USER GUIDE
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Wi-Fi HD Action Camera
Κάμερα δράσης με υψηλή ανάλυση (HD)
και σύνδεση ασύρματου δικτύου (Wi-Fi)

EN Hello and welcome to the Polaroid Cube+™
camera. Let’s get started.
ΕΛ Γεια σας! Καλωσορίσατε στον κόσμο
της κάμερας Polaroid Cube+™. Ας
ξεκινήσουμε!
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What’s in the Box

Get to Know Your
Polaroid Cube+™ Camera

1
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Polaroid Cube+ Wi-Fi
HD Action Camera
6 | EN

Micro USB Cable

1. Lens
2. Microphone
3. Magnet
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Top View

Back View
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4. Wi-Fi Button
5. Multifunction Button
6. LED
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7. Rear Cover
8. MicroSD Slot
9. Micro USB Port
10. Rear Cover Latch
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Using Your
Polaroid Cube+ Camera
On
Hold the multifunction button until the LED
turns green and you hear 3 beeps. All set!
Off
Hold multifunction button until the LED
turns off and you hear 1 long beep followed
by 1 short beep.
Charging the Battery
The battery in your Cube+ comes partially
charged. To charge, connect the included
USB cable to the camera and connect the other
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end of the cable to a power source such as a
computer or wall outlet. No damage will occur
to the camera or battery if used prior to a full
charge. For more detailed information, see
Battery and Charging.
SD Card
A microSD card must be present for your
Polaroid Cube+ to work. To insert a microSD
card, lift the rear cover and with the metal
contacts facing up, insert the card and gently
push in until you hear a click. To remove a
card, gently tap the card and the SD card will
pop out.
If no microSD card is present, your camera
will beep continuously and the LED will blink
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orange until a new microSD card is inserted.
Your camera will also blink orange if there is
a problem reading the card. You may need to
format your card or try a different card.
When your microSD memory is almost
full (1GB remaining), the LED will blink
alternating orange and red. Once the SD card
is completely full you’ll hear a single short
beep and you will no longer be able to take
photos or videos. The LED will blink orange
and red until the microSD card is removed
or data is transferred from the camera.
Your Polaroid Cube+ camera can accommodate
microSD cards with storage capacities up
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to 128GB. We suggest using microSD cards
Class 10 and above. Cards lower than Class 6
may cause slower recording/reading speed as
well as other unexpected issues.
Still Photos
Press the multifunction button once. You’ll hear
a short beep and the LED will blink red once.
Video
Double press the multifunction button. You’ll
hear two short beeps and the LED will blink
red while you are recording. To stop recording,
press the multifunction button one time. You’ll
hear a single short beep and the LED will return
to a solid green.
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Install the Polaroid Cube+ App
Downloading the Polaroid Cube+ app will allow
you to access many advanced functions of your
Cube+ camera and will also allow you to use
your smartphone as a viewfinder. Download
the Polaroid Cube+ app from the App Store and
follow the onscreen instructions to set up your
account and sync to your camera.

– Select the Wi-Fi menu.
– Select the CUBE+ XXXXXXXX (the 8-digit
number will vary).
– When prompted, input the Polaroid Cube+
standard Wi-Fi password “1234567890”.
It may take up to 5 seconds for the Wi-Fi
connection to be established. While connected,
the LED will blink a low-intensity blue.

For FAQs, trouble shooting or customer service,
go to www.polaroidcube.com/support

To disconnect from Wi-Fi, press and hold the
Wi-Fi button until you hear a long beep and the
LED stops blinking blue.

Connecting to Wi-Fi
Press and hold the Wi-Fi button. You’ll hear
one long beep and the LED will blink blue as
it connects.
– Go to the Settings menu on your smartphone.
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Using the App to Take Photos and Videos
Open the Polaroid Cube+ app. After setting up
your account/signing in, you’ll be taken to the
EN | 17

Viewfinder screen. The screen automatically
opens up to video capture. To change to
another capture mode, tap the video icon in
the left bottom corner of the screen. Icons of
other photo/video modes will appear across the
bottom of the screen. Tap the preferred icon to
access that mode.
Your account settings can be adjusted at any
time in the Camera Detail screen of the Cube+
app. Tap or swipe down the small bar located at
the top of the viewfinder screen to reach these
settings. For more details see page 72.

