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Polaroid	Now	iemūžina	dzīvi.	Mūsu	
autofokusa	kamera	sniedz	jums	lieliskas	
kvalitātes	fotoattēlus	jebkurā	mirklī.	Šajā	
rokasgrāmatā	mēs	iepazīstināsim	jūs	ar	visu,	
kas	jums	jāzina	-	sākot	no	tā,	kā	uzņemt	
pirmo	Polaroid	fotoattēlu	līdz	atbalstam,	ja	
jums	tas	kādreiz	būs	nepieciešams,	lai	varētu	
maksimāli	izmantot	jauno	Polaroid	kameru.	

Polaroid
Now
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A 	 Spust	migawki

B 	 Obiektyw

C 	 Lampa	błyskowa

D 	 Wizjer

E 	 Samowyzwalacz	i	podwójna	ekspozycja

F 	 Przycisk	komory	filmu

G 	 Lampa	błyskowa	WŁ	/	WYŁ 

H 	 Zasilanie	WŁ/	WYŁ.

I 	 Licznik	zdjęć	LED

J 	 Mocowanie	paska	na	szyję

K 	 Wskaźnik	poziomu	akumulatora

Wyświet-
lacz

Znaczenie:

Brak 
podświ-
etlenia

→ Aparat	jest	wyłączony.

0 → Brak	filmu
1 → Zostało	jedno	zdjęcie.
2 → Zostały	dwa	zdjęcia.
3 → Zostały	trzy	zdjęcia.
4 → Zostały	cztery	zdjęcia.
5 → Zostało	pięć	zdjęć.
6 → Zostało	sześć	zdjęć.
7 → Zostało	siedem	zdjęć.
8 → Zostało	osiem	zdjęć.
- → W	środku	znajduje	się	

ciemny	slajd.

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć
Wyświet-
lacz

Znaczenie:

1 (miga) → Pierwsza	ekspozycja	w	ramach	podwójnej	
ekspozycji.

2 (miga) → Druga	ekspozycja	w	ramach	podwójnej	
ekspozycji.

d o o r → Pokrywa	modułu	przetwarzania	filmu	jest	otwarta.
L → Awaria	wyboru	obiektywu
c → Obiekt	jest	za	blisko.
b (miga	5	
razy)

→ Niski	poziom	naładowania	akumulatora

→ Animacja	przedstawiająca	wysuwanie	filmu
→ EV	Trim	+½	EV	(kompensacja	ekspozycji	+½	EV)
→ EV	Trim	Normal	(neutralna	ekspozycja)
→ EV	Trim	-½	EV	(kompensacja	ekspozycji	-½	EV)

Wprowadzenie
1. Otwórz pudełko z aparatem Polaroid Now 
i sprawdź, czy jest w nim wszystko, czego 
potrzebujesz: 

01	 aparat	Polaroid	Now;
02	 przewód	do	ładowania	ze	złączem	 

microUSB;
03	 instrukcja	szybkiego	uruchomienia;
04	 pasek	na	szyję.

2. Naładuj aparat
Akumulator	aparatu	Polaroid	Now	nie	jest	w	pełni	
naładowany	w	momencie	zakupu	produktu,	więc	
aby	rozpocząć	korzystanie	z	niego,	musisz	go	
naładować.	Podłącz	złącze	microUSB	przewodu	z	
boku	aparatu,	a	złącze	USB	do	Twojego	zasilacza	z	
gniazdem	USB.	Gdy	aparat	jest	podłączony	i	ładuje	
się,	wskaźnik	LED	naładowania	akumulatora	obok	
gniazda	microUSB	będzie	migać	na	czerwono.	
Wyłączy	się	po	pełnym	naładowaniu	aparatu.

Jeżeli	zasilacz	z	gniazdem	USB	jest	podłączony	
do	gniazdka	ściennego,	pełne	naładowanie	
aparatu	zazwyczaj	zajmuje	około	dwóch	godzin.		
W	pełni	naładowany	akumulator	aparatu	Polaroid	
Now	wystarczy	na	zużycie15	opakowań	filmu	
w	zależności	od	sposobu	użytkowania.	Aby	
oszczędzać	energię,	pamiętaj	o	wyłączaniu	aparatu	
Polaroid	Now	po	użyciu.

3. Zamocuj pasek na szyję

01

02

03

04

4. Znajdź swój film błyskawiczny
Do	aparatu	Polaroid	Now	pasują	filmy	
błyskawiczne	i-Type	i	600.	Możesz	wybrać	
kultowe	filmy	Polaroid	w	wersji	kolorowej,	czarno-
białej	lub	z	ramkami	z	edycji	specjalnej.	Gdy	
już	masz	film	do	aparatu,	możesz	zacząć	robić	
pierwsze	zdjęcia	aparatem	Polaroid.

