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Instant Print Digital Camera
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης
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Γεια σας! Καλωσορίσατε στον κόσμο της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Polaroid
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What’s in the Box

Get to Know Your Polaroid Snap™

Camera Strap
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Polaroid Snap™ Instant Print Camera
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1. Flash
2. Lens with
Magnetic Cap
3. Print Slot

Micro USB Cable
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Back View

Top View
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4. MicroSD Card Slot
5.	Wrist Strap Anchor
6.	Micro USB Connector
7. Battery Status LED
8. Paper Status LED
9.	MicroSD Card
Status LED
10. Paper Door Latch
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11.	
Polaroid Border
Selector
12.	Color Mode Selector
13.	Pop-Up Viewfinder/
Power Switch
14. Shutter Button
15. Self-Timer
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Turning On
Your On/Off switch is your viewfinder. To
turn on your Snap, gently press the power
icon on the viewfinder. Your viewfinder will
pop up and your camera will turn on.
Turning Off
Use slight pressure to push the viewfinder
back to a closed position. Your camera is
now off.

Restarting
To manually restart (in case of the camera
freezing or other issues), first insert the end
of a paperclip or other small, pointed item
into the pinhole next to the micro USB slot.
Apply gentle pressure until the camera turns
off. Close and open the viewfinder to turn
the camera back on.
Taking Photos
Is the lens cap off? Good! Press and release
the shutter button and voilà! You’ve taken
a photo.
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Your camera will automatically flash and auto
focus for every photo. A lens cap has been
included to keep your lens clean and scratchfree. Don’t forget to use it!
Printing
The Snap camera instantly prints every photo
for you when ZINK Paper™ is loaded. You can
take up to three photos while the camera is
printing. After three pictures, your camera
will not capture any more photos until
printing is finished.
Reprinting
To reprint the last photo taken, press and
hold both the shutter button and Color Mode
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button for three seconds. You’ll hear a beep
and the LED will blink white and then you’ll
have a print to share.
Inserting Photo Paper
1. S
 lide the latch on the paper tray and open
the door.
2. Slide the entire pack of ZINK Paper™
into the paper tray.
– Make sure the ZINK Smart Sheet™
is placed and loaded with the bar code
face down.
– Shiny side of paper faces up.
3. Close the paper tray door.

The ZINK Smart Sheet™ will eject when you
take a picture, then your photo will print.
For bright, sharp instant photos that come
out dry to the touch and ready to peel and
stick, we recommend Polaroid Premium
ZINK Paper™.
Refilling Photo Paper
When the last ZINK Paper™ is used, the LED
next to the paper icon on the back of your
Snap will glow red. You can now safely reload
printing paper into your camera.
Paper Do’s & Don’ts
– Do not add more paper if the paper

compartment is not completely empty.
– Do not fill the paper compartment with
more than one 10-pack of Premium
ZINK Paper™. Filling over 10 sheets can
damage the printer.
– Do avoid bending the ZINK Paper™.
– Do hold the paper by its edges. Avoid
touching the surface with your fingers.
If there is a paper jam, if you insert the
wrong type of paper, or there is some other
printing/paper related error, all indicators
will blink red. Open your camera and correct
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the error (clear jam, replace paper, etc.) then
restart your camera.
Memory
Your Snap is built with enough memory to
capture and print one 5MP image at a time.
Inserting an SD Card
Your Snap comes with an SD Card slot for
images that you’d like to save, as well as
print. To insert a memory card, gently push
the SD card into the slot on the side of
your camera. You’ll feel a slight click when
the card is fully inserted and the SD LED
will glow white. Use cards with up to
32GB max capacity.
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Removing an SD Card
Give a light push to the top of the card
and the SD card will pop out. Pull to fully
remove from your Snap.
SD Card Memory Indicator
When the memory on your SD card dips
below 1GB the LED on the back of your
Snap will glow red. When the memory
reaches zero, or if there is an error reading
the SD card, the LED will blink red.
Transferring Files
Via USB Cable
– Using the included micro USB cable,
connect your Snap to a computer. Double-