Video
Tap once to begin recording video.
Tap once to stop recording video.
Tap to capture a still image while continuing
to record video (no interruption to video).
1080 Resolution: Tap this number at the top
of the screen to choose between available
resolution options:
1440p at 30fps
1080p at 30 or 60fps
720p at 30 or 60fps
00:00:00
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Video Time: Displays video length.
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NOTE: For best playback on your PC or Mac
of videos captured at 1440p, use QuickTime
or VLC.
slo

Slow Motion
Tap once to begin slow-motion capture.
Tap once to end slow-motion capture.

Slow motion is captured at 720p/120fps.
Time-Lapse
Tap once to begin time-lapse capture.
Tap once to end time-lapse capture.
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1S

Time-Lapse Settings: Tap this icon at the
top of the screen to choose between
1 second or 3 second time-lapse.

00:00:00

Recording Time: Displays total
length of time-lapse video.
Still Photo
Tap once to take photo.

8MP Megapixel Settings: Tap this icon at
the top of the screen to choose between
available resolution options:
8 megapixel (8MP)
6 megapixel (6MP)
3 megapixel (3MP)
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Timer Settings: Tap this icon at the top
of the screen to choose between available
timer settings:
Off
3 seconds
10 seconds

100

Burst Counter: Displays number of photos
captured.

3MP is the only resolution available in
Burst Mode. Your Cube+ automatically
captures photos at this resolution without
affecting settings for other capture modes.

Burst Mode
Tapping and holding the still photo capture
button will allow you to capture several
photos in quick succession. Bursts capture
at 10 frames per second, up to 10 photos
at a time.
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Editing Video, Time-Lapse and Slow Motion
To edit in any of these capture formats, first
select and view in playback mode.
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Trim Start and End Frames
Tap and drag the end points to the preferred start
and stop points. Trimmed frames will grey out.
Tap ‘Trim’ from upper right of screen to finalize
edit. (Video Trim not supported on Android.)
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Slow Motion Start & End Points
Tap and drag the triangles to adjust slow motion
start and end points.
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Capture Stills from Video, Time-Lapse
and Slow Motion
Tap any section of the video timeline to zoom
into that section. Tap the image below the
timeline to save it as a still image.

Adjusting Other Settings
You can adjust many of your Cube+ settings
from the Camera Detail screen. To reach the
Camera Detail screen, tap or swipe down the
bar located at the top of the viewfinder screen.

Tap icon to edit camera name and icon.
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Advanced Camera Settings

Tap the information icons to learn more.
Tap current setting to view other setting
options.
Saving and Sharing
Select your photo(s) or video(s). Tap the Send
icon and then choose to save or share from
the menu. Then follow the prompts that follow
your selection. For more information go to
www.polaroidcube.com/support.
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Battery and Charging
When battery reaches 10% the LED will glow
orange. Your camera will automatically shut
down if battery level reaches 0%.
To charge your Polaroid Cube+, plug it into
either an outlet or computer, using the included
micro USB cable. The LED will blink orange
while charging. Your camera can still be used
when charging from the wall outlet.
Understanding the LED Functions
Static Green
Camera is on, with sufficient battery power and
SD memory to capture imagery.
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Single Red Flash with Short Beep
Photo captured.
Rapid Red Flash with Two Short Beeps
Recording video.
Rapid Blue Flash with One Long Beep
Camera is pairing to Wi-Fi.
Intermittent Slow Blue Flashing
Camera is paired to Wi-Fi.
One Blue Flash with One Long Beep
Wi-Fi is being turned off while camera is on.

One Long Beep, One Short Beep,
No Flashing
Camera is being turned off while Wi-Fi is on.
Static Orange
Battery power is under 10% (around 3.62V).
Camera will turn off when power dips to 3.55V.
Rapid Orange Flash with Continuous
Short Beeps
No SD card present or SD card error. Insert an
SD card or format the SD card and try again. Be
sure to back up all image files from the existing
SD card before formatting.