Jak zrobić pierwsze 
zdjęcie
1. Włącz aparat Polaroid Now  
Naciśnij	i	przytrzymaj	przycisk	zasilania	przez	
½	sekundy.	Na	wyświetlaczu	z	licznikiem	zdjęć	
wyświetli	się	liczba	„0”,	ponieważ	w	aparacie	
obecnie	nie	ma	filmu.				

2. Włóż opakowanie z filmem do aparatu
Naciśnij	przycisk	na	pokrywie	na	film,	aby	ją	
otworzyć,	a	następnie	włóż	opakowanie	z	filmem	
do	komory	na	film	aparatu.		Wsuń	opakowanie	
z	filmem	do	oporu	tak,	aby	ciemny	slajd	był	
skierowany	ku	górze,	a	wypustka	w	Twoją	stronę.	
Zamknij	pokrywę.	Ciemny	slajd	się	wysunie.	
Wyjmij	ciemny	slajd	i	poczekaj,	aż	osłona	filmu	
wsunie	się	z	powrotem.	Ta	osłona	zabezpiecza	
zdjęcia	przed	dopływem	światła	w	trakcie	ich	
wywoływania,	więc	jej	nie	usuwaj.	Jeżeli	ciemny	
slajd	się	nie	wysunął,	wyjmij	opakowanie	z	filmem	
i	umieść	je	ponownie	w	aparacie.	Upewnij	się,	że	
jest	wsunięte	do	oporu.			

Zalecamy	korzystanie	z	filmów	i-Type,	

D

G H

I
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K

A
B

C

E

F
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+½ EV →	Normal	EV	(neutralna	ekspozycja)	→ 
-½ EV.	Gdy	wybierzesz	ustawienie	EV,	naciśnij	
spust	migawki	tak	jak	zwykle.	Pamiętaj:	w	tym	

Ładowanie
Powyżej	gniazda	microUSB	znajduje	się	wskaźnik	
LED	poziomu	naładowania	akumulatora,	który	
umożliwia	sprawdzenie,	jak	długo	będzie	można	
jeszcze	korzystać	z	aparatu.	Aby	sprawdzić	
poziom	naładowania	akumulatora	aparatu,	
włącz	aparat	i	spójrz	na	wskaźnik	LED	poziomu	
naładowania	akumulatora.	Porównań	wskazania	z	
informacjami	podanymi	w	poniższej	tabeli.

Wskaźnik	LED	
naładowania	
akumulatora Znaczenie:

Wskaźnik	nie	
świeci.

→ Aparat	jest	wyłączony.

Zielony	 → Aparat	naładowany				 
(wystarczy	do	zużycia	15	opa-
kowań	filmu) 

Pomarańczowy → Średni	poziom	naładowania					 
(wystarczy	do	zużycia	jednego	
opakowania	filmu)

Czerwony → Niski	poziom	naładowania	
akumulatora

Aby	naładować	aparat,	podłącz	przewód	do	
ładowania	do	gniazda	microUSB.	Gdy	to	zrobisz,	
dioda	LED	zasygnalizuje,	ile	czasu	pozostało	do	
pełnego	naładowania.

Wskaźnik	LED	
naładowania	
akumulatora Znaczenie:

Wskaźnik	nie	
świeci.

→ Aparat	jest	w	pełni	naład-
owany.

Zielony	 → Ładowanie,	akumulator	
prawie	naładowany.

Pomarańczowy → Ładowanie,	akumulator	
naładowany	do	połowy.

Czerwony → Ładowanie,	niski	poziom	
naładowania	akumulatora.

Naciśnij	przycisk	samowyzwalacza	raz.	Dioda	
LED	zaświeci	się	na	pomarańczowo,	co	
oznacza,	że	samowyzwalacz	jest	włączony.	Po	
wykadrowaniu	zdjęcia	naciśnij	spust	migawki.	
Pomarańczowa	dioda	LED	będzie	migać,	aby	
sygnalizować	odliczanie	czasu	do	zrobienia	
zdjęcia.	Masz	9	sekund,	zanim	aparat	zrobi	
zdjęcie.	

Aby	zrobić	zdjęcie	samowyzwalaczem	
bez	lampy	błyskowej,	najpierw	uruchom	tryb	
samowyzwalacza,	a	następnie	naciśnij	przycisk	
lampy	błyskowej.	

Jeżeli	zmienisz	zdanie,	możesz	wyłączyć	
samowyzwalacz	poprzez	ponowne	wciśnięcie	
przycisku	samowyzwalacza.