click the SD card when it appears on your
computer desktop to view and save your
images to a photo roll or other location.
Via SD Card
– Remove the SD card per the directions
above then insert the card into your
card reader.
Battery & Charging
When the battery power dips below 10%
the battery LED will glow red. At 2% power,
your camera will automatically shut down.
To charge your Snap, plug it into either a
wall outlet or computer, using the included

micro USB cable. The battery LED will blink
red until the battery is fully charged.
Auto Sleep
To help save battery power, your Snap
will automatically go into sleep mode
after several minutes of no use. To turn
your camera back on, close and re-open
the viewfinder.
Self-Timer
Your Snap comes with a ten-second
self-timer. To set it, press the timer button
(located on the top of the camera), then
press the shutter button. The timer button
will blink white while the timer counts
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down and in ten seconds, your photo will
be captured.
Adding Effects
Photo Frames
– To add a Polaroid border to your print,
press the frame button located on top of
your camera.
Color Tints
– To give your print a sepia or black and white
treatment, press the color button (located
on the top of your camera) to select the
color tint for your next print.
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Photo Booth
– To take photos with a photo booth effect,
press and hold the shutter button for three
seconds. The timer button will blink and
the camera will take four photos in a row,
capturing a photo every four seconds. The
photos will print on one sheet with these
four consecutive images.

Service should only be performed by a
qualified technician.

Precautions & Safety Tips
Turn the power off if:
– Foreign objects or water enter the camera
– The camera has been dropped or its case
has been damaged
Continued use after these issues may cause
personal injury.

Adult supervision is recommended when the
product is being operated by young children.

Do not fire the flash close to anyone’s eyes.
This may cause damage to the person’s
eyesight.

Do not use the camera while you are
walking, driving or riding a motorcycle.
This may result in you having an accident.

This camera is a precision instrument. Do
not drop, strike or use excessive force when
handling the camera.

This camera isn’t waterproof. It’s not waterresistant, either, so use caution when using
near water.
Do not place the camera on unstable surfaces.

For optimal performance, use your Snap
in temperatures between 60°F and 90°F
(15.6°C and 32.2°C) and between 20% to
80% relative humidity.
Do not use the camera near sand as this
may damage the camera.
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Do not use the camera in humid, steamy,
smoky or dusty places. This may cause fire
or electric shock.
Use the camera in a well-ventilated area. Do
not wrap the camera or place it in cloth or
blankets. This may cause heat to build up and
deform the case, resulting in personal injury.
Do not leave the camera in places where the
temperature may rise significantly, such as
the inside of a car. This may adversely affect
the performance of the product.
Before moving the camera, disconnect
all cords and cables. Failure to do this may
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damage cords and cables, resulting in
personal injury or damage to the product.
Notes on Battery Usage
Carefully read and strictly observe the safety
instructions and the notes described below:
– Use only the included, non-removable
battery (7.4V).
– Avoid extremely cold environments as low
temperatures can shorten the battery life
and reduce camera performance.
– When you are using a Polaroid Snap
that has not been used for an extended

period of time, it may affect the battery
life and the number of images that can
be captured. To maximize its battery
performance and lifetime, we recommend
that you fully charge the battery and
discharge it for at least one complete cycle
before use.
– Properly dispose of the battery when
disposing of the camera.
– Do not disassemble the Snap camera or
remove the battery at any time. The battery
is not designed to be removed from the
camera, nor charged outside the camera.