One Long Beep, No Flashing
Wi-Fi is being turned on while camera is off.
30 | EN

EN | 31

Alternating Orange and Red Flashing
Low SD capacity (1GB remaining): One short
beep will sound when SD reaches capacity and
camera will stop recording.
Rapid Orange Flash While Connected
to Power or PC
Camera battery is charging.
Orange Flash While Connected to PC
Data is transferring between camera and PC.
Overheating
During extended use, your Polaroid Cube+
camera may feel warm to the touch. This
is a normal operating occurrence and does
not indicate any product defect or reason
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to slow down the fun.
Your Cube+ app will warn you with an error
message if it reaches the maximum safe usage
temperature of 70ºC/158ºF. If you see this
warning, stop using your camera and allow it
to cool. If temperatures exceeds 70ºC/158ºF,
your camera will first stop recording videos and
photos and eventually shut down. Your camera
can be turned on again after it has cooled down
to a safe temperature.
Magnet Safety Warnings
The magnet mount on your Polaroid Cube+ is a
low-powered magnet. As with any magnet, it is
best to follow these safety precautions.
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Medical Devices:
Some medical devices can be sensitive to
magnetic fields. If the user has a pacemaker,
defibrillator, implanted insulin pump, or other
electronic medical device or has health issues
that require the use of any such device, avoid
using the Polaroid Cube+ and/or any related
accessories until consulting a physician.
Pregnant Women:
Pregnant women should consult a physician
before using any magnetic device.

drives, electronic devices and credit cards/items
with magnetic stripes. To avoid damage, extend
micro USB cord as far as possible from your
computer, or use a longer micro USB cord.
Have questions? Need technical support?
Want to know more? Get in touch at:
cspolaroid@camarketing.com
www.polaroidcube.com

Damage to Electronics/Magnetic
Storage Media:
Direct contact to magnetic fields may cause
damage to magnetic storage media, hard
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και σύνδεση ασύρματου
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Χρήση της κάμερας Polaroid Cube+™
Ενεργοποίηση (On)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών ώσπου η φωτεινή ένδειξη να γίνει
πράσινη και να ακούσετε το τριπλό ηχητικό σήμα.
Είστε έτοιμοι!

Απενεργοποίηση (Off)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών ώσπου η φωτεινή ένδειξη να σβήσει και
να ακούσετε πρώτα ένα μακρόσυρτο και στη συνέχεια
ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία που συνοδεύει την κάμερα Cube+ είναι
μερικώς φορτισμένη από το εργοστάσιο. Για να τη
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φορτίσετε, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB
(το καλώδιο περιέχεται στη συσκευασία) στην κάμερα
και το άλλο άκρο
του καλωδίου σε μια πηγή τροφοδοσίας, για
παράδειγμα σε υπολογιστή ή πρίζα. Ούτε η
κάμερα ούτε η μπαταρία θα υποστούν βλάβη αν τις
χρησιμοποιήσετε προτού γίνει πλήρης φόρτιση. Για
πιο αναλυτικές πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα
«Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης».

Κάρτα SD

Για τη λειτουργία της Polaroid Cube+ είναι απαραίτητο
να υπάρχει κάρτα microSD. Για να τοποθετήσετε
την κάρτα microSD, ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα,
εισαγάγετε την κάρτα, φροντίζοντας οι μεταλλικές
επαφές να είναι στραμμένες προς τα επάνω, και
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πιέστε την προσεκτικά προς τα μέσα ώσπου να
ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Για να αφαιρέσετε
την κάρτα, πιέστε την ελαφρά. Η κάρτα SD θα βγει
από την υποδοχή.
Αν δεν υπάρχει κάρτα microSD, θα ακούγεται από
την κάμερα ένα συνεχές ηχητικό σήμα και η φωτεινή
ένδειξη θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα μέχρι
να τοποθετήσετε μια καινούργια κάρτα microSD.
Η φωτεινή ένδειξη της κάμερας θα αναβοσβήνει με
πορτοκαλί χρώμα και στην περίπτωση που υπάρχει
κάποιο πρόβλημα στην ανάγνωση της κάρτας.
Ενδέχεται να χρειάζεται να διαμορφώσετε (format) την
κάρτα σας ή να δοκιμάσετε άλλη κάρτα.
Όταν ο αποθηκευτικός χώρος της κάρτας microSD
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έχει σχεδόν εξαντληθεί (απομένει 1 GB), η φωτεινή
ένδειξη θα αναβοσβήνει με εναλλασσόμενο πορτοκαλί
και κόκκινο χρώμα. Μόλις η κάρτα SD γεμίσει
πλήρως, θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα και
δεν θα μπορείτε πλέον να τραβήξετε φωτογραφίες
ή βίντεο. Η φωτεινή ένδειξη θα συνεχίσει να
αναβοσβήνει με εναλλασσόμενο πορτοκαλί και
κόκκινο χρώμα μέχρι να αφαιρέσετε την κάρτα
microSD ή να μεταφέρετε δεδομένα από την κάμερα.
Η κάμερα Polaroid Cube+ δέχεται κάρτες microSD
με χώρο αποθήκευσης έως και 128 GB. Συνιστάται
να χρησιμοποιείτε κάρτες microSD κατηγορίας 10
(Class 10) ή ανώτερης. Η χρήση καρτών κατώτερων
της κατηγορίας 6 (Class 6) ενδέχεται να επιβραδύνει
την ταχύτητα εγγραφής και ανάγνωσης, καθώς και να
προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα ζητήματα.
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Φωτογραφίες