Podwójna ekspozycja
Dzięki	funkcji	podwójnej	ekspozycji,	która	
umożliwia	połączenie	dwóch	obrazów	na	
jednym	zdjęciu,	możesz	wyrazić	siebie	na	więcej	
sposobów.	Naciśnij	przycisk	samowyzwalacza	
dwukrotnie,	aby	włączyć	tryb	podwójnej	
ekspozycji.	Do	momentu	zrobienia	pierwszego	
zdjęcia	na	wyświetlaczu	będzie	migać	liczba	„1”.	
Potem,	dopóki	nie	zostanie	wykonane	drugie	
zdjęcie,	na	wyświetlaczu	będzie	migać	liczba	„2”.		

Lampa błyskowa
Naciśnij	przycisk	dwukrotnie,	aby	wyłączyć	lampę	
błyskową	do	momentu	wyłączenia	aparatu.			

Kompensacja ekspozycji (Trim EV)
Z	myślą	o	bardziej	doświadczonych	
fotografach	w	aparacie	uwzględniliśmy	tryb	
kompensacji	ekspozycji.	Dzięki	temu	trybowi	
możesz	zrobić	jaśniejsze	lub	ciemniejsze	
zdjęcie.	Można	to	wykorzystać	do	celowego	
niedoświetlenia	lub	prześwietlenia	zdjęcia	lub	
kompensacji	w	przypadku	ujęć	z	nietypowym	
rozkładem	jasnych	i	ciemnych	elementów,	
takich	jak	zdjęcia	krajobrazów	z	jasnym	
niebem	lub	obiektów	na	kontrastującym	tle.

Dostępne	są	ustawienia	+½	EV	i	-½	EV,	
dzięki	którym	zdjęcia	będą	odpowiednio	nieco	
jaśniejsze	lub	ciemniejsze.	Aby	skorzystać	
z	trybu	Trim	EV,	przytrzymaj	przycisk	lampy	
błyskowej	przez	sekundę.	Na	wyświetlaczu	
pojawi	się	niewielka	linia.	Naciskanie	
przycisku	lampy	błyskowej	umożliwia	
przechodzenie	między	ustawieniami	 

ponieważ	ten	aparat	został	zoptymalizowany	pod	
kątem	tego	typu	filmu.	

Aby	mieć	pewność,	że	aparat	zawsze	
wyświetla	prawidłową	liczbę	zdjęć,	zawsze	
zużywaj	film	do	końca,	zanim	włożysz	do	aparatu	
nowe	opakowanie.	Jeżeli	mimo	wszystko	
zdecydujesz	się	zmienić	film,	pamiętaj,	że	
jedno	zdjęcie	się	zmarnuje,	ponieważ	zostanie	
naświetlone.	Dlatego	w	każdym	opakowaniu	
znajduje	się	ciemny	slajd.

3. Ustaw tryb lampy błyskowej
Zawsze	wtedy,	gdy	nie	wykonujesz	zdjęć	w	
miejscu	z	bezpośrednim	nasłonecznieniem,	
zalecamy	korzystanie	z	lampy	błyskowej,	aby	
uzyskać	najlepsze	efekty	na	zdjęciach.	Dlatego	
lampa	błyskowa	jest	wyzwalana	automatycznie	
przy	każdym	użyciu	aparatu	Polaroid	Now.	

Jeżeli	robisz	zdjęcia	bez	użycia	lampy	
błyskowej,	również	możesz	uzyskać	świetne	
efekty,	ale	pamiętaj,	że	musisz	zastosować	inne	
źródło	światła,	aby	mieć	pewność,	że	zdjęcie	
wyjdzie.	Aby	robić	zdjęcia	bez	lampy,	naciśnij	
przycisk	lampy	błyskowej	na	tylnym	panelu	raz.	

Po	zrobieniu	zdjęcia	lampa	błyskowa	
ponownie	się	włączy.	Aby	wyłączyć	lampę	
błyskową	do	czasu	wyłączenia	aparatu,	naciśnij	
przycisk	lampy	błyskowej	dwukrotnie.

4. Zajmij prawidłową pozycję
Upewnij	się,	że	znajdujesz	się	w	odległości	co	
najmniej	55	cm	od	obiektu.		

5. Wyceluj aparat w obiekt  
W	aparacie	Polaroid	Now	wizjer	znajduje	się	
po	lewej	stronie	obiektywu.	Aby	wycelować	
aparatem	w	obiekt,	po	prostu	przyłóż	oko	do	
wizjera	i	wykorzystaj	widoczny	w	nim	obraz	do	
skadrowania	zdjęcia.

6. Naciśnij spust migawki  
Naciśnij	spust	migawki,	aby	zrobić	zdjęcie.	Zdjęcie	
wysunie	się	ze	szczeliny	z	przodu	aparatu,	gdy	
tylko	zwolnisz	spust	migawki.		Będzie	przykryte	
osłoną	filmu,	która	zabezpiecza	je	przed	światłem.	

