figyeljen arra, hogy a ruha ne

vakut, amikor az exponáló gombot

történő töltés nem javasolt. A teljes

okozzon elakadást. Ellenőrizze, hogy a

akarja megnyomni.

feltöltés fali csatlakozóaljzaton keresztül

görgők szárazak legyenek, mielőtt ismét

általában 2 órát vesz igénybe. A LED

használatba veszi a fényképezőgépet.

3. Az elkészült fotóm túl sötét lett.

fény jelzi a rendelkezésre álló töltöttségi

Javasoljuk, hogy minden filmcsomag

Erre több lehetséges megoldás is van.

szintet.

cseréjénél ellenőrizze a görgőket, és

· A vaku használatakor győződjön meg

minden 2. vagy 3. filmcsomag után

arról, hogy ne takarja le véletlenül

tisztítsa meg azokat.

az ujjával.

A lencse tisztításához használjon

· Ha a szabadban készít fényképet,

mikroszálas kendőt. Ezzel elkerülhetők

ne irányítsa a kamerát a nap felé. A

a karcolások és olyan részecskék

túl sok fény miatt előfordulhat, hogy a

keletkezése, amelyek hatással lehetnek a

fényképezőgép túlkompenzál a fotó

fotója minőségére.

exponálásakor, és így a kép túl sötét lesz.

görgők piszkosak, a vegyi anyag nem

hatóköre 2 m (6,56 láb). Ha a témája ennél

6. Első fotómat dupla expozícióval
készítettem, de meggondoltam
magam.

nagyobb távolságra van, a vakuval készült

Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd

fotója túl sötét lehet. Ha nem kíván vakut

nyomja meg, és tartsa lenyomva az

használni, keressen más fényforrást.

exponáló gombot. Kapcsolja be ismét a

· Ha a kompozícióval kísérletezik, és az

fényképezőgépet, ekkor a filmszámláló

exponáló gombot csak félig nyomja le,

kijelzőn a következő látható: „-”. Nyomja

ne feledje, hogy a félig lenyomott gomb

meg, és 10 másodpercig tartsa lenyomva

az exponálási értéket is zárolja, nemcsak

az exponáló gombot, amíg a filmet ki

a fókuszt. Így a fényképezőgép az

nem adja a gép.

· Ha beltérben készít felvételeket, ne
feledje, hogy a Polaroid Go vakujának

exponálás során az első mért fényértéket
fogja használni.

7. Véletlenül kinyitottam a
filmrekesz ajtaját. Most mi várható?

4. Az elkészült fotóm homályos
vagy zavaros lett.

Ilyesmi sajnos előfordul. Ez azt jelenti,

Győződjön meg arról, hogy legalább 45

túlexponált lesz. Készítsen egy fotót,

cm (1,47 láb) távolságra van a témától.

hogy ez a lap kikerüljön a csomagból.

A fénykép készítésekor tartsa stabilan

Majd készítsen egy másik fotót, hogy

a fényképezőgépet (különösen gyenge

meggyőződjön arról, hogy a film többi

fényviszonyok mellett), használjon erős

darabja jó állapotban van. Ellenkező

fényforrást a téma megvilágítására, és

esetben helyezzen be új filmcsomagot.

ujjait tartsa távol a fényképezőgép vaku

Nem találta meg, amit keres?

alatt található érzékelőitől.

Keressen gyakori kérdéseink között.

5. A filmszámláló kijelző nem jó
számot mutat.
Új kazetta behelyezésekor a kijelző
mindig „8” értékre áll vissza. A

hogy a következő fotója esetleg

Ügyfélszolgálat
Örömmel segítünk Önnek!
Az alábbi elérhetőségeken veheti fel
velünk a kapcsolatot.

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

Európa/A világ többi része
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Hollandia
További részetekért és aktuális
információkért keresse fel a
polaroid.com/help honlapot.