Πατήστε μία φορά το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Η φωτεινή
ένδειξη θα αναβοσβήσει μία φορά με κόκκινο χρώμα.

Βίντεο

Πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών. Θα ακούσετε δύο σύντομα ηχητικά
σήματα. Κατά τη λήψη βίντεο, η φωτεινή ένδειξη θα
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Για να σταματήσετε
τη λήψη βίντεο, πατήστε μία φορά το κουμπί
πολλαπλών λειτουργιών. Θα ακούσετε ένα σύντομο
ηχητικό σήμα. Η φωτεινή ένδειξη θα είναι και πάλι
σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Polaroid Cube+
Με την εφαρμογή Polaroid Cube+ θα έχετε
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πρόσβαση σε πολλές προηγμένες λειτουργίες
της κάμερας Cube+. Η εφαρμογή σάς επιτρέπει
επίσης να χρησιμοποιείτε το smartphone σας ως
«εικονοσκόπιο». Κατεβάστε την εφαρμογή Polaroid
Cube+ από το κατάστημα ηλεκτρονικών εφαρμογών
(App Store) του smartphone σας και ακολουθήστε τις
οδηγίες για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας
και να τον συγχρονίσετε με τα δεδομένα της κάμεράς
σας.
Για συχνές ερωτήσεις, αντιμετώπιση προβλημάτων
και εξυπηρέτηση πελατών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.polaroidcube.com/support

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρματου δικτύου
(Wi-Fi). Θα ακούσετε ένα μακρόσυρτο ηχητικό
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σήμα. Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της
σύνδεσης, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει με
μπλε χρώμα. – Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεων στο
smartphone σας.
– Επιλέξτε το μενού Ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi).
– Επιλέξτε την κάμερα CUBE+ XXXXXXXX (ο
οκταψήφιος αριθμός διαφέρει από συσκευή σε
συσκευή).
– Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον τυπικό κωδικό
πρόσβασης του ασύρματου δικτύου της Polaroid
Cube+:
1234567890. Για την πραγματοποίηση της σύνδεσης
στο ασύρματο δίκτυο μπορεί να χρειαστούν έως και
5 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η
φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα
χαμηλής έντασης.
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Για να αποσυνδεθείτε από το ασύρματο δίκτυο,
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρματου
δικτύου (Wi-Fi) ώσπου να ακούσετε ένα μακρόσυρτο
ηχητικό σήμα και η φωτεινή ένδειξη να σταματήσει να
αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Λήψη φωτογραφιών και βίντεο με την
εφαρμογή

Ανοίξτε την εφαρμογή Polaroid Cube+. Αφού
δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας και συνδεθείτε,
θα μεταφερθείτε στην οθόνη Viewfinder
(Εικονοσκόπιο). Η οθόνη ανοίγει αυτόματα στη
λειτουργία λήψης βίντεο. Για να αλλάξετε κατάσταση
λήψης, αγγίξτε το εικονίδιο βίντεο στην κάτω αριστερά
γωνία της οθόνης. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα
εμφανιστούν τα εικονίδια που αντιστοιχούν στις άλλες
καταστάσεις λήψης φωτογραφιών/βίντεο. Για να
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χρησιμοποιήσετε κάποια από τις άλλες καταστάσεις
λήψης, αγγίξτε το εικονίδιο που θέλετε.

