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Display med filmtæller

Blitz | Selvudløser | Knap til
dobbelt eksponering

Displayet med filmtælleren viser en lang
række oplysninger om dit kamera: fra

Bliv kreativ med det analoge instantkamera i lommestørrelse, der er lavet til
store idéer. Lær alle sider af dit kamera
at kende, se, hvordan du tager det første
billede, og find løsninger, når du har brug
for dem. Lad os komme i gang. Vi glæder
os til at se dine resultater.
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Lyser ikke

→ Kameraet er slukket
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●

→ Blitz klar
Hvis intet punktum (.) er blitzen
slået fra.
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5   Sikkerhedsinformation
5   Overholdelse af standarder

Dette betyder:

2

→ To billeder tilbage

2 (blinker)

→ Eksponering 2 af
dobbelteksponering

3

→ Tre billeder tilbage

4

→ Fire billeder tilbage

→ Blitzen oplades

5

→ Fem billeder tilbage

→ Ingen film

6

→ Seks billeder tilbage

0 (blinker)

→ Ingen film

7

→ Syv billeder tilbage

1

→ Et billede tilbage

8

→ Otte billeder tilbage

1 (blinker)

→ Eksponering 1 af
dobbelteksponering

door

→ Filmlågen er åben

4   Fejlfinding  
4   Kundesupport

med den samme knap.
Display med
filmtæller

Display med
filmtæller

Rengøring

Sådan aktiveres forskellige funktioner

● (blinker)
0

Dette betyder:

→ Animeret billedudskrivning

Funktion

Sådan aktiveres det:

Slå blitz til

→ Blitzen er altid slået
til, medmindre du
deaktiverer den.
Hvis deaktiveret, hold i
<1 sekund for at slå til.

Slå blitz fra

→ Tryk i <1 sekund

Slå selvudløser til

→ Hold i >2 sekunder

Slå selvudløser fra

→ Hold i >2 sekunder

Slå dobbelteksponer- → Tryk to gange
ing til
Slå dobbelteksponer- → Tryk to gange
ing fra

2

Kom godt i gang

02

ind med søgeren og bruge det viste

filmbeskyttelsen føres ud. Fjern

billede som en hjælp til at komponere

lysafdækningen, og lad filmbeskyttelsen

billedet. Vær opmærksom på, at dit

rulle tilbage. Denne bevægelige

billede ikke præcist vil afspejle det,

beskyttelse er konstrueret til at

du ser gennem søgeren. For motiver

Lys er din bedste ven, hvad angår

Hvis du skifter mening, kan du annullere

beskytte billeder mod lys, mens de

tættere på end 1,2 m skal du justere

analog instant-fotografering, så vi

selvudløseren ved at holde den nede

fremkaldes, så undgå at fjerne den. Hvis

sigtet en smule opad og mod venstre.

anbefaler, at du næsten altid bruger

igen i >2 sekunder.

lysafdækningen ikke føres ud, skal du

Det er muligt at fokusere på motivet og

blitz. Blitzen på Polaroid Go rækker 2

Du kan tage et billede med selvudløser

tage filmpakken ud og sætte den i igen.

derefter komponere rammen igen. Det

meter, så hvis motivet er længere væk,

uden blitz ved først at aktivere

For at sikre, at kameraet altid viser det

gør du ved at trykke udløseren halvt

kan et billede med blitz se for mørkt ud.

selvudløseren. Hold nu samme knap

korrekte antal billeder, skal du altid

ned for at låse fokus og eksponering.

Hvis du er udendørs, og motivet

nede i <1 sekund for at deaktivere blitz.

bruge hele filmpakken, før du sætter en

Juster kompositionen, og tryk derefter

er længere væk end blitzens

Tag billedet.

ny i. Hvis du beslutter at skifte pakke

udløseren helt ned for at tage billedet.

rækkevidde, anbefaler vi at slå blitzen

4. Køb instant-film.

alligevel, skal du være opmærksom på,

Vær omhyggelig med ikke at tildække

fra. Det vil forhindre kameraet i at

Dobbelteksponering

Kameraet bruger Polaroid Go instant-

at det vil udsætte alle billeder for lys, og

blitz, afstandsfølere (som sidder under

justere blænden, så billedet bliver

Kombiner to eksponeringer i

film. Du kan købe dem her.

de vil være ubrugelige.

blitzen) og åbningen til billedet med

undereksponeret.

samme billede med funktionen til

dine fingre.

