Kiirpildi digitaalkaamera

KIIRJUHEND

Laadige lehelt polaroidsnapcamera.com alla üksikasjalik kasutusjuhend.
Parima kasutajakogemuse tagamiseks laadige alla tasuta mobiilirakendus iOS-ile
ja Androidile.
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Paberisalve luugi sulgur
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* Kaamera lähtestamiseks sisestage PIN-kood ja hoidke umbes 2 sekundit.

Karbi sisu

Polaroid Snap Touch™
Kiirpildikaamera

Kaamera rihm

Polaroid ZINK® paber
10-ne pakk

Micro USB-kaabel

Kiirjuhend
& garantii

Kaamera kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
Vajutage toitenupule. Kui välgumehhanism on suletud asendis, siis see avaneb ja kaamera
lülitub sisse.
Kaamera väljalülitamiseks vajutage välgumehhanism alla.
Kaamera äratamiseks unerežiimist vajutage toitenupule. Kaamera lülitub sisse.
Mälumaht
Kaamera sisemällu mahub kuni 10 pilti ja lisada saab kuni 128 GB microSD™-kaardi.
Fotopaberi laadimine
Kaameras Polaroid Snap Touch™ saab kasutada ainult
paberit Premium ZINK® Zero Ink® 2x3” suuruste fotode printimiseks kleepuva tagaküljega
paberile.
1. Libistage LCD-ekraani vasakul pool olevat hooba. Ekraan tõuseb üles.

2. Võtke paber pakendist välja ja sisestage kogu pakk, veendudes, et sinine kalibreerimisleht ZINK Color Calibration
Sheet jääb kõige alla, triipkood allpool.
3. Sulgege paberisalv.
4. Teie printeri kalibreerimiseks enne printimise alustamist töödeldakse esmalt värvide kalibreerimise leht ja
väljastatakse see.
Esmakordne seadistamine
Seadistamise alustamiseks lülitage kaamera sisse. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Pildistamine ja filmimine
Pildistamiseks ja videorežiimis filmimise alustamiseks vajutage päästikunupule.
Päästikunupu allhoidmisel pildirežiimis tehakse seeriapilte (kiiresti üksteisele järgnevaid ülesvõtteid).
Fokuseerimiseks vajutage päästikunupp poolenisti alla.
Märkus: Päästikunupule vajutamisel muudes ekraanides peale pildinäidiku viiakse teid tagasi pildinäidikusse.
Puuteekraani juhtnupud
Juhtnuppude peitmiseks/näitamiseks puudutage ükskõik kuhu ekraanil.
OLEKUINDIKAATORID
Näitab SD-kaardi, printimise, aku ja Bluetooth®-ühenduse olekut.

PILDISTAMISREŽIIM
Teie Snap Touch on automaatselt pildistamisrežiimis ja te näete ekraanil kaameraikooni. Video- või kabiinirežiimi
valimiseks vajutage kaameraikoonile.

Pildirežiim

Videorežiim

Kabiinirežiim

Kabiinirežiim võimaldab teha 2, 3 või 4 ülesvõtet ühele pildile.
PILDISTAMISSEADED
Puudutage, et avada foto-, video- või kabiinirežiimi seadete menüü.

KAAMERA SEADED
Kuvab HDR-i, välgu ja taimeri seaded

HDR sees

Välk sees

Taimer: 3

VIDEOSEADED
Kuvab video eraldusvõime seaded.
LISAD
Saate oma fotosid raamide, filtrite ja digitaalsete kleebistega isikupärastada.

Lisad

Raamid

Filtrid

Kleebised

GALERII
Puudutage galeriile juurdepääsuks.

Märkus: Galeriis saate ka lisasid lisada ning fotot pöörata ja kärpida.
SEADME SEADED
Puudutage ekraanile selliste seadete avamiseks nagu ekraani heledus, helitugevus ja Bluetooth®.