Disclaimer
During extended use, your Polaroid Snap
camera may feel warm to the touch. This
is a normal operating occurrence and does
not indicate any product defect or reason
to slow down the fun.
That’s it!
Have questions? Need technical support?
Want to know more? Get in touch at:
cspolaroid@camarketing.com
www.polaroidsnapcamera.com
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Περιεχόμενο συσκευασίας

Εξοικειωθείτε με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Polaroid Snap™

Λουρί φωτογραφικής μηχανής

1
3

Polaroid Snap™—Φωτογραφική μηχανή άμεσης
εκτύπωσης
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1. Φλας
2. Φακός με μαγνητικό
κάλυμμα
3. Σχισμή εξαγωγής
εκτύπωσης

Καλώδιο micro USB
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Πίσω όψη

Κάτοψη
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4. Υποδοχή κάρτας MicroSD
5. Σημείο στήριξης για το λουρί
καρπού
6. Βύσμα micro USB
7. Φωτεινή ένδειξη (LED)
κατάστασης μπαταρίας
8. Φωτεινή ένδειξη (LED)
χαρτιού εκτύπωσης
9. Φωτεινή ένδειξη (LED)
κατάστασης κάρτας MicroSD
10. Ασφάλεια θύρας δίσκου
χαρτιού εκτύπωσης
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11. Κουμπί επιλογής
περιγράμματος Polaroid
12. Κουμπί επιλογής
χρωματικού μοντέλου
13. Αναδυόμενο
εικονοσκόπιο/Διακόπτης
τροφοδοσίας
14. Κουμπί κλείστρου
15. Αυτόματος
χρονοδιακόπτης λήψης
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Χρήση της φωτογραφικής μηχανής Snap
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Ενεργοποίηση (On)

Το κουμπί του εικονοσκοπίου είναι ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να
ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή Snap,
πατήστε απαλά το εικονίδιο ενεργοποίησης στο
εικονοσκόπιο. Έτσι θα ανοίξει το εικονοσκόπιο
και θα ενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή.

Απενεργοποίηση (Off)

Πιέστε ελαφρά το εικονοσκόπιο ώστε να
επανέλθει στη θέση κλεισίματος. Η φωτογραφική
μηχανή απενεργοποιείται.

Λήψη φωτογραφιών

Έχετε ανοίξει το κάλυμμα του φακού; Ωραία!
Πατήστε το κουμπί κλείστρου και μετά αφήστε
το. Αυτό ήταν! Μόλις τραβήξατε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφική μηχανή θα χρησιμοποιεί
αυτόματα το φλας και θα κάνει αυτόματη
εστίαση σε κάθε φωτογραφία. Η συσκευασία
περιλαμβάνει και ένα κάλυμμα για τον φακό,
ώστε να διατηρείται καθαρός και να μη
χαράσσεται. Μην ξεχνάτε να το χρησιμοποιείτε!

Εκτύπωση

Αν εφοδιάσετε τη φωτογραφική μηχανή με το
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ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών ZINK
Paper™, η Snap θα τυπώνει άμεσα κάθε
φωτογραφία.
Χρήση της φωτογραφικής μηχανής Snap

Εισαγωγή φωτογραφικού χαρτιού

1.Σύρετε την ασφάλεια του δίσκου εισαγωγής
χαρτιού και κατόπιν ανοίξτε τη θύρα.
2.Εισαγάγετε ολόκληρο το πακέτο ZINK Paper™
στον δίσκο χαρτιού εκτύπωσης.
-Βεβαιωθείτε ότι το ZINK Smart Sheet™
έχει τοποθετηθεί και έχει φορτωθεί στον
δίσκο εισαγωγής με την όψη που φέρει τον
ραβδοκώδικα προς τα κάτω.
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-Η γυαλιστερή όψη του χαρτιού πρέπει να είναι
στραμμένη προς τα επάνω.
3.Κλείστε τη θύρα του δίσκου εισαγωγής
χαρτιού.
Όταν τραβήξετε μια φωτογραφία, θα γίνει
εξαγωγή του ZINK Smart Sheet™ από τη
συσκευή και η φωτογραφία σας θα τυπωθεί.
Για να τραβάτε φωτεινές, ευκρινείς φωτογραφίες
που βγαίνουν στεγνές και έτοιμες, σας
προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το ειδικό
φωτογραφικό χαρτί εκτύπωσης Polaroid
Premium ZINK Paper™.