Hvis det er en solskinsdag udenfor, så

dobbelteksponering. Tryk to gange på

lad solen være din lyskilde. Placer dig,

knappen til dobbelteksponering for at

6. Tryk på udløseren.

så solen er bag dig, og så motivet er på

begynde. Filmtællerdisplayet blinker “1”.

Billedet udskrives fra åbningen på

din ene side for at undgå skygger, slå

Du kan nu tage første eksponering. Det

kameraets forside, så snart du slipper

blitzen fra, og hold kameraet så roligt

vil derefter blinke “2” som et signal til at

udløseren. Du vil se, at billedet vil være

som muligt.

tage anden eksponering.

Specialfunktioner

Opladning

Selfie-spejl

Over Micro USB-åbningen sidder

Polaroid Go har et indbygget selfie-

LED’en til batteriindikatoren. Kontrollér

spejl. For at bruge det skal du holde

batterikapaciteten ved at tænde for

kameraet i venstre hånd og komponere

kameraet og matche LED’en med

din selfie via spejlet til højre på

nedenstående tabel.

1. Åbn kassen, og kontrollér, at du
har følgende enheder:
01

Polaroid Go-kamera

02

Micro USB-opladekabel

03

Kvikguide

04

Håndledsstrop

03

2. Oplad kameraet.
Af sikkerhedshensyn vil Polaroid Go ikke
være fuldt opladet, når du modtager
det. Oplad det ved at sætte micro
USB-enden af opladekablet i siden af
kameraet, og USB-A-siden i en USBoplader til stikkontakten (5V/1A). Vi
anbefaler ikke at oplade via en laptop.
Batteriindikatorens LED blinker
grønt, mens kameraet er tilsluttet og
oplades. LED‘en slukkes, når batteriet
er fuld opladet. En fuld opladning
via en stikkontakt tager ca. 2 timer.
Et fuldt opladet Polaroid Go vil have
tilstrækkelig energi til at tage 15 pakker
film, afhængig af brug. Husk, at slukke
for kameraet, når du ikke bruger det, for
at spare på batteriet.

3. Monter håndledsstroppen.
01

Sådan anvendes lys
til at tage billeder

plads. Lysafdækningen dækket af

Sådan tager du dit
første billede
1. Tænd for Polaroid Go.
Tryk på Tænd | Sluk-knappen, indtil
filmtællerens display lyser. Displayet
viser, hvor mange billeder, du har
tilbage. Det bør vise “0”, da der ikke er
film i kameraet.

2. Sæt filmpakken i.
Før knappen til filmlågen til siden, og
åbn lågen ved at trække i den. Sørg
for, at farven på filmkassetten svarer
til farven angivet på kameraet. Hold
kassetten på hver side for at undgå at
beskadige kemikaliekapslerne. Før den
tykke ende af kassetten ind først, og
lad den falde på plads. Lad træktappen
forblive på, da du skal bruge den senere
til at fjerne den tomme filmpakke.
Luk filmlågen, så den klikker på

3. Indstil blitztilstanden.
I en situation, hvor du ikke tager billeder
i højt solskin, anbefaler vi, at du bruger
blitz for at opnå de bedste skud. Det er
derfor, at blitzen som standard udløses,
hver gang du trykker på udløseren. Når
blitzen er slået til, vises et punktum (.)
ved siden af tallet på displayet med
filmtælleren. Hvis du vil slå blitzen fra –
fordi du er udendørs på en sommerdag
eller vil arbejde med en anden lyskilde
– skal du trykke på blitzknappen.
Punktummer på filmtællerens display
forsvinder.

4. Placer dig selv.
Sørg for at være mindst 45 cm væk
fra motivet.

5. Ret kameraet mod motivet.
Polaroid Go bruger en søger placeret
på venstre side af linsen. Du retter
kameraet mod motivet ved af rette øjet

motivet, skal du trykke på udløseren.
Den orange LED begynder at blinke for
at angive nedtælling af selvudløseren.
Du har 9 sekunder, indtil billedet tages.

dækket af en filmbeskyttelse som
beskyttelse mod lys.

7. Fjern billedet.
Lad billedet være dækket af
filmbeskyttelsen i ca. 5 sekunder. Løft
forsigtigt i filmbeskyttelsen, så den
føres tilbage i kameraet. Fjern billedet,
og placer det med forsiden nedad for
fortsat at beskytte det mod lys, mens
det fremkaldes. Undlad at ryste det!
Se den korrekte fremkaldelsestid på
filmpakkens bagside.

kameraet. Prøv at placere kameraet ca.
45 cm væk fra dig. Tryk på den røde
udløser for at tage billedet.