SUUMIMINE
Pildinäidikul sisse ja välja suumimiseks puudutage märki + või -.
FOKUSEERIMISEKS PUUDUTAGE JA HOIDKE
Fookusala seadmiseks vajutage ekraanile ja hoidke.
Märkus: Puuteekraani juhtnupud kehtivad püsivara v0.05.09.02 puhul ja võivad püsivara värskendamisel muutuda.
Vaadake rakendusest püsivara värskendusi.
Mobiilirakendus
Et avastada rohkem võimalusi Polaroid Snap
Touch™-i kasutamiseks, laadige siit alla tasuta mobiilirakendus iOS-ile ja Android™-ile:

www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Lisateabe saamiseks, kasutusjuhendi allalaadimiseks, KKK lugemiseks ja tehniliseks toeks vt veebilehele
polaroidsnapcamera.com.
Klienditeenindus
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534
IOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
Android Google Inc. kaubamärk.
Bluetooth on USA Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.
MicroSD on SD-3C LLC kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.
Kõik muud kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

PIIRATUD GARANTII ESMATARBIJALE
Selle toote (sealhulgas kõigile originaalpakendis sisalduvatele tarvikute) volitatud edasimüüja poolsel tarnimisel ja
turustamisel uuena annab turustaja esmaostjale garantii materjali- ja töödefektide vastu (Garantii) järgmiselt.
Toode
Kaamera
Kaamera
Kaamera

Kaamera
Kaamera

Territoorium
Põhja-Ameerika
Kesk- ja LõunaAmeerika
Aasia, Aafrika,
Austraalia,
Uus-Meremaa
Euroopa
Venemaa

Osade garantii
1 aasta
1 aasta

Teostuse garantii
1 aasta
1 aasta

1 aasta

1 aasta

2 aastat
2 aastat

2 aastat
2 aastat

Teabe saamiseks garantiiteenuse ja veaotsingu kohta külastage meie veebilehte www.polaroidsnapcamera.com.
Garantiiteenuse saamiseks peab esmatarbija ühendust võtma edasimüüja või tema volitatud hooldusepakkujaga,
et probleem kindlaks teha ja lahendada. Soovitud teenuse saamiseks TULEB edasimüüjale või tema volitatud
hooldusepakkujale esitada ostu tõendav müügitšekk või arve, mis tõendab garantii kehtivust.
Garantii ei kata kulusid, mis kaasnevad toote saatmisega edasimüüja hoolduskeskusesse või tagastuskohta: need
peab kandma tarbija.
Erandid ja piirangud
See garantii puudutab toote tavapärase, mitteärilise kasutamise käigus avastatud teostus- ja materjalidefekte ning
ei puuduta tarbija juhendamist, tarnimist, installatsiooni, seadistust, reguleerimist, kosmeetilist kahjustust või
loodusõnnetusest, õnnetusjuhtumist või toote või selle mis tahes osa väärkasutusest, kuritarvitamisest,
hooletusest, äriotstarbelisest kasutusest tulenevaid kahjustusi.
Samuti ei puuduta garantii ekraanile „põletatud“ pilte.
See garantii antakse ainult esmatarbijale ja see ei puuduta tooteid, mida müüakse, NAGU NEED ON, või KÕIGI
VIGADEGA, taastatuna, renoveerituna või ümbertöödelduna, või kuluosadena (nt kaitsmed, akud, pirnid jne).
Garantii ei kehti, kui tehases pandud seerianumbrit on muudetud või kui see on tootelt eemaldatud. See garantii
kehtib vaid riigis, kust tarbija on toote ostnud, ning kehtib ainult selles riigis ostetud ja hooldatud toodetele.
EI KEHTI ÜKSKI MUU GARANTII PEALE ÜLALPOOL SELGESÕNALISELT KIRJELDATU, OLGU SEE OSTENE VÕI KAUDNE,
SEALHUGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES KAUDNE GARANTII MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI MINGIKS
KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIMISE KOHTA. EDASIMÜÜJA KEELDUB IGASUGUSTEST GARANTIIDEST PÄRAST
ÜLALNIMETATUD SELGESÕNALISE GARANTII KEHTIVUSAJA LÕPPEMIST. ÜKSKI MUU OSTENE GARANTII VÕI MÕNE
ISIKU, ETTEVÕTTE VÕI ÜKSUSE ANTUD GARANTII TOOTE SUHTES POLE EDASIMÜÜJALE SIDUV. REMONT,
VAHETAMINE VÕI HÜVITAMINE VÕI ALGSE OSTUHINNA TAGASIMAKSMINE EDASIMÜÜJA AINUÄRANÄGEMISEL ON
AINSAD