Αγγίξτε μία φορά για να σταματήσετε τη λήψη
βίντεο.

Από την οθόνη Camera Detail (Λεπτομέρειες
κάμερας) της εφαρμογής Cube+ μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας
όποτε θέλετε. Για να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις,
αγγίξτε ή σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω τη
μικρή γραμμή εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω
μέρος της οθόνης εικονοσκοπίου. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 204.

Αγγίξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία ενώ
συνεχίζει η λήψη βίντεο (δεν διακόπτεται η
λήψη βίντεο).

Βίντεο
Αγγίξτε μία φορά για να ξεκινήσετε τη λήψη
βίντεο.
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1080 Ανάλυση: Αγγίξτε αυτόν τον αριθμό στο
επάνω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε
ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές ανάλυσης:
1440p στα 30 fps
1080p στα 30 ή τα 60 fps
720p στα 30 ή τα 60 fps
00:00:00

Χρόνος βίντεο: Εμφανίζει τη διάρκεια
του βίντεο.
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Διαλειμματική λήψη (time-lapse)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη δυνατή
αναπαραγωγή βίντεο ανάλυσης 1440p σε PC
ή Mac, να χρησιμοποιείτε τα προγράμματα
QuickTime ή VLC.
slo

Αγγίξτε μία φορά για να ξεκινήσετε τη λήψη
βίντεο διαλειμματικής λήψης.

Αργή κίνηση (slow motion)
Αγγίξτε μία φορά για να ξεκινήσετε τη λήψη
βίντεο αργής κίνησης.
Αγγίξτε μία φορά για να σταματήσετε τη λήψη
βίντεο αργής κίνησης.

Ανάλυση: Η λήψη των βίντεο αργής κίνησης γίνεται
σε ανάλυση 720p στα 120 fps.
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Αγγίξτε μία φορά για να σταματήσετε τη λήψη
βίντεο διαλειμματικής λήψης.

1S

Ρυθμίσεις διαλειμματικής λήψης: Αγγίξτε
αυτό το εικονίδιο στο επάνω μέρος της
οθόνης για να επιλέξετε ανάμεσα σε λήψη
βίντεο διαλειμματικής λήψης με βήμα 1 ή 3
δευτερόλεπτα.

00:00:00

Χρόνος λήψης: Εμφανίζει τη συνολική
διάρκεια του βίντεο διαλειμματικής λήψης.
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επιλογές χρονοδιακόπτη λήψης:
Απενεργοποιημένος
3 δευτερόλεπτα
10 δευτερόλεπτα

Φωτογραφία
Αγγίξτε μία φορά για να τραβήξετε
φωτογραφία.

Λειτουργία ριπής (burst mode)

8MP Ρυθμίσεις ανάλυσης φωτογραφιών
(megapixel): Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο στο
επάνω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε
ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές ανάλυσης:
8 megapixel (8 MP)
6 megapixel (6 MP)
3 megapixel (3 MP)
Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη λήψης: Αγγίξτε αυτό
το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης
για να επιλέξετε ανάμεσα στις διαθέσιμες
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Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
λήψης φωτογραφιών, μπορείτε να τραβήξετε
πολλές φωτογραφίες σε ταχεία διαδοχή. Στη
λειτουργία ριπής η μηχανή τραβάει 10 καρέ
ανά δευτερόλεπτο. Με κάθε λήψη μπορούν να
τραβηχτούν έως και 100 φωτογραφίες.
100

Μετρητής λειτουργίας ριπής: Εμφανίζεται το
πλήθος των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν.
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Στη λειτουργία ριπής, η μόνη διαθέσιμη ανάλυση είναι
αυτή των 3 MP. Η κάμερα Cube+ τραβάει αυτόματα
τις φωτογραφίες σε αυτή την ανάλυση χωρίς να
αλλάζει τις ρυθμίσεις για τις υπόλοιπες καταστάσεις
λήψης.