7. Wyjmij zdjęcie 
Delikatnie	unieś	osłonę	filmu,	aby	wsunęła	się	z	
powrotem	do	aparatu.		Wyjmij	zdjęcie	i	umieść	je	
filmem	do	dołu,	aby	dalej	zabezpieczać	je	przed	

światłem	na	czas	wywoływania.	Nie	potrząsaj	
nim!	Informacje	o	czasie	wywoływania	zdjęcia	
znajdziesz	z	tyłu	opakowania	z	filmem.

8. Wyłącz aparat
Naciśnij	i	przytrzymaj	przycisk	zasilania	przez	½	
sekundy,	aby	wyłączyć	aparat	Polaroid	Now.	

Wskazówki ułatwiające 
wykonanie świetnych 
zdjęć
Naturalne światło
Światło	jest	Twoim	najlepszym	sprzymierzeńcem	w	
fotografii	błyskawicznej,	dlatego	zawsze	zalecamy	
korzystanie	z	lampy	błyskowej.	Jednak	gdy	
fotografujesz	w	plenerze	w	słoneczne	dni,	wcale	
nie	potrzebujesz	lampy	błyskowej.	Pamiętaj,	aby	
nie	robić	zdjęć	pod	słońce.	Fotografuj	ze	słońcem	
za	plecami.	Skieruj	się	w	stronę	obiektu	lub	stań	
z	boku,	aby	uzyskać	jasne	i	wyraźne	zdjęcie,	na	
którym	główny	obiekt	zdjęcia	nie	będzie	znajdować	
się	w	cieniu.	Aby	uzyskać	najlepsze	efekty	bez	
użycia	lampy	błyskowej,	przede	wszystkim	trzeba	
pamiętać	o	jak	najstabilniejszym	trzymaniu	aparatu.	
Na	przykład	trzymaj	aparat	obiema	rękami	i	oprzyj	
łokcie	na	stole.	

Kadrowanie
Pamiętaj,	że	Twoje	zdjęcie	nie	będzie	wyglądało	
dokładnie	tak	jak	obraz,	który	widzisz	w	wizjerze.	
W	przypadku	obiektów	znajdujących	się	bliżej	
niż	1,2	m	dostosuj	kadrowanie	poprzez	lekkie	
uniesienie	aparatu	i	skierowanie	go	w	lewo.	

Kompozycja
Możesz	zmienić	kompozycję	zdjęcia	po	ustawieniu	
ostrości.	Spust	migawki	jest	dwupozycyjny.	Najpierw	
wciśnij	spust	migawki	do	połowy,	a	następnie	zmień	
kompozycję	i	naciśnij	do	oporu,	aby	zrobić	zdjęcie.

Specjalne funkcje
Samowyzwalacz
Zrób	sobie	zdjęcie	za	pomocą	samowyzwalacza.	
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6. Es uzņēmu pirmo dubultās ekspozīcijas 
Zrobiłem(am) pierwsze zdjęcie z podwójnej 
ekspozycji, ale zmieniłem(am) zdanie. 
Wyłącz	aparat,	a	następnie	naciśnij	i	
przytrzymaj	spust	migawki.	Włącz	aparat	
ponownie,	a	na	liczniku	wyświetli	się	symbol	„-”.	
Wciśnij	i	przytrzymaj	spust	migawki	przez	co	
najmniej	10	sekund,	aż	film	się	wysunie.

Nie	możesz	znaleźć	tego,	czego	szukasz?	
Przejrzyj	nasze	najczęściej	zadawane	pytania.

Pomoc techniczna
Chętnie	Ci	pomożemy.	
Skontaktuj	się	z	nami,	korzystając	z	poniższych	
danych	kontaktowych.		

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

Europa/reszta świata
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.
P.O.	Box	242
7500	AE	Enschede
The	Netherlands

Więcej	szczegółowych	i	aktualnych	informacji	
znajdziesz	na	stronie	polaroid.com/help.	

Gwarancja
Gwarancję	na	aparat	Polaroid	Now	znajdziesz	
tutaj:	polaroid.com/warranty

Specyfikacja techniczna
Ogólne
Wymiary
150mm	(L)	×111.2mm	(W)	×94mm	(H)

Waga
445	gram	(bez	opakowania	z	filmem)

Temperatura	robocza
40–108°F	/	4–42°C,	5–90%	wilgotności	względnej

Kompatybilny	film
Polaroid	i-Type	i	600	zarówno	w	wersji	kolorowej,	
jak	i	czarno-białej,	w	tym	edycje	specjalne.