Αναπλήρωση φωτογραφικού χαρτιού

Όταν χρησιμοποιήσετε το τελευταίο σας φύλλο
Zink Paper™, η φωτεινή ένδειξη (LED) που
βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο χαρτιού, στην
πίσω πλευρά της Snap, θα ανάψει με σταθερό
κόκκινο χρώμα. Τότε μπορείτε με ασφάλεια
να ανεφοδιάσετε με χαρτί εκτύπωσης τη
φωτογραφική μηχανή σας.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε με
το χαρτί εκτύπωσης
-Μην προσθέτετε επιπλέον φύλλα αν η θήκη
χαρτιού εκτύπωσης δεν είναι εντελώς άδεια.

-Μην εισάγετε στη θήκη χαρτιού περισσότερα
από 10 φύλλα (ένα πακέτο) Premium ZINK

Paper™. Η εισαγωγή περισσότερων από 10
φύλλων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον
εκτυπωτή.
-Αποφεύγετε να λυγίζετε το ZINK Paper™.
-Να κρατάτε το χαρτί από τις άκρες του.
Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια με τα
δάχτυλά σας.
Αν γίνει εμπλοκή του χαρτιού, αν εισαγάγετε
λανθασμένο τύπο χαρτιού ή αν παρατηρηθεί
κάποιο άλλο σφάλμα που έχει σχέση με την
εκτύπωση ή το χαρτί, τότε όλες οι ενδείξεις
θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με κόκκινο
χρώμα. Ανοίξτε τη φωτογραφική μηχανή,
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διορθώστε το πρόβλημα (αποκαταστήστε την
εμπλοκή, αντικαταστήστε το χαρτί, κ.λπ.) και
επανεκκινήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Μνήμη

Η Snap έχει αρκετή ενσωματωμένη μνήμη για
να τραβά και να τυπώνει μία εικόνα 5 MP κάθε
φορά.

Εισαγωγή κάρτας SD

Η Snap διαθέτει υποδοχή κάρτας SD για εικόνες
που δεν θέλετε απλώς να τυπώσετε, αλλά
και να αποθηκεύσετε. Για να τοποθετήστε μια
κάρτα μνήμης, εισαγάγετε απαλά την κάρτα
SD στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι της
φωτογραφικής μηχανής. Μόλις εισαγάγετε
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πλήρως την κάρτα, θα αντιληφθείτε έναν
χαρακτηριστικό ήχο. Η φωτεινή ένδειξη της
κάρτας SD θα ανάψει με σταθερό λευκό χρώμα.
Να χρησιμοποιείτε κάρτες χωρητικότητας έως
και 32 GB.

μνήμη εξαντληθεί ή αν παρουσιαστεί σφάλμα
στην ανάγνωση της κάρτας SD, η φωτεινή
ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα.

Αφαίρεση κάρτας SD

Μέσω καλωδίου USB

Πιέστε ελαφρά το επάνω μέρος της κάρτας. Η
κάρτα SD θα βγει από την υποδοχή. Τραβήξτε
την κάρτα για να την αφαιρέσετε από τη Snap.

Ένδειξη διαθέσιμης μνήμης κάρτας SD

Όταν η διαθέσιμη μνήμη της κάρτας SD πέσει
κάτω από το 1 GB, η φωτεινή ένδειξη που
βρίσκεται στην πίσω πλευρά της Snap θα
ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα. Όταν η

Μέσω κάρτας SD

– Αφαιρέστε την κάρτα SD σύμφωνα με τις
παραπάνω οδηγίες και μετά εισαγάγετε την
κάρτα σε μια μονάδα ανάγνωσης καρτών.

