Instant Print digitalkamera

BRUGERVEJLEDNING

Download den detaljerede brugsanvisning på polaroidsnapcamera.com.
Download den gratis app til iOS og Android for en forbedret oplevelse.

Hvad er der i æsken

Polaroid SNAP Touch™
Instant Print kamera

Polaroid ZINK®
papir 10 stk.

Kamerarem

Micro USB kabel

Brugervejledning
og garanti
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Lær dit kamera at kende
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Pop-op blitz/tænd-/
slukknap
Selfie-spejl
Objektiv med
magnetdæksel
Udgang for fotoprint
Mikrofon
Højttaler
MicroSD kortplads
Stativgevind
Micro USB port
Nulstillingsknap*

Set bagfra

12
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11. Papirrum
dørhængsel
12. Lukkerknap
13. Touch-skærm LCD søger

* Indsæt en nål og hold den nede i ca. 2
sekunder for at nulstille kameraet.
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Brug af dit kamera

Hukommelsesplads
Kameraets interne hukommelse kan
gemme op til 10 billeder, og kan udvides
med et microSD kort på op til 128 GB.

1. Skub håndtaget i venstre side af LCDskærmen. Skærmen hopper op.
2. Sæt hele papirpakken i og sørg for, at
det blå ZINK smart-ark er i bunden, med
stregkoden nedad.
3. Luk papirrummet.
4. Det blå smart-ark behandles og skydes ud
før du printer et foto.

Ilægning af printerpapir
Polaroid Snap Touch™ kameraet bruger kun
ZINK® Zero Ink® papir til at printe 2 x 3"
fotos på papir med selvklæbende bagside.

Førstegangsopsætning.
Tænd for kameraet for at begynde
opsætningen. Følg anvisningerne på
skærmen.

At tænde og slukke
Tryk forsigtigt på mekanismen til pop-up
blitzen.
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At tage billeder og video
Vælg foto-, video- eller pasfotoindstillingen
ved at tappe på tag billede-ikonet.

Du kan tilpasse dine fotos med rammer, filtre
og digitale klistermærker. Tap på det ikonet
EKSTRA for at begynde.

Fotoindstilling Videoindstilling Pasfotoindstilling

Ekstraindstillinger

Tryk på lukkerknappen for at tage stillbilleder
eller for at starte og stoppe videooptagelser.
Hvis lukkerknappen holdes nede i fotoindstilling,
tages der serieoptagelser (hurtige optagelser
efter hinanden). Bemærk: Hvis du tapper
knappen i tilstande, der ikke er den direkte
søger, så kommer du tilbage til den direkte
søger.

Rammer

Filtre

Klistermærker

Tap på pasfotoindstillingsikonet for at tage
billeder i hhv. 2-, 3- eller 4-billeders layout.
Du kan også tilføje filtre, rammer eller
klistermærker til dit layout.
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Touchscreen-kontroller
Tap et vilkårligt sted i søgeren for at vise/
skjule kontroller.
STATUSINDIKATORER
Viser forbindelsesstatus for print, batteri og
Bluetooth. Tap på ikonet for at åbne
enhedsindstillingerne.

OPTAGELSESINDSTILLINGER

Tap for at åbne optagelsesindstillinger for
foto, video eller pasfoto.

HDR, BLITZ OG TIMER

Viser indstillinger for HDR, blitz og timer
Enhedsindstillinger
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Blitz til

Download den gratis app til iOS og Android
for en forbedret oplevelse.

ZOOM

Hvis du ønsker flere detaljerede oplysninger,
downloade en manual, ofte stille
spørgsmål og teknisk support, så gå til
polaroidsnapcamera.com.

Tap + eller - for at zoome ind og ud i den
direkte søger eller filvisningen.

Optagelsesindstillinger

HDR til

GALLERI
Tap for at gå til galleriet.

TAP OG HOLD FOKUS
Tap og hold nede på skærmen for at indstille
fokusområdet.

Kundeservice:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

Timer :3
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Bruger skal anvende USB-tilslutninger der er
version USB 2.0 eller højere.
Advarsel:
Risiko for eksplosion hvis batteriet udskiftes
med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i henhold til
anvisningerne.
C&A Marketing Inc. erklærer hermed,
at dette Snap Touch overholder de
grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

BEGRÆNSET GARANTI FOR OPRINDELIG KUNDE
Dette produkt (inklusive alt tilbehør i
den originale æske) som leveret og
distribueret fra nyt af en autoriseret
forhandler er under garanti for fejl i
materialer eller fremstilling (”garanti”)
fra distributøren overfor den oprindelige
køber