Garancia
A Polaroid Go készülékre vonatkozó
garanciát itt találja:
polaroid.com/warranty

fényképezőgép félig használt kazetta
behelyezése után is „8” értéket fog
kijelezni, és innen számol vissza minden
egyes fotó elkészítésekor. Amikor
legközelebb helyez be tele filmcsomagot,
a számláló helyesen fogja a „8” értéket
kijelezni.
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Műszaki adatok

Lencse
Polikarbonát gyanta

Általános adatok
Méretek
105 mm (H) × 83,9 mm Sz) × 61,5 mm
(M)
Súly
242 g (filmcsomag nélkül)
Üzemeltetési hőmérséklet
40–108°F / 4–38°C, 5–90% relatív
páratartalo
Kompatibilis film
Polaroid Go film
Akkumulátor
Nagy teljesítményű lítiumionakkumulátor, 750 mAh, 3,7V névleges
feszültség, 2,7 Wh

Optika
Lencse
Rögzített fókuszú lencse
Fókusztávolság
51.1 mm
Min. látómező
Átlósan 65,1°, vízszintesen 48,1°,
függőlegesen 49,1°
Zársebesség
1/250–1,0 mp
Apertúra
F12 és F52

Vakurendszer
Vákuum kisülőcső

Anyagok
Külső borítás
Polikarbonát + ABS műanyag

Biztonsági
tájékoztató
Vigyázat Áramütés veszélye!
Ne nyissa ki/szerelje szét a motoros
görgőrendszert
• Ne szerelje szét a készüléket. A helytelen
összeszerelés áramütést okozhat, amikor a
készüléket ismét használják.
• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba.
• Ne használja a készüléket magas páratartalmú
környezetben vagy nagyon poros környezetben.
• Ne kísérelje meg manipulálni, módosítani
vagy eltávolítani az akkumulátort és/vagy a
készülék filmrekesz ajtaja mögötti görgők alatt
elhelyezkedő elektronikát.
• Ne próbálja meg eltávolítani magát az
ajtót, mivel az elektronikusan csatlakozik a
készüléktesthez. Ez a művelet nem biztonságos,
feltehetően károsítja a készülékét, és
érvényteleníti a jótállást.
• Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a
készülékbe.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a görgők vagy
a fogaskerekek közé.
• A kisgyermekeket és a csecsemőket tartsa
távol a készüléktől, nehogy a készülék mozgó
alkatrészei sérülést okozzanak.
• Ne használja vagy tárolja a készüléket hőforrás
vagy hőt termelő bármilyen berendezés
közelében, ideértve a sztereó erősítőket is.
• Ne használja a készüléket gyúlékony vagy
robbanásveszélyes gázok közelében.
• Ne töltse a készüléket, ha szokatlan szagokat,
zajt vagy füstöt észlel.
• Ne takarja le a vakut.

•

•

•

•

használatba veszik, akkor az akkumulátor akár
15 filmcsomaghoz is elegendő.
Ha az akkumulátor energiaszintje egy bizonyos
szint alá csökken, a készülék már nem kezeli
a filmet. A LED fény villogással jelzi, ha töltés
szükséges. Ennek célja, hogy elkerülhető
legyen a fénykép elakadása, amikor áthalad a
görgőrendszeren.
A vásárlás időpontjában az újratölthető
akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Töltse fel
teljesen az akkumulátort az USB töltőkábellel
(mellékelve). Ez rendszerint másfél órát vesz
igénybe (a használattól függően változhat).
A mellékelt akkumulátortöltő-kábelt Apple iPhone
hálózati adapterekkel való használatra tesztelték.
Bár más USB portokban is használható, pl.
számítógép, USB hálózati adapterek, televíziók,
autók, stb., a helyes működés nem garantálható.
A készülék újrahasznosítását élettartama végén,
kérjük, végezze el megfelelően.

Felhasználási környezet
• A készülékben található nagy pontosságú
technológia védelme érdekében soha ne hagyja
a fényképezőgépet hosszabb ideig a következő
környezetekben: magas hőmérséklet (+ 42
°C/108 °F), magas páratartalom, szélsőséges
hőmérsékleti változásoknak (meleg és hideg)
kitett helyek, közvetlen napfény, homokos vagy
poros környezet, például strandok, nedves
helyek vagy erős rázkódásnak kitett helyek.
• Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős
ütésnek vagy rázkódásnak.
• A lencse felületére ne gyakoroljon toló-, húzóvagy nyomóerőt.
Matricák
• A matricákat ne helyezze el a Polaroid Go olyan
részén, amely részt vesz a kép elkészítésének
és kiadásának folyamatában.

