Momentinio spausdinimo skaitmeninis fotoaparatas

SPARČIOJO PALEIDIMO VADOVAS

Išsamų naudotojo vadovą galite atsisiųsti iš svetainės polaroidsnapcamera.com.
Norėdami pagerinti savo patirtį, atsisiųskite nemokamą mobiliąją programėlę,
skirtą iOS ir „Android“.
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Popieriaus skyriaus durelių fiksatorius
Vaizdo ieškiklio jutiklinis LCD ekranas
Atstatymo mygtukas*
Mikro USB prievadas
Trikojo jungtis
MicroSD™ kortelės anga
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* Norėdami iš naujo paleisti fotoaparatą, įkiškite smeigtuką ir palaikykite maždaug 2 sekundes.

Ką rasite dėžėje

„Polaroid Snap Touch™“
Momentinio spausdinimo
fotoaparatas

Fotoaparato dirželis

„Polaroid ZINK®“ popierius
10 vnt. pakuotė

Mikro USB laidas

Trumpasis vadovas
ir garantija

Naudojimasis fotoaparatu
Įjungimas ir išjungimas
Spustelėkite maitinimo mygtuką. Jei blykstės mechanizmas yra uždarytas, jis atsidarys ir
fotoaparatas įsijungs.
Norėdami išjungti fotoaparatą, nuspauskite blykstės mechanizmą žemyn.
Norėdami įjungti fotoaparatą iš miego režimo, nuspauskite maitinimo mygtuką. Fotoaparatas
įsijungs.
Atminties saugykla
Fotoaparato vidinėje atmintyje gali tilpti iki 10 vaizdų, galima prijungti microSD™ atminties
kortelę iki 128 GB.
Nuotraukų popieriaus įdėjimas
„Polaroid Snap Touch™“ fotoaparatas naudoja tik
„Premium ZINK® Zero Ink®“ popierių su viena lipnia puse, ant kurio spausdinamos 2 x 3 col
nuotraukos.
1. Pastumkite svirtelę LCD ekrano kairėje pusėje. Atsidarys ekranas.

2. Iš pakuotės išimkite popierių ir visą sudėkite į vidų taip, kad mėlynas ZINK spalvų kalibravimo lapas būtų
apačioje, atsuktas brūkšniniu kodu žemyn.
3. Uždarykite popieriaus skyrių.
4. Mėlynas ZINK spalvų kalibravimo lapas bus apdorotas ir išstumtas prieš spausdinant nuotraukas, taip
sukalibruojamas spausdintuvas.
Nustatymas pirmą kartą
Įjunkite fotoaparatą sąrankai pradėti. Vykdykite instrukcijas, pateikiamas ekrane.
Fotografavimas ir filmavimas
Nuspauskite užrakto mygtuką, norėdami nufotografuoti vaizdą arba pradėti ir baigti vaizdo įrašymą Vaizdo įrašo
režimu.
Laikant nuspaustą užrakto mygtuką fotografavimo režimu bus nufotografuoti keli kadrai iš eilės (greitai vienas po
kito).
Vaizdui sufokusuoti užrakto mygtuką nuspauskite iki pusės.
Dėmesio. Nuspaudus užrakto mygtuką, kai įjungtas ne realiojo vaizdo ieškiklis, vėl grįžtama į realiojo vaizdo
ieškiklio langą.
Jutiklinio ekrano valdikliai
Norėdami atidaryti arba uždaryti valdiklius, palieskite bet kur vaizdo ieškiklio lange.
BŪSENOS INDIKATORIAI
Rodoma SD kortelės, spausdinimo, baterijos ir „Bluetooth®“ ryšio būsena.

FOTOGRAFAVIMO REŽIMAS
Jūsų „Snap Touch“ automatiškai įsijungia fotografavimo režimu, ekrane matysite fotoaparato piktogramą.
Spustelėkite fotoaparato piktogramą, norėdami persijungti į vaizdo įrašymo arba fotokameros režimą.

Fotografavimo režimas

Vaizdo įrašymo režimas

Fotokameros režimas

Fotokameros režimu galima fotografuoti vaizdus 2, 3 arba 4 nuotraukų lape konfigūracija.
FOTOGRAFAVIMO NUSTATYMAI
Paliesdami atidarykite fotografavimo, vaizdo įrašymo arba fotokameros nustatymų meniu.

FOTOPARATO NUSTATYMAI
Rodomi HDR, blykstės ir laikmačio nustatymai

HDR įj.

Blykstė įj.

Laikmatis: 3

VAIZDO ĮRAŠYMO NUSTATYMAI
Rodomi vaizdo įrašo skiriamosios gebos nustatymai.
PAPILDOMI NUSTATYMAI
Galite suasmeninti nuotraukas pridėdami rėmelius, filtrus ir skaitmenines etiketes.

Papildomi nustatymai

Rėmeliai

Filtrai

Etiketės

GALERIJA
Palieskite norėdami pereiti į galeriją.

Dėmesio. Galite pridėti papildomų nustatymų, pasukti ir apkarpyti nuotrauką galerijoje.
ĮRENGINIO NUSTATYMAI
Palieskite piktogramą atidaryti tokius prietaiso nustatymus kaip ekrano ryškumas, garsas ir „Bluetooth®“.