Akumulator
Wysokowydajny	akumulator	litowo-jonowy,	750	
mAh,	napięcie	znamionowe	3,7	V,	2,775	Wh

Materiały
Obudowa
Poliwęglan	+	tworzywa	sztuczne	ABS

Obiektyw
Obiektyw	z	poliwęglanu	klasy	optycznej,	
powlekany

Układ	migawki
Niestandardowa	konstrukcja	z	precyzyjnym	
silnikiem	krokowym

Układ optyczny
Obiektyw
Obiektyw	stałoogniskowy

Długość	ogniskowej
Obiektyw	standardowy:	103	mm
Obiektyw	portretowy:	95	mm

Pole	widzenia
41°	w	pionie,	40°	w	poziomie

Układ lampy błyskowej
Próżniowa	lampa	elektronowa,	stroboskopowa

Czyszczenie
Aby	wyczyścić	obiektyw,	użyj	ściereczki	
z	mikrofibry	przeznaczonej	do	tego	celu.	
Dzięki	temu	nie	zarysujesz	obiektywu	ani	nie	
pozostawisz	na	nim	kawałków	tkaniny,	które	
mogłyby	wpłynąć	negatywnie	na	jakość	zdjęć.

Widzisz	ślady	na	swoich	zdjęciach?	Jedną	z	
przyczyn	mogą	być	brudne	rolki.	

Gdy	wykonujesz	zdjęcie	aparatem	marki	
Polaroid,	film	przesuwa	się	między	dwoma	
metalowymi	rolkami.	W	tym	miejscu	pasta	
do	wywoływania	zdjęć	jest	rozprowadzana	
pomiędzy	negatywem	i	pozytywem,	zanim	
zdjęcie	wysunie	się	ze	szczeliny	aparatu.	Jeżeli	
te	rolki	są	zabrudzone	lub	nawet	odrobinę	
nierówne,	substancje	chemiczne	nie	zostaną	
równomiernie	rozprowadzone	po	zdjęciu,	
czego	skutkiem	mogą	być	niewielkie	ślady	na	
fotografii.	

Aby	wyczyścić	rolki,	otwórz	pokrywę	komory	
na	film	aparatu	(film	może	pozostać	w	aparacie	
na	czas	czyszczenia)	i	weź	miękką,	wilgotną	
ściereczkę.	Obracaj	rolki,	przekręcając	czarne	
plastikowe	koło	zębate	znajdujące	się	u	dołu	po	
lewej	stronie	komory,	i	przecieraj	je	ściereczką.	
Zanim	ponownie	użyjesz	aparatu,	upewnij	się,	
że	rolki	są	suche.	

Zalecamy	sprawdzenie	stanu	rolek	pomiędzy	
każdą	zmianą	filmu	i	czyszczenie	ich	co	2–3	
opakowania,	nawet	jeżeli	wyglądają	na	zupełnie	
czyste.	

Rozwiązywanie 
problemów
1. Mój aparat Polaroid Now nie wysuwa 
zdjęcia ani ciemnego slajdu.
Upewnij	się,	że	Twój	aparat	Polaroid	Now	
jest	naładowany.	Wskaźnik	LED	naładowania	
akumulatora	będzie	migać	na	czerwono,	
jeżeli	poziom	naładowania	akumulatora	jest	
niewystarczający,	aby	korzystać	z	aparatu.	
Jeżeli	tak	jest,	musisz	naładować	aparat,	a	
następnie	spróbować	ponownie.	

Problem	nadal	występuje?	Sprawdź,	
ile	zdjęć	pozostało.	Naciśnij	i	przytrzymaj	

przycisk	zasilania	przez	dwie	sekundy,	a	na	
wyświetlaczu	z	licznikiem	zdjęć	pojawi	się	liczba	
zdjęć	pozostałych	do	końca	filmu.	Jeżeli	na	
wyświetlaczu	LED	pojawi	się	cyfra	„0”,	oznacza	
to,	że	w	opakowaniu	z	filmem	nie	ma	już	
żadnych	zdjęć.
2. Lampa błyskowa nie włącza się, gdy robię 
zdjęcie.
W	aparacie	Polaroid	Now	lampa	błyskowa	włącza	
się	automatycznie	po	uruchomieniu	aparatu.	Jeżeli	
tak	się	nie	stało,	naciśnij	przycisk	lampy	błyskowej	
raz,	aż	podświetli	się	symbol	błyskawicy.	Gdy	
robisz	zdjęcia,	upewnij	się,	że	przypadkowo	nie	
naciskasz	przycisku	lampy	błyskowej.

3. Moje zdjęcie wyszło zbyt ciemne.
Aparaty	Polaroid	potrzebują	światła,	więc	im	go	
więcej,	tym	lepiej.	

Pamiętaj,	aby	nie	robić	zdjęć	pod	słońce.	
Gdy	robisz	zdjęcie	pod	słońce,	nadmiar	światła	
może	spowodować,	że	aparat	będzie	próbował	
nadmiernie	go	skompensować	podczas	ekspozycji.	
To	z	kolei	prowadzi	do	tego,	że	zdjęcie	wychodzi	
zbyt	ciemne,	a	obiekty	są	słabo	widoczne.