Μεταφορά αρχείων
– Χρησιμοποιήστε το καλώδιο micro USB
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να
συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή Snap σε
έναν υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ στην κάρτα
SD μόλις αυτή εμφανιστεί στην επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή για να προβάλετε και
να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας σε άλμπουμ
φωτογραφιών ή σε άλλη θέση.
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Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

Μόλις η ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από
το 10%, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας θα
ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα. Μόλις η
ισχύς φτάσει στο 2%, η φωτογραφική μηχανή θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Για να φορτίσετε τη Snap, συνδέστε την είτε σε
πρίζα είτε σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας
το καλώδιο micro USB που περιέχεται στη
συσκευασία. Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας
θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ώσπου η
μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

Αυτόματη αναστολή λειτουργίας

Για εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας, η
Snap τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής
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λειτουργίας εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί για
αρκετά λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη
φωτογραφική μηχανή, κλείστε και ανοίξτε ξανά
το εικονοσκόπιο.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης λήψης

Η Snap έχει αυτόματο χρονοδιακόπτη λήψης
με περιθώριο δέκα δευτερολέπτων. Για να τον
θέσετε σε λειτουργία, πατήστε πρώτα το κουμπί
του χρονοδιακόπτη λήψης (που βρίσκεται
στο επάνω μέρος της κάμερας) και μετά το
κουμπί κλείστρου. Καθώς ο χρονοδιακόπτης
κάνει την αντίστροφη μέτρηση, το κουμπί
του θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Στα
δέκα δευτερόλεπτα, θα γίνει η λήψη της
φωτογραφίας.

Προσθήκη εφέ

Περιγράμματα φωτογραφιών
-Για να προσθέσετε περίγραμμα Polaroid
στην εκτύπωσή σας, πατήστε το κουμπί
περιγράμματος που βρίσκεται στο επάνω μέρος
της φωτογραφικής μηχανής.

Χρωματικοί τόνοι

-Για να προσδώσετε στην εκτύπωσή σας
τόνο σέπια ή ασπρόμαυρο χρώμα, πατήστε
το κουμπί επιλογής χρώματος (που βρίσκεται
στο επάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής)
για να επιλέξετε τον χρωματικό τόνο για την
επόμενη εκτύπωσή σας.

Εφέ θαλάμου φωτογράφησης
-Για να τραβήξετε φωτογραφίες με το
εφέ θαλάμου φωτογράφησης, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για τρία
δευτερόλεπτα. Το κουμπί του χρονοδιακόπτη
λήψης θα αναβοσβήσει και η φωτογραφική
μηχανή θα τραβήξει τέσσερις φωτογραφίες
διαδοχικά, μία κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Οι
φωτογραφίες θα τυπωθούν σε ένα φύλλο που
θα περιέχει και τις τέσσερις διαδοχικές εικόνες.

Συμβουλές προφύλαξης και ασφάλειαςs

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή στις
εξής περιπτώσεις:
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-Αν εισέλθουν στη φωτογραφική μηχανή ξένα
αντικείμενα ή νερό
-Αν η φωτογραφική μηχανή πέσει ή αν χαλάσει
το περίβλημά της
Αν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε μετά από
τέτοια περιστατικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε.

Συντήρηση και επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο
από εξειδικευμένο τεχνικό.

30 | ΕΛ

Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε
μέρη με υγρασία, ατμό, καπνό ή σκόνη. Μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι στεγανή.
Επίσης, δεν είναι αδιάβροχη. Γι’ αυτό πρέπει να
είστε προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε κοντά
σε νερό.

Για βέλτιστη απόδοση, να χρησιμοποιείτε τη
Snap σε θερμοκρασίες από 15,6°C έως 32,2°C
(60°F–90°F) και σε συνθήκες σχετικής υγρασίας
από 20% έως 80%.

Μην τοποθετείτε τη φωτογραφική μηχανή σε
ασταθείς επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή
κοντά σε άμμο διότι μπορεί να υποστεί ζημιά.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από παιδιά,
είναι σκόπιμο να γίνεται υπό την επίβλεψη
ενηλίκου.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια
άλλων ατόμων. Ενδέχεται να προκληθούν
προβλήματα στην όραση.