MASTELIO KEITIMAS
Paliesdami + arba – galite padidinti arba sumažinti vaizdą realiojo laiko vaizdo ieškiklyje.
SUFOKUSUOTI PALIESKITE IR PALAIKYKITE
Palieskite ir palaikykite ekraną fokusavimo sričiai nustatyti.
Dėmesio. Jutiklinio ekrano valdikliai yra v0.05.09.02 versijos, atnaujinant versiją jie gali keistis. Programinės įrangos
versijos atnaujinimų ieškokite programėlėje.
Mobilioji programėlė
Norėdami rasti augiau būdų naudotis „Polaroid Snap
„Touch™“, atsisiųsite nemokamą mobiliąją programėlę, skirtą iOS ir „Android™“, iš čia:

www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Daugiau informacijos, atsisiunčiamų vadovų, DUK ir techninės informacijos ieškokite svetainėje
polaroidsnapcamera.com.
Klientų aptarnavimo skyrius:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534
IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse, naudojamas pagal licenciją.
„Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekių ženklas JAV.
„MicroSD“ yra „SD-3C LLC“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Visi kiti prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

PIRMAJAM PIRKĖJUI SKIRTA RIBOTA GARANTIJA
Šis gaminys (įskaitant į originalią pakuotę įeinančius priedus), įgaliotojo pardavėjo parduodamas naujas, turi
pardavėjo pradiniam pirkėjui teikiamą garantiją dėl medžiagos ir gamybos defektų (toliau –„Garantija“), taikomą
pagal šias nuostatas:
Gaminys

Teritorija

Garantija dalims

Fotoaparatas
Fotoaparatas

Šiaurės Amerika
Centrinė ir Pietų
Amerika
Azija, Afrika, Australija,
Naujoji Zelandija
Europa
Rusija

1 metų
1 metų

Garantija
darbams
1 metų
1 metų

1 metų

1 metų

2 metų
2 metų

2 metų
2 metų

Fotoaparatas
Fotoaparatas
Fotoaparatas

Dėl garantinės informacijos ir trikčių diagnostikos kontaktinės informacijos: apsilankykite mūsų tinklalapyje
adresu www.polaroidsnapcamera.com.
Dėl garantinio aptarnavimo, problemos nustatymo ir aptarnavimo procedūrų pradinis pirkėjas turi kreiptis į
pardavėją, įgaliotąjį pardavėjo paslaugų tiekėją. Pardavėjui arba įgaliotajam pardavėjo paslaugų tiekėjui turi būti
pateikiamas pirkimo įrodymas (pirkimo kvitas arba sąskaita faktūra), įrodantis, kad gaminio garantinis laikotarpis
nėra pasibaigęs.
Ši garantija neapima pristatymo į pardavėjo įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba grąžinimo centrą siuntimo išlaidų,
jas turi padengti naudotojas.
Išimtys ir apribojimai
Ši garantija galioja medžiagų ir gamybos defektams, aptinkamiems įprastai naudojantis gaminiu nekomerciniais
tikslais, ji neapima naudotojo instruktavimo, pristatymo, nustatymo, sąrankos, reguliavimo, kosmetinių pažeidimų
bei pažeidimų dėl gamtos reiškinių poveikių, nelaimingų atsitikimų, naudojimo ne pagal paskirtį, nepriežiūros,
naudojimo komerciniais tikslais, gaminio ar kurios jos nors dalies modifikavimo.
Be to, ši garantija neapima ekrane „įsispaudusių“ vaizdų.
Ši garantija galioja tik pradiniam pirkėjui ir negalioja gaminiams, parduodamiems TOKIE, KOKIE YRA ir SU VISOMIS
TRIKTIMIS, kai jie parduodami kaip pritaikyti, perdirbti, pertvarkyti gaminiai; ji taip pat negalioja eksploatacinėms
medžiagoms (saugikliams, baterijoms, lemputėms ir pan.). Ši garantija negalioja, jei gamyklinis serijos numeris
pakeičiamas arba nutrinamas nuo gaminio. Ši garantija galioja tik toje šalyje, kurioje pirkėjas nusipirko gaminį, ir tik
gaminiams, nupirktiems ir aptarnaujamiems toje šalyje.
NETAIKOMOS JOKIOS KITOS IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT
NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS DĖL PARDAVIMO AR TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI, IŠSKYRUS KAIP TAI
IŠSKIRTINAI APIBŪDINTA ŠIOSE NUOSTATOSE. PARDAVĖJAS TAIP PAT NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ PO TO, KAI
PASIBAIGIA PRIEŠ TAI NURODYTAS GARANTINIS LAIKOTARPIS. JOKS KITAS ASMUO, ĮMONĖ AR ORGANIZACIJA
NEGALI TEIKTI KITOKIŲ GARANTIJŲ AR IŠSKIRTINIŲ GARANTIJŲ ŠIAM GAMINIUI, KURIOS BŪTŲ PRIVALOMOS
PARDAVĖJUI. REMONTAS, PAKEITIMAS ARBA SUMOKĖTOS UŽ GAMINĮ PINIGŲ SUMOS, GRĄŽINIMOS IŠSKIRTINE
PARDAVĖJO NUOŽIŪRA, YRA VIENINTELIAI