Επεξεργασία βίντεο, διαλειμματικής λήψης και
αργής κίνησης

Για να κάνετε επεξεργασία αυτών των μορφών λήψης,
πρώτα επιλέξτε το αντίστοιχο βίντεο και προβάλετέ το
σε κατάσταση αναπαραγωγής.
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Αποκοπή καρέ αρχής και τέλους

Αγγίξτε και σύρετε τα τελικά σημεία στα σημεία αρχής
και τέλους που θέλετε. Τα καρέ που έχουν αποκοπεί
θα εμφανίζονται θολά. Για να ολοκληρώσετε την
επεξεργασία, αγγίξτε την επιλογή Trim (Περικοπή)
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. (Η δυνατότητα
περικοπής βίντεο δεν υποστηρίζεται σε συσκευές με
λειτουργικό σύστημα Android.)
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Σημεία αρχής και τέλους αργής κίνησης

Αγγίξτε και σύρετε τα τρίγωνα για να προσαρμόσετε
τα σημεία αρχής και τέλους της αργής κίνησης.
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Λήψη φωτογραφιών (μεμονωμένων καρέ) από
βίντεο, διαλειμματική λήψη και αργή κίνηση

Αγγίξτε οποιαδήποτε ενότητα της λωρίδας χρόνου του
βίντεο για να μεγεθύνετε τη συγκεκριμένη ενότητα.
Αγγίξτε την εικόνα που εμφανίζεται κάτω από τη λωρίδα
χρόνου για να την αποθηκεύσετε ως φωτογραφία.
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Προσαρμογή άλλων ρυθμίσεων

Από την οθόνη Camera Detail (Λεπτομέρειες κάμερας)
μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές από τις ρυθμίσεις
της κάμερας Cube+. Για να ανοίξετε την οθόνη Camera
Detail, αγγίξτε ή σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω τη
γραμμή εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω μέρος της
οθόνης εικονοσκοπίου.

εικονίδιο της κάμερας.

Προηγμένες ρυθμίσεις κάμερας

Για να διαβάσετε περισσότερα, αγγίξτε τα εικονίδια
πληροφοριών.
Για να δείτε άλλες επιλογές, αγγίξτε την τρέχουσα
ρύθμιση.

Αποθήκευση και κοινοποίηση
Αγγίξτε το εικονίδιο [1] για να αλλάξετε το όνομα και το
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Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε.
Αγγίξτε το εικονίδιο Αποστολής και έπειτα επιλέξτε
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από το μενού αν θα κάνετε αποθήκευση ή
κοινοποίηση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα μηνύματα
που εμφανίζει η επιλογή σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.
polaroidcube.com/support.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας φτάσει
στο 10%, η φωτεινή ένδειξη θα λάμψει με πορτοκαλί
χρώμα. Αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας φτάσει
στο 0%, η κάμερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Για να φορτίσετε την Polaroid Cube+, συνδέστε την
είτε σε πρίζα είτε σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το
καλώδιο micro USB που περιέχεται στη συσκευασία.
Κατά τη φόρτιση, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει
με πορτοκαλί χρώμα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την
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κάμερά σας ενώ φορτίζει από την πρίζα.

Τι σημαίνουν οι λειτουργίες της φωτεινής
ένδειξης
Σταθερό πράσινο χρώμα

Η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και έχει επαρκή ισχύ
μπαταρίας και μνήμη στην κάρτα SD για τη λήψη
εικόνων.

Μία εναλλασσόμενη λάμψη με κόκκινο χρώμα
που συνοδεύεται από ένα σύντομο ηχητικό
σήμα

Λήψη φωτογραφίας.

ΕΛ | 63

Ταχεία εναλλασσόμενη λάμψη με κόκκινο
χρώμα που συνοδεύεται από δύο σύντομα
ηχητικά σήματα

Μία εναλλασσόμενη λάμψη με μπλε χρώμα
που συνοδεύεται από ένα παρατεταμένο
ηχητικό σήμα

Ταχεία εναλλασσόμενη λάμψη με μπλε χρώμα
που συνοδεύεται από ένα παρατεταμένο
ηχητικό σήμα

Ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα, χωρίς
εναλλασσόμενη λάμψη

Λήψη βίντεο.

Η κάμερα συνδέεται ασύρματα (Wi-Fi).