Jeżeli	robisz	zdjęcia	w	pomieszczeniach	i	
nie	chcesz	korzystać	z	lampy	błyskowej,	znajdź	
dodatkowe	źródło	światła	lub	użyj	lampy	błyskowej.	
Lampa	błyskowa	przydaje	się	również	w	nocy,	o	
zmierzchu	i	w	pochmurne	dni.

4. Moje zdjęcie wyszło rozmyte lub niewyraźne.
Upewnij	się,	że	znajdujesz	się	w	odległości	co	
najmniej	55	cm	od	obiektu.	Gdy	robisz	zdjęcie,	
postaraj	się	trzymać	aparat	stabilnie,	zwłaszcza	
wtedy,	gdy	warunki	oświetleniowe	są	niezbyt	
dobre.	Zastosuj	również	silne	źródło	światła,	aby	
oświetlić	fotografowany	obiekt.	

5. Na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć 
pojawia się błędna liczba.
Wyświetlacz	resetuje	się	i	wyświetla	liczbę	„8”	
za	każdym	razem,	gdy	opakowanie	z	filmem	
jest	umieszczane	w	komorze.	Jeżeli	w	aparacie	
założono	częściowo	zużyte	opakowanie	z	filmem,	
na	wyświetlaczu	aparatu	również	pojawi	się	liczba	
„8”	i	kolejne	zdjęcia	będą	odejmowane	od	tej	liczby.	
Gdy	umieścisz	w	aparacie	pełne	opakowanie	z	
filmem,	licznik	będzie	prawidłowo	sygnalizował,	że	
pozostało	jeszcze	osiem	zdjęć.

https://support.polaroid.com
https://polaroid.com/help
https://polaroid.com/warranty
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Informacje 
dotyczące 
bezpieczeństwa
Aparat
• Uwaga:	ryzyko	porażenia	prądem.	
• Nie	otwieraj	ani	nie	demontuj	układu	
rolek	napędzanych	silnikiem.

• Nie	rozmontowuj	urządzenia.	
Nieprawidłowe	zmontowanie	urządzenia	
może	spowodować	porażenie	prądem	w	
przypadku	ponownego	użycia	produktu.	

• Nie	zanurzaj	urządzenia	w	wodzie	ani	
innych	płynach.

• Nie	korzystaj	z	urządzenia	w	bardzo	
wilgotnym	lub	mocno	zapylonym	
otoczeniu.

• Nie	rozmontowuj,	nie	modyfikuj	ani	nie	
demontuj	akumulatora	i/lub	układów	
elektronicznych	znajdujących	się	we	
wnętrzu	aparatu.	

• Nie	próbuj	odłączać	pokrywy	od	
aparatu,	ponieważ	jest	ona	połączona	
z	korpusem	urządzenia.	Takie	
postępowanie	jest	niebezpieczne,	
prawdopodobnie	spowoduje	
uszkodzenie	urządzenia	i	utratę	
gwarancji.

• Nie	wkładaj	metalowych	przedmiotów	
do	urządzenia.

• Nie	wkładaj	żadnych	przedmiotów	
między	rolki	lub	koła	zębate.

• Trzymaj	urządzenie	z	dala	od	małych	
dzieci	i	niemowląt,	aby	nie	doznały	
obrażeń	na	skutek	działania	ruchomych	
części	urządzenia.

• Nie	korzystaj	z	urządzenia	w	pobliżu	
źródeł	ciepła	ani	jakichkolwiek	urządzeń,	
które	emitują	ciepło,	w	tym	wzmacniaczy	
stereo,	ani	nie	przechowuj	go	w	takich	
miejscach.

• Nie	korzystaj	z	urządzenia	w	pobliżu	
łatwopalnych	lub	wybuchowych	gazów.

• Nie	ładuj	urządzenia,	jeżeli	wyczujesz	
nietypowy	zapach,	dym	lub	słyszysz	
nietypowe	odgłosy.

• Nie	próbuj	rozmontowywać	baterii	
filmu	ani	modyfikować	jej	w	jakikolwiek	
sposób	(jeżeli	korzystasz	z	filmu	typu	
600).	Jeżeli	płyn	z	baterii/akumulatora	
dostanie	się	do	oczu,	natychmiast	
przemyj	je	czystą	i	zimną	wodą	bieżącą	i	
natychmiast	skontaktuj	się	z	lekarzem.	

• Nie	zakrywaj	lampy	błyskowej.

Akumulator i ładowarka
• W	aparacie	zastosowano	
niestandardowy	akumulator	litowo-
jonowy	zamontowany	na	stałe	w	
korpusie	aparatu.