Να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή
σε χώρους με καλό αερισμό. Μην τυλίγετε τη
φωτογραφική μηχανή με υφάσματα, ρούχα
ή κουβέρτες. Ενδέχεται να συσσωρευθεί
θερμότητα και να παραμορφωθεί το περίβλημά
της, κάτι που μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.

Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή
ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή επιβαίνετε σε
μοτοσυκλέτα. Ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα.

Η φωτογραφική μηχανή είναι συσκευή
ακριβείας. Όταν τη χειρίζεστε, μην τη ρίχνετε στο
έδαφος, μην τη χτυπάτε και μη χρησιμοποιείτε
υπερβολική δύναμη.

Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή σε
μέρη όπου ενδέχεται να ανέβει σημαντικά
η θερμοκρασία, για παράδειγμα μέσα σε
αυτοκίνητο. Ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η
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απόδοση του προϊόντος.

συσκευασία.

τη χρησιμοποιείτε και πάλι κανονικά.

Πριν από κάθε μεταφορά της φωτογραφικής
μηχανής, να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια. Αν
δεν το κάνετε, ενδέχεται να υποστούν ζημιά τα
καλώδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε ή να
προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

-Να αποφεύγετε τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
διότι ενδέχεται να ελαττώσουν τη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας και να μειώσουν την απόδοση
της φωτογραφικής μηχανής.

-Κατά την απόρριψη της φωτογραφικής
μηχανής, φροντίστε για την ορθή διάθεση της
μπαταρίας.

Επισημάνσεις για τη χρήση της
μπαταρίας

Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυστηρά τις
οδηγίες ασφαλείας και τις επισημάνσεις που
αναφέρονται στη συνέχεια:
-Να χρησιμοποιείτε μόνον τη μη αφαιρούμενη
μπαταρία (7,4 V) που περιέχεται στη
32 | ΕΛ

-Όταν χρησιμοποιείτε φωτογραφική μηχανή
Polaroid Snap η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει
επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και
το πλήθος των εικόνων που μπορεί να τραβήξει
η μηχανή. Για μέγιστη απόδοση και διάρκεια
ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να τη φορτίσετε
πλήρως και να την εκφορτίσετε για τουλάχιστον
έναν πλήρη κύκλο φόρτισης προτού αρχίσετε να

-Μην αποσυναρμολογείτε τη φωτογραφική
μηχανή Snap και μην αφαιρείτε την μπαταρία. Η
μπαταρία δεν έχει σχεδιαστεί για να αφαιρείται
από τη φωτογραφική μηχανή, ούτε για να
φορτίζεται εκτός αυτής.

είναι στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας
και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος του
προϊόντος, ούτε αποτελεί λόγο να σταματήσετε
τη διασκέδασή σας!

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε!

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

Αποποίηση ευθύνης

Μετά από παρατεταμένη χρήση, η θερμοκρασία
της φωτογραφικής μηχανής Polaroid Snap
μπορεί να είναι υψηλή όταν την αγγίζετε. Αυτό
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WARNING STATEMENTS
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
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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 from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
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 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.
IMPORTANT NOTE:
Federal Communication Commission (FCC)
Radiation Exposure Statement
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 Industry Canada’s licenceexempt 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,
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le fonctionnement.
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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/socialresponsibility 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 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 Snap 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.
ΕΛ | Οι επωνυμίες Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid
Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum και
Polaroid Snap 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 έγκρισή
τους για το παρόν προϊόν. Η PLR IP Holdings, LLC
δεν είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του παρόντος
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προϊόντος και δεν παρέχει εγγύηση κατασκευαστή ή
υποστήριξη.

Distributed by: | Διανομή από την εταιρεία:
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.polaroidsnapcamera.com
© 2015 All Rights Reserved | Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος
Patent Pending | Εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας
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For Warranty information, go to: | Για
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.polaroidsnapcamera.com/support
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