Διακοπτόμενη αργή εναλλασσόμενη λάμψη με
μπλε χρώμα
Η κάμερα συνδέθηκε ασύρματα (Wi-Fi).
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Το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) απενεργοποιείται, αλλά η
κάμερα παραμένει ενεργοποιημένη.

Το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) ενεργοποιείται, αλλά η
κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

Ένα παρατεταμένο και ένα σύντομο ηχητικό
σήμα, χωρίς εναλλασσόμενη λάμψη

Η κάμερα απενεργοποιείται, αλλά το ασύρματο δίκτυο
(Wi-Fi) παραμένει ενεργοποιημένο.
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Σταθερό πορτοκαλί χρώμα

Η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω του 10% (περίπου
3,62 V).

Εναλλασσόμενη λάμψη με πορτοκαλί και
κόκκινο χρώμα

Όταν η ισχύς πέσει στα 3,55 V, η κάμερα θα
απενεργοποιηθεί.

Χαμηλή διαθέσιμη χωρητικότητα στην κάρτα SD
(απομένει 1 GB): Όταν η κάρτα SD γεμίσει, θα
ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η κάμερα θα
σταματήσει τη λήψη.

Ταχεία εναλλασσόμενη λάμψη με πορτοκαλί
χρώμα που συνοδεύεται από συνεχόμενα
σύντομα ηχητικά σήματα

Ταχεία εναλλασσόμενη λάμψη με πορτοκαλί
χρώμα όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα ή στο PC

Δεν υπάρχει κάρτα SD ή υπάρχει σφάλμα στην
ανάγνωση της κάρτας SD. Εισαγάγετε κάρτα SD ή
διαμορφώστε την κάρτα SD που έχετε τοποθετήσει
ήδη, και προσπαθήστε ξανά. Προτού κάνετε
διαμόρφωση της κάρτας SD, μην παραλείψετε να
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
αρχείων εικόνων και βίντεο.
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Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας της κάμερας.

Εναλλασσόμενη λάμψη με πορτοκαλί χρώμα
όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στο PC

Γίνεται μεταφορά δεδομένων μεταξύ κάμερας και PC.
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Υπερθέρμανση

Σε παρατεταμένη χρήση, η κάμερα Polaroid Cube+
μπορεί να είναι θερμή όταν την αγγίζετε. Αυτό είναι
στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας και δεν
αποτελεί ένδειξη ελαττώματος του προϊόντος, ούτε
αποτελεί λόγο να σταματήσετε τη διασκέδασή σας!
Η εφαρμογή Cube+ θα σας προειδοποιήσει με
μήνυμα σφάλματος αν η κάμερα φτάσει στη μέγιστη
θερμοκρασία ασφαλούς χρήσης (70ºC/158ºF). Αν
εμφανιστεί αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα, τότε
σταματήστε να χρησιμοποιείτε την κάμερα και αφήστε
την να κρυώσει. Αν η θερμοκρασία της κάμερας
ξεπεράσει τους 70ºC/158ºF, τότε η κάμερα αρχικά
θα σταματήσει τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών
και μετά θα απενεργοποιηθεί. Αφού κρυώσει και
φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία, μπορείτε να την
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επανενεργοποιήσετε.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τον μαγνήτη

Το προσάρτημα στήριξης της Polaroid Cube+ είναι
ένας μαγνήτης χαμηλής μαγνητικής ικανότητας. Όπως
με κάθε μαγνήτη, είναι σκόπιμο να τηρούνται οι εξής
προφυλάξεις ασφαλείας.

Ιατρικές συσκευές:

Ορισμένες ιατρικές συσκευές είναι ευαίσθητες στα
μαγνητικά πεδία. Αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη,
απινιδωτή, αντλία ινσουλίνης ή άλλη ηλεκτρονική
ιατρική συσκευή ή έχετε προβλήματα υγείας που
επιβάλλουν τη χρήση τέτοιων συσκευών, αποφύγετε
να χρησιμοποιήσετε την κάμερα Polaroid Cube+ ή/
και τα άλλα σχετικά εξαρτήματα ώσπου να πάρετε τη
γνωμοδότηση παθολόγου ιατρού.
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Έγκυες:

Οι έγκυες πρέπει να συμβουλευτούν παθολόγο ιατρό
προτού χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μαγνητική
συσκευή.