ŽALOS ATLYGINIMO PIRKĖJUI BŪDAI. PARDAVĖJAS, JO GAMINTOJAI ARBA „PLR IP HOLDING, LLC“ JOKIU ATVEJU
NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIFINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ AR PASEKMINĘ ŽALĄ
(ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NEGAUTU PELNU AR NUOSTOLIAIS, PRARASTU VERSLU, SANTAUPOMIS,
DUOMENIMIS AR ĮRAŠAIS), ATSIRADUSIĄ DĖL NAUDOJIMOSI, NETINKAMO NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO
NAUDOTIS ŠIUO GAMINIU. JOKIOS GARANTIJOS, IŠSKYRUS ČIA PATEIKIAMAS, NĖRA TEIKIAMOS. NEPAISANT
IŠDĖSTYTO PRIEŠ TAI, PIRKĖJO TEISĖ Į ŽALOS ATLYGINIMĄ IŠ PARDAVĖJO JOKIU ATVEJU NEVIRŠYS PARDAVĖJO
NUSTATYTOS GAMINIO PARDAVIMO KAINOS. ŠI RIBOTA GARANTIJA TAIKOMA TIK PIRMAJAM ŠIO GAMINIO
PIRKĖJUI. JI NĖRA PEDUODAMA.
Kai kuriose šalyse / regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams
ar pasekminiams nuostoliams, todėl nurodyti apribojimai ar išskirtiniai atvejai jums gali būti netaikomi. Ši garantija
suteikia tam tikras juridines teises ir jūs taip pat galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi kiekvienoje šalyje ar
provincijoje.
Kitose vietovėse kreipkitės į savo įgaliotąjį pardavėją ir sužinokite, ar galioja kita garantija.
Įspėjimas dėl atitikties: dėl įrenginio pakeitimų, kuriems nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali būti
panaikinta vartotojo teisė naudotis įrenginiu.
DĖMESIO. Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC
taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti suteikti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių namų įrangoje. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei nesumontuojama ir naudojama pagal instrukciją, gali
sukelti kenksmingus trukdžius radijo komunikacijoms.
Tačiau negalima užtikrinti, kad tam tikrame įrenginyje neatsiras tokių trukdžių. Jeigu ši įranga neigiamai veikia
radijo ir televizijos laidų priėmimo kokybę (tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą), vartotojui
rekomenduojama vienu ar keletu toliau išvardytų būdų bandyti pašalinti trikdžius.
Nukreipkite arba pakeiskite priimančios antenos vietą.
Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Įrenginį įjunkite į kitokį kištukinį lizdą, o ne tokį, į kurį įjungtas imtuvas.
Pasikonsultuoti su prekybininku arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.

Šis prietaisas negali būti įrengtas ar naudojamas kartu su kita antena ar siųstuvu.
Naudotojo ar instrukcijų vadove turi būti pateikiama ši informacija:
1) Atsakingos šalies informacija: pavadinimas, adresas, telefono numeris
2) Gaminio pavadinimas ir modelio numeris
Pastabos. Sistemoms, kurios apima kelis skaitmeninius prietaisus, šį pareiškimą reikia pateikti tik naudotojo
vadove, skirtame pagrindiniam įrenginiui. Jei atitikties sumetimais reikia naudoti ekranuotus laidus ar specialius
priedus, būtina pridėti nurodymą naudotojui juos naudoti, pvz.,
kad būtų užtikrintas B klasės prietaisų tinkamas naudojimas pagal FGG apribojimus, su prietaisu būtina naudoti
ekranuotus laidus.
Šis prietaisas atitinka „Industry Canada“ RSS247 nuostatas.
Šis prietaisas atitinka „Industry Canada“ RSS standartus, kuriems nereikalinga licencija. Naudojimas priklauso nuo
šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali kelti trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti visus gaunamus trukdžius,
įskaitant ir tokius, kurie gali trikdyti įrenginio darbą. Pareiškimas apie spinduliuotę: šis gaminys atitinka Kanados
nešiojamos radijo įrangos spinduliuotės ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, ir yra saugus naudoti pagal
savo numatytąjį tikslą, kaip tai apibūdinama šiame vadove.
Radijo spinduliuotę galima papildomai sumažinti laikant produktą kuo toliau nuo kūno arba nustatant mažesnę jo
išvesties galią, jei tokia funkcija prietaise yra.
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.
B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003.
Naudotojams reikia naudoti USB 2.0 ar naujesnę versiją atitinkančias USB sąsajas.
Dėmesio.
Įdėjus netinkamo tipo bateriją kyla sprogimo pavojus.
Panaudotas baterijas išmeskite pagal instrukcijas.
Šiuo dokumentu „C&A Marketing Inc.“ pareiškia, kad šis „Snap Touch™“ fotoaparatas atitinka direktyvos
1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.