Akkumulátor és töltő
• Ez a készülék egyedi lítiumion-akkumulátort
használ, amely nem távolítható el, és a
kameratestbe van beépítve. Más típusú
akkumulátor nem használható. Az akkumulátor
cseréjét csak hivatalos márkaszerviz végezheti.
Megfelelő használat mellett az akkumulátor sok
éven át fogja szolgálni Önt.
• Az energiafogyasztás a készülék használati
környezetétől és tárolási módjától függően
változik. Amennyiben teljes feltöltés után azonnal

Megfelelőség
A lítiumion-akkumulátorok használatára
vonatkozó fontos utasítások
1. Ne dobja tűzbe.
2. Ne okozzon benne rövidzárlatot.
3. Ne szerelje szét.
4. Ha megsérült, ne használja tovább.
5. Használat után megfelelően ártalmatlanítsa.
6. Tartsa távol a víztől.
7. Fagypont alatti hőmérsékleten kerülje az
akkumulátor töltését.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Polaroid International B.V. ezúton kijelenti, hogy
a Polaroid Go analóg instant fényképezőgép
rendeltetésszerű használat mellett megfelel az
elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv
(2014/30/EU), a kisfeszültségű irányelv (2014/35/
EU) és a RoHs irányelv (2011/65/EU) alapvető
követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó
rendelkezéseknek.
FCC megfelelőségi nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15.
cikkelyének. Az eszköz használatára a következő
két feltétel vonatkozik: (1) Ez a készülék nem
okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek
be kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve
az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos
működést okozhat.
Vigyázat Figyelmeztetjük a felhasználót, hogy
a készüléken elvégzett, de a megfelelőségért
felelős fél által jóvá nem hagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak
a berendezés használatára való jogosultságát. Ezt
a berendezést nem szabad más antennával vagy
adóval együtt elhelyezni vagy üzemeltetni.
Megjegyzés Ezt a készüléket megvizsgálták,
és megállapították, hogy az megfelel a B osztályú
digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek,
az FCC szabályok 15. részével összhangban.
Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű
védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal
szemben lakóövezetben való telepítéskor. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát generál,
használ és képes sugározni, továbbá ha nem a
használati utasításokkal összhangban telepítik
és használják, káros interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia

arra, hogy nem fog interferencia előfordulni
bizonyos kiépítések esetén. Ha a készülék annak
ki- és bekapcsolásával meghatározható káros
interferenciát okoz a rádió- és televízióadás
vételében, a felhasználó számára javasolt, hogy
próbálja meg egy vagy több alábbi lehetőség
alkalmazásával megszüntetni az interferenciát:
• Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a berendezés és a vevő közötti
távolságot.
• Csatlakoztassa a készüléket olyan
csatlakozóaljzathoz, mely egy másik
áramkörhöz tartozik, mint amelyhez a vevő
van csatlakoztatva.
• Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy
tapasztalt rádió- vagy TV-szerelőtől.
Ez a készülék megfelel az ellenőrizetlen környezetre
vonatkozóan meghatározott FCC sugárterhelési
határértékeknek. A végfelhasználónak be kell
tartania a rádiófrekvenciás sugárzás előírásainak
való megfeleléshez szükséges különleges kezelési
utasításokat.
A jel azt jelenti, hogy a helyi törvények és
előírások szerint a terméket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Amikor
a termék élettartama véget ér, vigye a helyi
hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Egyes
gyűjtőhelyek ingyenesen veszik át a termékeket. A
termék elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az
ártalmatlanításkor elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését, és biztosítja, hogy az újrafeldolgozás
az emberi egészséget és a környezetet védve
történjen.

Élettartam végén történő ártalmatlanítással kapcsolatos figyelmeztetés: élettartama végén a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A termékre
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv (WEEE) vonatkozik, és nem helyezhető el háztartási hulladék között.
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.

Polaroid Film B.V.
1013 AP Amsterdam
Hollandia

5