• Nie	można	stosować	żadnego	innego	
typu	akumulatora.	Wymiany	akumulatora	
można	dokonać	tylko	w	autoryzowanych	
centrach	serwisowych.	W	przypadku	
prawidłowego	użytkowania	akumulator	
wystarczy	na	wiele	lat	niezawodnej	
pracy.

• Zużycie	energii	zależy	od	otoczenia,	
w	którym	użytkuje	się	urządzenie,	i	
od	sposobu	jego	przechowywania.	W	
przypadku	rozpoczęcia	użytkowania	
od	razu	po	pełnym	naładowaniu	
akumulator	wystarczy	na	zużycie	nawet	

15	opakowań	filmu	z	wykorzystaniem	
lampy	błyskowej.	Ze	względu	na	to,	że	
lampa	błyskowa	zużywa	dużo	energii,	
aby	uzyskać	najlepsze	efekty,	zalecamy	
pełne	ładowanie	aparatu	przed	każdą	
sesją.

• Gdy	poziom	naładowania	akumulatora	
spadnie	poniżej	określonego	poziomu,	
urządzenie	przestanie	przetwarzać	
film.	Dioda	LED	akumulatora	będzie	
migać	i	sygnalizować	konieczność	
naładowania	aparatu.	Ma	to	na	celu	
uniknięcie	sytuacji,	w	której	zdjęcie	
utknie	w	układzie	rolek	w	trakcie	jego	
przetwarzania.

• Akumulator	aparatu	nie	jest	w	pełni	
naładowany	w	momencie	zakupu.	
Naładuj	akumulator	do	pełna	za	
pomocą	dostarczonego	przewodu	USB.	
Zazwyczaj	zajmuje	to	1–2	godziny	(w	
zależności	od	sposobu	użytkowania).

• Dostarczony	przewód	do	ładowania	
akumulatora	został	przetestowany	za	
pomocą	zasilaczy	do	iPhone’ów	marki	
Apple.	Chociaż	można	go	podłączać	do	
innych	portów	USB,	np.	w	komputerze,	
zasilaczy	USB,	portów	telewizyjnych	
i	samochodowych,	nie	możemy	
zagwarantować	jego	prawidłowego	
działania.

• Jeżeli	nie	korzystasz	już	z	urządzenia,	
prawidłowo	je	zutylizuj.

Warunki użytkowania
• Aby	zabezpieczyć	wysoce	precyzyjną	
technologię	zastosowaną	w	tym	
urządzeniu,	nigdy	nie	zostawiaj	aparatu	
przez	dłuższy	czas	w	następujących	
warunkach:	w	wysokiej	temperaturze	
(+42°C),	wysokiej	wilgotności,	w	
miejscach	charakteryzujących	się	
ekstremalnymi	wahaniami	temperatur,	
bezpośrednim	nasłonecznieniem,	w	
miejscach	piaszczystych	lub	zapylonych,	
takich	jak	plaże,	w	miejscach	wilgotnych,	
lub	w	których	występują	silne	drgania.

• Nie	upuszczaj	urządzenia	ani	nie	
narażaj	go	na	mocne	wstrząsy	lub	
drgania.

• Nie	pchaj	ani	nie	ściskaj	obiektywu,	ani	
za	niego	nie	ciągnij.

Zgodność
Ważne	wskazówki	dotyczące	korzystania	z	
akumulatorów	litowo-jonowych:
1.	Nie	wrzucaj	akumulatora	do	ognia.
2.	Nie	doprowadzaj	do	zwarć.
3.	Nie	rozkładaj	akumulatora	na	części.
4.	Nie	korzystaj	z	akumulatora,	jeżeli	został	
				uszkodzony.
5.	Gdy	zaprzestaniesz	korzystania	z	
				akumulatora,	prawidłowo	go	zutylizuj.
6.	Trzymaj	akumulator	z	dala	od	wody.

Deklaracja zgodności UE
Spółka	Polaroid	Film	B.V.	niniejszym	
oświadcza,	że	analogowy	aparat	
błyskawiczny	Polaroid	Now	spełnia	
niezbędne	wymogi	zawarte	w	
dyrektywie	w	sprawie	kompatybilności	
elektromagnetycznej	(2014/30/UE),	
dyrektywie	niskonapięciowej	(2014/35/

