Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατεβάστε το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση: polaroidsnapcamera.com.
Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας, κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή εκτύπωσης Polaroid
Print για iOS και Android.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λουράκι φωτογραφικής
Polaroid SNAP Touch™
Φωτογραφική μηχανή άμεσης
μηχανής
εκτύπωσης

Χαρτί 10 τμχ. Polaroid
ZINK®

Καλώδιο Micro USB

Οδηγίες χρήσης –
Εγγύηση
EL | 3

Γνωρίστε τη φωτογραφική μηχανή σας
Αναδυόμενο φλας/κουμπί on/off
Καθρέπτης για selfie
Φακός με μαγνητικό καπάκι
Υποδοχή εξόδου εκτύπωσης
φωτογραφίας
5. μικρόφωνο
6. μεγάφωνο
7. Υποδοχή κάρτας MicroSD
8. Βύσμα τρίποδου
9. Θύρα Micro USB
10. Κουμπί επαναφοράς*
* Για να επαναφέρετε τη φωτογραφική μηχανή, εισαγάγετε το
PIN και κρατήστε το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
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11. Μάνταλο πόρτας
υποδοχής χαρτιού
12. Κουμπί διαφράγματος
13. Σκόπευτρο
οθόνης αφής LCD
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Χρήση φωτογραφικής μηχανής
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Πατήστε απαλά το μηχανισμό αναδυόμενου
φλας.
Μνήμη αποθήκευσης
Η εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής
μπορεί να αποθηκεύσει έως 10 εικόνες και μία
κάρτα microSD έως 128GB.
Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού
εκτύπωσης
Η φωτογραφική μηχανή Polaroid Snap Touch™
χρησιμοποιεί μόνο χαρτί Premium ZINK® Zero
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Ink® για να εκτυπώσει φωτογραφίες 2x3 ιντσών
σε αυτοκόλλητο χαρτί.
1. Σύρετε το μοχλό προς τα αριστερά της
οθόνης LCD. Η οθόνη θα αναδυθεί.
2. Τοποθετήστε ολόκληρο το πακέτο χαρτιού,
έτσι ώστε να βρίσκεται προς τα κάτω η
μπλε σελίδα ZINK Smart, με τον ραβδωτό
κώδικα στραμμένο προς τα κάτω.
3. Κλείστε τη θήκη χαρτιού.
4. Η μπλε σελίδα ZINK Smart θα τεθεί σε
επεξεργασία και θα εξέλθει πριν
εκτυπώσετε μια φωτογραφία.

Αρχική εγκατάσταση
Θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική
μηχανή για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
Επιλέξτε λειτουργία φωτογραφίας, βίντεο ή
φωτογρ. θαλάμου, πατώντας στο εικονίδιο
λειτουργίας λήψης.

Λειτουργία φωτογραφίας Λειτουργία βίντεο

Λειτουργία φωτογρ. θαλάμου

Πατήστε το κουμπί του διαφράγματος για να
βγάλετε φωτογραφίες ή για να ξεκινήσετε και
να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο.
Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί του
διαφράγματος σε λειτουργία φωτογραφίας θα
βγάλετε συνεχόμενες φωτογραφίες (συνεχόμενη
λήψη φωτογραφιών). Σημείωση: Αν πατήσετε το
κουμπί διαφράγματος σε οποιαδήποτε προβολή
εκτός από την προβολή ζωντανού σκόπευτρου,
θα επιστρέψετε στο ζωντανό σκόπευτρο.
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Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις φωτογραφίες
σας με πλαίσια, φίλτρα και ψηφιακά αυτοκόλλητα.
Πατήστε στο εικονίδιο ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για
να ξεκινήσετε.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φίλτρα, πλαίσια ή
αυτοκόλλητα σε κάθε διάταξη.

Ρυθμίσεις συσκευής

Χειριστήρια οθόνης αφής
Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του σκόπευτρου
για να εμφανίσετε/κρύψετε τα χειριστήρια.

Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων
των φωτογραφιών, των βίντεο ή του φωτογρ.
θαλάμου.

Πρόσθετες επιλογές

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εμφανίζει την κατάσταση της εκτύπωσης, της
μπαταρίας και της σύνδεσης Bluetooth. Πατήστε
στο εικονίδιο για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις
της συσκευής.

Πλαίσια

Φίλτρα

Αυτοκόλλητα

Πατήστε στο εικονίδιο λειτουργίας φωτογρ.
θαλάμου για να βγάλετε φωτογραφίες σε
διάταξη δύο, τριών ή τεσσάρων φωτογραφιών.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ

Ρυθμίσεις λήψης
HDR, ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Εμφανίζει ρυθμίσεις για το HDR, το φλας και το
χρονοδιακόπτη

HDR ενεργό Φλας ενεργό Χρονοδιακόπτης :3

ΣΥΛΛΟΓΗ
Πατήστε για να μεταβείτε στη Συλλογή.