Produkt

Område

Reservedelsgaranti

Arbejdsgaranti

Kamera

Nordamerika

1 år

1 år

Kamera

Central- og
Sydamerika

1 år

1 år

Kamera

Asien, Afrika,
Australien,
New Zealand

1 år

1 år

2 år

2 år

2 år

2 år

Kamera
Europa
Kamera
Rusland
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For at få kontaktoplysninger i forbindelse
med garantiservice og fejlsøgning: Besøg
vores website på
www.polaroidsnapcamera.com.
For at kunne modtage garantiservice, skal
den oprindelige kunde kontakte distributøren
eller en af distributørens autoriserede
udbydere, med henblik på at afgøre hvad
problemet er, samt serviceprocedurer.
Købsbevis i form af en købskvittering eller
modtaget faktura, der beviser, at produktet
er inden for den gældende garantiperiode,
SKAL vises til distributøren eller en af
distributørens autoriserede udbydere, for at
opnå den ønskede service.
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Leveringsomkostninger til distributørens
servicecenter eller returanlæg er ikke
omfattet af denne garanti og skal betales af
kunden.
Udelukkelser og begrænsninger
Denne garanti omfatter produktionsfejl i
materialer og håndværksmæssig udførelse
i forbindelse med normal, ikke-kommerciel
brug af produktet, og omfatter ikke
kundeinstruktion, levering, installation,
opsætning, justeringer, kosmetiske skader
eller skader som følge af naturkatastrofer,
ulykker, misbrug, uagtsomhed, kommercielt
brug eller modificering af en hvilken som
helst del af dette produkt. Derudover

omfatter denne garanti ikke billeder, der er
”brændt” fast på skærmen.
Denne garanti dækker kun den oprindelige
kunde og omfatter ikke produkter solgt SOM
BESET eller MED ALLE FEJL, solgt som
istandsat, renoveret eller genfremstillet,
eller forbrugsvarer (f.eks. sikringer, batterier,
pærer, etc.) Garantien er ugyldig hvis
fabrikkens serienummer er blevet ændret
eller fjernet fra produktet. Garantien gælder
kun i det land, hvor kunden købte produktet,
og omfatter kun produkter, der er købt og
serviceres i pågældende land.
DER GÆLDER INGEN ANDRE

GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE,
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED
HENSYN TIL SALGBARHED ELLER
PASSENDE TIL BRUGEN, UDOVER
DEM, DER UDTRYKKELIGT NÆVNES
HEROVER. DISTRIBUTØREN FRASIGER
SIG YDERLIGERE KRAV OM GARANTIER
EFTER UDLØBET AF GARANTIPERIODEN,
SOM UDTRYKKELIGT NÆVNT HEROVER.
INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER
MED HENSYN TIL PRODUKTET GIVET AF
ENHVER PERSON, FIRMA ELLER ENHED
ER BINDENDE FOR DISTRIBUTØREN.
KUNDEN ENESTE BEFØJELSE ER
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REPARATION, UDSKIFTNING ELLER
TILBAGEBETALING AF DEN OPRINDELIGE
KØBSPRIS – ALT EFTER DISTRIBUTØRENS
DISKRETION. DISTRIBUTØREN,
DENNES PRODUCENTER ELLER PLR
IP HOLDINGS, LLC , ER UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE
FOR NOGEN SOM HELST TILFÆLDIGE,
DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE,
STRAFMÆSSIGE ELLER MEDFØRTE
SKADER (SÅSOM, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, ERSTATNING FOR TAB AF OVERSKUD,
FORRETNING, OPSPARING, DATA
ELLER OPTEGNELSER) SOM FØLGE AF
BRUG, MISBRUG ELLER UEGNETHED
TIL AT BRUGE DETTE PRODUKT. DER
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GÆLDER INGEN ANDRE GARANTIER
UDOVER DEM, DER ER NÆVNT HERI.
UANSET DET OVENSTÅENDE MÅ
KUNDENS ERSTATNING I FORHOLD
TIL DISTRIBUTØREN IKKE OVERSTIGE
PRODUKTETS KØBSPRIS, SOM SOLGT AF
DISTRIBUTØREN. DENNE GARANTI MÅ
IKKE UDVIDES TIL AT OMFATTE ANDRE
END DEN OPRINDELIGE KUNDE, SOM
KØBTE PRODUKTET, OG DEN KAN IKKE
OVERFØRES.
Visse lande, stater eller provinser, tillader
ikke udelukkelse eller begrænsning af
tilfældige eller medførte skader eller tillader
begrænsninger i garantier, så begrænsninger

eller udelukkelser gælder muligvis ikke for
dig. Denne garanti giver dig specifikke,
juridiske rettigheder, og du kan have andre
rettigheder, der varierer fra stat til stat eller
provins til provins. Kontakt din autoriserede
forhandler for at finde ud af, om der gælder
en anden garanti.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo,
Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch 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.

Distributed by:
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ
08837 USA
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom
www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved
The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned
by ZINK Holdings LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks
by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.