UE)	i	dyrektywie	w	sprawie	ograniczenia	
stosowania	substancji	niebezpiecznych	
(RoHs,	2011/65/UE)	oraz	w	innych	
mających	zastosowanie	przepisach	w	
przypadku	użytkowania	go	zgodnie	z	
przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności z wytycznymi FCC
Urządzenia	spełnia	wymogi	zawarte	w	
części	15	wytycznych	FCC	(Federalnej	
Komisji	Łączności).	W	czasie	pracy	
urządzenie	musi	spełniać	dwa	warunki:	
(1)	urządzenie	nie	może	powodować	
szkodliwych	zakłóceń	i	(2)	musi	
przyjmować	wszelkie	odebrane	zakłócenia,	
w	tym	zakłócenia,	które	mogą	spowodować	
nieprawidłowe	działanie.
Uwaga Zmiany	lub	modyfikacje	

niezatwierdzone	wyraźnie	przez	
podmiot	odpowiedzialny	za	zapewnienie	
zgodności	mogą	spowodować	utratę	
przez	użytkownika	prawa	do	korzystania	
z	urządzenia.	To	urządzenie	nie	może	
znajdować	się	w	tym	samym	miejscu	co	
inna	antena	lub	nadajnik	ani	nie	może	być	
podłączane	do	takiej	anteny	lub	nadajnika.
Urządzenie	zostało	sprawdzone	i	

stwierdzono,	że	spełnia	wymogi	określone	
dla	urządzeń	cyfrowych	klasy	B	zgodnie	
z	częścią	15	wytycznych	FCC.	Wymogi	
te	określono	w	celu	zapewnienia	
rozsądnego	poziomu	ochrony	przed	
szkodliwymi	zakłóceniami	w	instalacjach	
w	pomieszczeniach	mieszkalnych.	To	
urządzenie	wytwarza,	wykorzystuje	i	
może	emitować	częstotliwość	radiową.	
Jeżeli	nie	zostanie	zainstalowane	i	nie	
jest	użytkowane	zgodnie	z	instrukcją,	
może	powodować	szkodliwe	zakłócenia	
w	komunikacji	radiowej.	Niemniej	jednak	
nie	ma	gwarancji,	że	do	takich	zakłóceń	
nie	dojdzie	w	konkretnej	instalacji.	
Jeżeli	dane	urządzenie	spowoduje	
szkodliwe	zakłócenia	w	odbiorze	sygnału	
radiowego	lub	telewizyjnego,	które	można	
wykryć	poprzez	włączanie	i	wyłączanie	
urządzenia,	zachęcamy	użytkownika	do	
wyeliminowania	zakłóceń	poprzez	podjęcie	
co	najmniej	jednego	z	poniższych	działań:
 - zmianę	ustawienia	anteny	odbiorczej	lub	
jej	przeniesienie	w	inne	miejsce;

 - zwiększenie	odległości	między	
urządzeniem	i	odbiornikiem.

 - podłączenie	urządzenia	do	innego	
wyjścia	obwodu	niż	ten,	do	którego	
podłączony	jest	odbiornik.

 - skonsultowanie	się	z	dystrybutorem	lub	
doświadczonym	serwisantem	sprzętu	
radiowo-telewizyjnego	w	celu	uzyskania	
pomocy.

To	urządzenie	spełnia	wymogi	FCC	
dotyczące	ograniczenia	narażenia	
na	promieniowanie	w	środowisku	
niekontrolowanym.	Użytkownik	końcowy	
musi	postępować	zgodnie	z	odpowiednią	
instrukcją	obsługi,	aby	zadbać	o	zgodność	
z	wymogami	dotyczącymi	ograniczania	
narażenia	na	promieniowanie	radiowe.

Industry Canada (IC)
Urządzenia	spełnia	wymogi	zawarte	w	
części	15	wytycznych	FCC	(Federalnej	
Komisji	Łączności	oraz	norm(y)	RSS	
organizacji	Industry	Canada	dotyczące	

urządzeń	zwolnionych	z	obowiązku	
posiadania	licencji.	W	czasie	pracy	
urządzenie	musi	spełniać	dwa	warunki:	
(1)	urządzenie	nie	może	powodować	
szkodliwych	zakłóceń	i	(2)	musi	
przyjmować	wszelkie	odebrane	zakłócenia,	
w	tym	zakłócenia,	które	mogą	spowodować	
nieprawidłowe	działanie.

Simbols	nozīmē,	ka	saskaņā	ar	
vietējiem	likumiem	un	noteikumiem	
jūsu	izstrādājums	jāiznīcina	atsevišķi	

no	mājsaimniecības	atkritumiem.	Kad	ir	
beidzies	šī	produkta	ekspluatācijas	laiks,	
nogādājiet	to	savākšanas	vietā,	kuru	
noteikusi	vietējā	iestāde.	Daži	savākšanas	
punkti	produktus	pieņem	bez	maksas.	
Atsevišķa	jūsu	izstrādājuma	savākšana	un	
pārstrāde,	lai	iznīcinātu,	palīdzēs	saglabāt	
dabas	resursus	un	nodrošinās	tā	pārstrādi	
tādā	veidā,	kas	aizsargā	cilvēku	veselību	un	
vidi.
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