Selvudløser
Få alle med på billedet med

8. Sluk for kameraet.

Polaroid Go’s selvudløser. Hold

Tryk på Tænd | Sluk-knappen for at

selvudløserknappen nede i >2 sekunder.

slukke for Polaroid Go.

Den orange LED under blitzen foran på
kameraet tændes. Når du er tilfreds med

LED for batteriindikator

Dette betyder:

Intet lys

→ Kameraet er slukket

Grøn
Orange

→ Opladet
→ Middelhøj batterikapacitet

Rød

→ Lav batterikapacitet

UOplad kameraet ved at sætte micro
USB-enden af opladekablet i siden af
kameraet, og USB-A-siden i en USB3

oplader til stikkontakten (5V/1A). Vi
anbefaler ikke at oplade via en laptop. En

Fejlfinding

for mørkt. Hvis du ikke vil bruge blitz,

dit næste billede muligvis er

skal du finde en anden lyskilde.

overeksponeret. Tag et billede for at

· Hvis du trykker udløseren halvvejs ned

fjerne det fra pakken. Tag endnu et

1. Mit Polaroid Go udskriver ikke mit
billede eller lysafdækningen.

for at lege med kompositionen, skal du

billede for at se, om resten af filmen er

huske, at dette også låser eksponering

i god stand. Hvis ikke, skal du isætte en

Sørg for, at kameraet er opladet. LED

og ikke kun fokus. Så kameraet vil

ny filmpakke.

en for batteriindikator blinker rødt, hvis

basere eksponeringen på første

Kan du ikke finde det, du leder efter?

batterikapaciteten er for lav. Er det

lysaflæsning.

Kig i vores ofte stillede spørgsmål.

fuld opladning via en stikkontakt tager
normalt ca. 2 timer. LED-lyset fortæller,
hvor stor kapacitet, der er tilbage.
LED for batteriindikator
Intet lys

Dette betyder:

Grøn

→ Kameraet er helt opladet
→ Oplader, næsten fuldt

Orange

→ Oplader, halv fuldt

Rød

→ Oplader, lav batterikapacitet

Rengøring

tilfældet, skal du oplade kameraet og
prøve igen. Har du fortsat problemer?

4. Mit billede er uskarpt eller ryster.

Kontrollér, hvor mange billeder du har

Sørg for at være mindst 45 cm væk

tilbage. Hvis filmtælleren viser „0“,

fra motivet. Når du tager billedet, skal

betyder det, at der ikke er flere billeder

du holde kameraet roligt (især ved lav

tilbage i filmpakken.

belysning), bruge en stærk lyskilde til
at oplyse motivet og holde fingrene

Når du tager et Polaroid-billede, skubbes

2. Blitzen udløses ikke, når jeg tager
et billede.

filmen ud gennem to metalvalser. Det

Polaroid Go har en standardblitz, så

er her fremkaldelsespastaen smøres ud

den slås til, så snart du tænder for

mellem de negative og positive dele af

kameraet. Hvis den ikke udløses, skal

5. Displayet med filmtælleren viser
et forkert tal.

billedet. Hvis valserne er tilsmudsede,

du trykke på blitzknappen i <1 sekund,

Displayet nulstilles til “8”, hver gang du

spredes kemikalierne ikke jævnt, hvilket

indtil du ser et punktum (.) på displayet

isætter en kassette. Hvis en halv brugt

kan forårsage små mærker på det

med filmtælleren. Pas på, at din finger

kassette isættes, vil kameraet vise “8”

fremkaldte billede.

ikke ved et uheld slår blitzen fra, når du

og tælle ned med hvert taget billede.

Mens der ikke er film i kameraet, skal du

forsøger at trykke på udløseren.

Når du næste gang isætter en fuld

slukke for det og åbne filmlågen. Kig efter

væk fra kameraets følere, som sidder
under blitzen.

filmpakke, viser tælleren korrekt “8”

Kundesupport
Vi er her for at hjælpe dig.
Kontakt os via følgende oplysninger.

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

Europa/resten af verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Holland
Se mere detaljerede og nyeste
oplysninger på polaroid.com/help.