Βλάβη/ζημιά σε ηλεκτρονικές συσκευές/μέσα
μαγνητικής αποθήκευσης:

Έχετε απορίες; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε
μαζί μας: cspolaroid@camarketing.com
www.polaroidcube.com

Η άμεση επαφή με μαγνητικά πεδία ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε μέσα μαγνητικής
αποθήκευσης, σκληρούς δίσκους, ηλεκτρονικές
συσκευές και πιστωτικές κάρτες/αντικείμενα που
φέρουν μαγνητική λωρίδα. Για να αποφύγετε τέτοιου
είδους ζημιά ή βλάβη, εκτείνετε το καλώδιο micro USB
όσο το δυνατόν μακρύτερα από τον υπολογιστή η
χρησιμοποιήστε μακρύτερο καλώδιο micro USB.
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WARNING STATEMENTS

Ρυθμός καρέ
Ρύθμιση

Ανάλυση

Αναλογίες
εικόνας

30fps

60fps

120fps

720p

720 x 1280

16:9

•

•

•

1080p

1080 x 1920

16:9

•

•

1440p

1440 x 1920

4:3

•

Setting
Ρύθμιση
Resolution
Ανάλυση
Aspect Ratio
Αναλογίες εικόνας
Frame Rate
Ρυθμός καρέ
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Federal Communication Commission
Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following
measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different
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from that to which the receiver is connected.
–C
 onsult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

IMPORTANT NOTE:
Federal Communication Commission (FCC)
Radiation Exposure Statement

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void
the user’s authority to operate this equipment.

This EUT is compliance with SAR for general population/
uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and
had been tested in accordance with the measurement methods
and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.
This equipment should be installed and operated contact with
the radiator & your body.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
This device and its antenna(s) must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
For product available in the USA/Canada market, only
channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is
not possible.
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This device complies with Industry Canada’s licence-exempt
RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of
the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage,
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et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
IMPORTANT NOTE:
IC Radiation Exposure Statement
This EUT is compliance with SAR for general population/
uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested
in accordance with the measurement methods and procedures
specified in IEEE 1528. This equipment should be installed and
operated with minimum distance 0cm between the radiator
& your body.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
BRAZIL ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
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MEXICO IFETEL
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
ELECTRONIC WASTE
PLR IP Holdings, LLC, its licensees and affiliates, fully supports
all electronic waste initiatives. As responsible stewards of
the environment, and to avoid violating established laws, you
should properly dispose of this product in compliance with all
applicable regulations, directives or other governances in the
area where you reside. Please check with local authorities or
the retailer where you purchased this product to determine
a location where you can appropriately dispose of the product.
You may also go to www.polaroid.com and reference Social
Responsibility www.polaroid.com/social-responsibility to learn
more about the specific laws in your area and to locate a
collection facility near your home.
If your electronic device has internal memory on which personal
or other confidential data may be stored, you may want to
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perform a data sanitization process before you dispose of your
device to assure another party cannot access your personal
data. Data sanitization varies by the type of product and its
software, and you may want to research the best sanitization
process for your device before disposal. You may also check
with your local recycling facility to determine their data
sanitization procedures during the recycling process.
EN | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo,
Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Cube are trademarks
of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other
trademarks are the property of the respective owner, who has
not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP
Holdings, LLC does not manufacture this product or provide
any Manufacturer’s Warranty or support.

έγκρισή τους για το παρόν προϊόν. Η PLR IP Holdings, LLC δεν
είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του παρόντος προϊόντος και
δεν παρέχει εγγύηση κατασκευαστή ή υποστήριξη.
Distributed by: | Διανομή από:
C&A Licensing, LLC.
2 Bergen Turnpike, Ridgefield Park, NJ 07660, USA
C&A Marketing (UK) LTD, 16 Hermitage Road,
Crusader Industrial Est., London, UK, N4 1LZ
www.polaroid.com

ΕΛ | Οι επωνυμίες Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid
Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum και Polaroid
Cube είναι εμπορικά σήματα της PLR IP Holdings, LLC. και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν
δηλώνουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο τη χορηγία, υποστήριξη ή
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© 2015 All Rights Reserved | Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος
Patent Pending | Σε αναμονή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

For Warranty information, go to:
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.polaroidcube.com/support
80

81