ZOOM

Πατήστε + ή - για να αυξομειώσετε το μέγεθος
στο ζωντανό σκόπευτρο ή στην προβολή
αρχείων.
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ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να
ορίσετε την περιοχή εστίασης.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας, κατεβάστε
τη δωρεάν εφαρμογή εκτύπωσης Polaroid Print
για iOS και Android.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο polaroidsnapcamera.
com για περισσότερες πληροφορίες, για να
κατεβάσετε το εγχειρίδιο, για τις συνήθεις
ερωτήσεις και τεχνική υποστήριξη.
10 | EL

Εξυπηρέτηση πελατών:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη
σύνδεση με διεπαφή USB 2.0 ή νεότερη.
Προσοχή:
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία
αντικατασταθεί με άλλη μπαταρία
λανθασμένου τύπου.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες
σύμφωνα με τις οδηγίες.
Η C&A Marketing Inc. δηλώνει διά του
παρόντος ότι το προϊόν Snap Touch
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές προβλέψεις της
Οδηγίας 1999/5/EΕ.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Το παρόν Προϊόν (συμπεριλαμβανομένων
τυχόν αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
στην αρχική συσκευασία), όπως
παραδίδεται και διανέμεται καινούριο από
έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής
φέρει την εγγύηση του Αντιπροσώπου
προς τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή,
αναφορικά με ελαττώματα υλικού και
κατασκευής ("Εγγύηση") ως ακολούθως:
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Προϊόν

Περιοχή

Κάμερα

Βόρεια Αμερική

Κάμερα

Κεντρική και Νότια 1 έτος
Αμερική

1 έτος

Κάμερα

Ασία, Αφρική,
Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία

1 έτος

1 έτος

Κάμερα

Ευρώπη

2 έτη

2 έτη

Κάμερα

Ρωσία

2 έτη

2 έτη

Εγγύηση
εξαρτημάτων
1 έτος

Εγγύηση για
εργασία
1 έτος

Για επικοινωνία με την Υπηρεσία
εγγυήσεων και αντιμετώπισης
προβλημάτων: Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
www.polaroidsnapcamera.com.
Για να επωφεληθεί από την Υπηρεσία
εγγύησης, ο αρχικός καταναλωτήςαγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με
τον Αντιπρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένο
πάροχο εξυπηρέτησης του Αντιπροσώπου,
για τον προσδιορισμό του προβλήματος και
τις διαδικασίες εξυπηρέτησης. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
η επίδειξη στον Αντιπρόσωπο ή σε
εξουσιοδοτημένο πάροχο εξυπηρέτησης, του
αποδεικτικού αγοράς με τη μορφή απόδειξης
ή τιμολογίου, το οποίο θα αποδεικνύει ότι

το Προϊόν τελεί υπό τη σχετική περίοδο
Εγγύησης, προκειμένου να είναι δυνατή η
λήψη της υπηρεσίας.
Τα έξοδα αποστολής προς το κέντρο
εξυπηρέτησης του Αντιπροσώπου ή
προς την Εγκατάσταση επιστροφών δεν
καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση
και πρέπει να καταβάλλονται από τον
καταναλωτή.
Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει
κατασκευαστικά ελαττώματα σε υλικά και
κατασκευή, τα οποία προκύπτουν από
την κανονική, μη εμπορική χρήση του
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Προϊόντος, και δεν καλύπτει τις οδηγίες, την
παράδοση, την εγκατάσταση, τη ρύθμιση,
τις προσαρμογές, τις διακοσμητικές βλάβες
ή τη βλάβη που έχει επιφέρει ο καταναλωτής
λόγω φυσικών φαινομένων, ατυχήματος,
κακής χρήσης, κακοποίησης, αμέλειας,
εμπορικής χρήσης ή τροποποίησης του
Προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.
Επίσης, η παρούσας Εγγύηση δεν καλύπτει
εικόνες "καμμένων στοιχείων" της οθόνης.
Η παρούσα Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά
για τον αρχικό καταναλωτή και δεν καλύπτει
προϊόντα που πωλούνται ΩΣ ΕΧΟΥΝ ή ΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, που πωλούνται ως
Επανακατασκευασμένα, Ανακαινισμένα ή
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Ανανεωμένα, ή αναλώσιμα (π.χ. ασφάλειες,
μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ.). Η εγγύηση δεν
ισχύει αν ο εργοστασιακά τοποθετημένος
αριθμός σειράς έχει τροποποιηθεί ή
αφαιρεθεί από το Προϊόν. Η παρούσα
Εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα όπου ο
καταναλωτής αγόρασε το προϊόν και μόνο για
προϊόντα που αγοράστηκαν ή υποβλήθηκαν
σε σέρβις στην εν λόγω χώρα.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ
Ή ΝΟΗΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΝΟΗΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΗΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΣΕ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ,
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΟΥ Ή Η PLR IP
HOLDINGS, LLC ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΧΑΙΑ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ,
ΕΙΔΙΚΗ, ΚΥΡΩΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΒΛΑΒΗ (ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ,
ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ,
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΓΓΡΑΦΩΝ) ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ
ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ
ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ, Η
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ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ
ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. Η
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ.
Σε ορισμένες χώρες, πολιτείες ή περιοχές
δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός
τυχαίων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή
επιτρέπουν περιορισμούς σε εγγυήσεις.
Επομένως, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις
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δεν θα έχουν ισχύ για εσάς. Η παρούσα
εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά
δικαιώματα και ενδεχομένως να έχετε και
άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με
την πολιτεία ή την περιοχή. Επικοινωνήστε
με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής για
να ενημερωθείτε αν ισχύουν άλλες εγγυήσεις.

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.