4–38 °C, 5–90 % relativ fugtighed
Kompatibel film
Polaroid Go-film
Batteri
Højtydende litium-ion-batteri, 750 mAh,
3,7 V nominel spænding, 2,7 Wh

Materialer
Udvendig kappe
Polycarbonat + ABS-plast
Linse
Polycarbonatbaseret kunststof

Optisk system
Linse
Linse med fast fokus

Garanti
Du kan finde garantien for Polaroid Go
her: polaroid.com/warranty

Brændvidde
51.1mm
Synsfelt

to metalvalser i nærheden af åbningen

3. Mit billede er for mørkt.

til billedudskrivning. Læg en blød, fugtig

Der er nogle mulige løsninger af dette.

klud over valserne, og hold knapperne til

· Hvis du bruger blitzen, skal du sørge

blitz og udløser sammen for at få dem til

for, at du ikke ved et uheld dækker den

6. Jeg tog det førstebillede med
dobbelteksponering, men jeg fortrød.

at rotere. Pas på, at kluden ikke kommer i

med fingrene.

Sluk for kameraet, og hold derefter

klemme. Sørg for, at valserne er tørre, før

· Hvis du tager billeder udendørs, skal

udløseren nede. Tænd for kameraet

Generelt

du igen bruger kameraet. Vi anbefaler at

du undgå at rette kameraet direkte mod

igen, hvorefter filmtælleren vil vise “-”.

Dimensioner

Blænde

kontrollere valserne for hver pakke film

solen. For meget lys kan få kameraet

Fortsæt med at holde udløseren nede

105 mm (L) × 83,9 mm (B) × 61,5 mm

F12 og F52

og at rengøre dem for 2-3 pakker.

til at overkompensere, når billedet

i mere end 10 sekunder, indtil billedet

(H)

Rengør linsen med en mikrofiberklud.

eksponeres, så det bliver for mørkt.

udskrives.

Det vil undgå ridser og partikler fra

· Hvis du tager billeder indendørs,

materialet, der kan påvirke kvaliteten af

skal du huske, at Polaroid Go har en

dine billeder.

resterende billeder.

Diagonalt 65,1°, horisontalt 48,1°,

Tekniske
specifikationer

vertikalt 49,1°
Lukkerhastighed
1/250-1,0 sek.

Blitzsystem
Vægt
242 g (uden filmpakke)

blitzrækkevidde på 2 m. Hvis motivet er

7. Jeg har åbnet filmlågen ved et
uheld. Hvad gør jeg nu?

længere væk, kan dit billede også blive

Det kan jo ske. Det betyder, at

Driftstemperatur

Rørstroboskop med vakuumudladning

4

Sikkerhedsinformation
Forsigtig Fare for elektrisk stød - Undlad at
åbne/adskille det motoriserede valsesystem
• Undlad at adskille enheden. Forkert samling
kan forårsage elektrisk stød, når enheden igen
anvendes.
• Undlad at nedsænke enheden i vand eller
andre væsker.
• Undlad at betjene enheden på steder med høj
fugtighed eller meget støv.
• Undlad at pille ved, justere eller afmontere
batteriet og/eller elektronikken placeret under
valserne bag enhedens filmluge.
• Undlad af afmontere selve lugen, da den
er elektronisk forbundet med enhedens
hus. Det er ikke sikkert at gøre dette, og vil
sandsynligvis beskadige enheden og gøre
garantien ugyldig.
• Undlad at stikke metalgenstande ind i
enheden.
• Undlad at stikke genstande ind i valserne eller
tandhjulene.
• Hold enheden uden for mindre børns
rækkevidde for at undgå, at de skades af
enhedens bevægelige dele.
• Undlad at anvende eller opbevare enheden
i nærheden af en varmekilde eller andet
udstyr, der genererer varme, herunder
stereoforstærkere.
• Undlad at anvende enheden i nærheden af
brændbare eller eksplosive gasser.
• Undlad at oplade enheden, hvis du bemærker
usædvanlig lugt, støj eller røg.
• Undlad at tildække blitzen.
Batteri og oplader
• Enheden anvender et tilpasset litium-ionbatteri, som ikke kan afmonteres fra den
indvendige del af kamerahuset. Ingen andre
typer batteri kan anvendes. Skift af batteri
kan udelukkende foretages på et autoriseret
servicecenter. Hvis anvendt korrekt, vil
batteriets ydeevne vare i mange år.
• Strømforbruget varierer afhængigt af de
omgivelser, som enheden anvendes i, og
hvordan enheden har været opbevaret.
Hvis det anvendes umiddelbart efter fuld