VÕIMALUSED TARBIJALE. MITTE MINGIL JUHUL EI KANNA EDASIMÜÜJA, TOOTJAD VÕI PLR IP HOLDINGS, LLC
VASTUTUST MIS TAHES JUHUSLIKU, OTSESE, KAUDSE, ERILISE, KARISTAVA VÕI TAGAJÄRLJELISE KAHJU EEST
(NÄITEKS, KUID MITTE AINULT, SAAMATA JÄÄNUD TULUD, ÄRAJÄÄNUD TEHING, SÄÄSTUD, ANDMED VÕI
DOKUMENDID), MIS ON TULENENUD SELLE TOOTE KASUTAMISEST VÕI VÄÄRKASUTUSEST VÕI SUUTMATUSEST
SEDA KASUTADA. ÜHTEGI MUUD GARANTIID PEALE SIINMÄRGITU EI KOHALDATA. ÜLALTOODUST OLENEMATA EI
TOHI HÜVITUS TARBIJALE ÜLETADA EDASIMÜÜJA POOLT MÜÜDUD TOOTE OSTUHINDA. SEE GARANTII EI LAIENE
KELLELEGI PEALE ESMATARBIJA, KES ON TOOTE OSTNUD, EGA OLE ÜLEKANTAV.
Mõni riik, osariik või provints ei luba juhuslike või tagajärjeliste kahjude väljaarvamist või piiramist või lubab
piiranguid garantiidele, mistõttu väljaarvamine või piiramine ei pruugi teid puudutada. See garantii annab teile
konkreetsed seaduslikud õigused ning teil võib olla teisi riigiti või provintsiti varieeruvaid õigusi.
Et saada teavet mingi muu garantii kehtimise kohta, võtke ühendust oma volitatud edasimüüjaga.
Vastavushoiatus. Selles seadmes tehtavad muudatused, mida vastavuse eest vastutav pool pole selgesõnaliselt
heaks kiitnud, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.
MÄRKUS. Käesolevat seadet on testitud ning see on tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele FCC reeglite
15. Osa järgi. Need piirangud on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes.
Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid
raadiosidele, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi.
Samas puudub garantii selle kohta, et mingis konkreetses paigaldises häireid ei esine. Kui seade tekitab raadio- või
televastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, soovitatakse kasutajal püüda
häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.
Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
Ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikupesasse või vooluahelasse.
Pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Seade ei tohi paikneda ega töötada mingi muu antenni või saatja juures.
Kasutusjuhend või käsiraamat peab sisaldama järgmist lisateavet.
1) Vastutava poole andmed: nimi, aadress, telefoninumber
2) Toote nimi ja mudeli number
Märkused. Mitut digitaalset seadet sisaldavate süsteemide puhul peab ülalnimetatud andmestik sisalduma üksnes
põhiseadme kasutusjuhendis. Kui nõuetele vastavuse tagamiseks on vaja varjestatud kaableid või spetsiaalseid
lisaseadmeid, tuleb lisada andmestik, mis annab kasutajale juhiseid nende rakendamiseks, näiteks:
Selle seadmega tuleb kasutada varjestatud kaableid, et tagada vastavus B-klassi FCC piirangutele.
See seade vastab Industry Canada spetsifikatsioonile RSS247.
See seade vastab Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS-standardi(te)le. Teostus peab vastama järgmisele kahele
tingimusele. (1) see seade ei tohi tekitada häireid ja (2) see seade peab vastu võtma igasuguseid häireid, kaasa
arvatud neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist. Lause kiirgusohu kohta. See toode vastab
Kanada kaasaskantava raadiosagedusliku kiirguse piirnormile, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale ning
on ohutu käesolevas juhendis kirjeldatud kasutusotstarbeks.
Raadiosageduslikku kiirguse ohtu saab veelgi vähendada, kui toodet hoitakse kasutaja kehast võimalikult kaugel või
seade lülitatakse väiksemale väljundvõimsusele, kui selline funktsioon on saadaval.
Déclaration d’exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils
portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut
être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif
est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle function est disponible.
See B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.
Kasutajad peavad kasutama USB-liideses USB 2.0 või uuemat versiooni.
Ettevaatust!
Vale tüüpi patarei kasutamisel võib tekkida plahvatusoht.
Kõrvaldage kasutatud patareisid juhiste järgi.
Siinkohal deklareerib C&A Marketing Inc., et see Snap Touch™ vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.