•

•

•

•

opladning, vil batteriet levere strøm til
behandling af op til 15 filmpakker.
Når batteriets kapacitet falder under et
bestemt niveau, vil enheden ikke længere
behandle film. LED’en vil blinke og signalere, at
det er tid til opladning. Dette sker for at undgå,
at et foto sidder fast, mens det behandles
gennem valsesystemet.
Det genopladelige batteri er ikke fuldt opladet
på købstidspunktet. Oplad batteriet fuldt
via USB-ladekablet (medfølger). Dette tager
normalt 1,5 time (kan variere afhængigt af
brug).
Det medfølgende batteriladekabel er testet
til at kunne fungere med strømadaptere til
Apple iPhone. Selv om det kan anvendes
i andre USB-stik, f.eks. computer, USBstrømadapter, tv, bil osv., kan korrekt funktion
ikke garanteres.
Når enheden ikke længere er i brug, skal den
genanvendes korrekt.

Anvendelsesmiljø
• Beskyt den avancerede og præcise teknologi i
denne enhed ved aldrig at efterlade kameraet
i følgende miljøer i længere tid: høj temperatur
(+42 °C/108 °F), høj fugtighed, steder med
meget høje temperaturforskelle (varmt og
koldt), direkte sollys, miljøer med sand eller
støv, som f.eks. strande, fugtige steder eller
steder med store vibrationer.
• Undlad at tabe enheden eller udsætte den for
kraftige stød eller vibrationer.
• Undlad at trykke, trække eller skubbe på
linseoverfladen.
Etiketter
• Undlad at placere etiketter på dele af Polaroid
Go, som tager del i processen med at tage
eller udskyde et billede.

Overholdelse af
standarder
Vigtige retningslinjer for brug af litium-ionbatterier
1. Må ikke kastes på åben ild.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke adskilles.
4. Må ikke fortsat anvendes efter beskadigelse.
5. Skal kasseres korrekt efter brug.
6. Må ikke komme i kontakt med vand.
7. Må ikke oplades, når temperaturen er under
frysepunktet.
EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Polaroid International B.V.,
at Det analoge Polaroid Go instant-kamera
opfylder de essentielle krav i direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU),
lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) og RoHSdirektivet (2011/65/EU) samt andre relevante
bestemmelser, når det anvendes til det tilsigtede
formål.
Erklæring om FCC-overensstemmelse
Denne enhed overholder reglerne i afsnit 15 i
FCC. Brugen er underlagt følgende to betingelser:
(1) enheden må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver
modtaget interferens, herunder interferens der
kan forårsage uønsket virkemåde.
Forsigtig Brugeren skal være opmærksom
på, at ændringer eller modifikationer, der ikke
udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for
overensstemmelse, kan ophæve brugerens ret til
at betjene udstyret. Dette udstyr må ikke placeres
eller betjenes sammen med en anden antenne
eller sender.
Bemærk Dette udstyr er afprøvet og fundet
værende i overensstemmelse med grænsere for
en digital klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i
FCC-reglerne. Disse grænser er konstrueret til at
yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens
i en boliginstallation. Dette udstyr genererer,
anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi
og, hvis ikke installeret og anvendt i henhold
til instruktionerne, kan forårsage skadelig
interferens for radiokommunikation. Der er dog

ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens
i en bestemt installation. Hvis dette udstyr
forårsager skadelig interferens på radio- eller
tv-modtagelse, hvilket kan fastlægges ved at
slå udstyret fra og til, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen via en eller flere af
følgende foranstaltninger:
• Dreje eller flytte modtagerantennen.
• Øge afstanden mellem udstyr og modtager.
• Slutte udstyret til en stikontakt på et andet
kredsløb end det kredsløb, modtageren er
sluttet til.
• Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/
tv-tekniker for at få hjælp.
Dette udstyr er i overensstemmelse med
grænserne for strålingseksponering i FCC
beskrevet for ikke ikke-kontrolleret miljø.
Slutbrugeren skal følge den specifikke
betjeningsvejledning for at overholde reglerne for
RF-eksponering.
Symbolet betyder, at produktet i henhold til
lokal lovgivning og lokale regler skal kasseres
separat fra husholdningsaffaldet. Når produktet
når slutningen af sin levetid, skal det afleveres på
et opsamlingssted udpeget af de lokale
myndigheder. Visse opsamlingssteder accepterer
produkter gratis. Den separate indsamling og
genanvendelse af produktet på
bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at
bevare naturressourcer og sikre, at det
genanvendes på en måde, der beskytter
menneskers sundhed og miljøet.

Advarsel om bortskaffelse ved levetidsophør: når produktet har nået sin levetid, skal det bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. Produktet er underlagt
EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke bortskaffes som usorteret husstandsaffald.
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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