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عرض أمامي

عدسات الكاميراا.  1
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مدخل الحزام.
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ز الورق. َحيِّ  5

فتحة بطاقة.  6

7  زر إعادة الضبط*.

MicroSD

مجس الباب.  8

ز الورق. غطاء َحيِّ  9

*سا وثبته لمدة ثانيتين تقريباوبد لخأد ،الكاميرا إلعادة ضبط.
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جوانب بوالرويد كالسيكية 12
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مكبر الصوت
حزام
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محتوى العرض

بوب ديورالوب
كاميرا ةيروفال ةعابطلل ةيمقر

حزام الكاميرا

 عيرسال ليغشتال ليلد
تانامضل

يب سإ وي وركيامال مازح 
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كيفية استخدام الكاميرا الخاصة بك

لتشغيل الكاميرا الخاصة من وضع السكون، اضغط على زر المغالق األلحمر 
أو انقر على الشاشة. 

تخزين الذاكرة
يمكن للذاكرة الداخلية للكاميرا تخزين ما يصل إلى 10 صور ويمكن لها أن 

تستوعب بطاقة ميكرو إس دي  تصل طاقتها حتى 128 جيجابايت.
تزويد ورق طباعة الصور

تستخدم كاميرا بوالرويد بوب ورق بريميوم زينك زيرو إنك فقط لطباعة 

)
2 مح قم بوضع محتويات حزمة مع الجانب المطبوع من ورقة معايرة اللون 

من الجهة األمامية للكاميرا). يجب  الزرقاء على الجزء السفلي إلى األسفل 
أن تكون الورقة بيضاء الجانب.

3 أعد وضع غطاء الورق مرة أخرى على الكاميرا. لن تستطيع الكاميرا .
الطباعة بدون الغطاء. اربط الحزام لضمان عدم سقوط الغطاء.

4 تتم معالجة ورقة معایرة اللون زنك الزرقاء تلقائیا في بدایة کل علبة . 
ورق بمعایرة الطابعة لتلك الحزمة الورقیة المحددة.

التشغيل واإليقاف
اضغط على زر المغالق األحمر لتشغيل الكاميرا.

               إليقاف تشغيل الكاميرا، اضغط على رمز الطاقة على شاشة اللمس 
في الركن العلوي األيمن

الصور على ورق أبعاده "3.5 × 4.2 "
أزل الغطاء المغنطيسي لحيز الورق للوصول إلى فتحة الورق.



وضع الفيديو

وضع الصورة

GIF وضع جيف 
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اإلعداد ألول مرة
قم بتشغيل الكاميرا لبدء اإلعداد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

التقاط الصور والفيديو
غلق" كالسيكي.  تشغيل وزر  زر المغالق األحمر يعمل على حد سواء كزر 

اضغط زر المغالق اللتقاط صور ثابتة في وضع التصوير أو لبدء التسجيل 
وإيقافه في وضع الفيديو. للتركيز باستعمال الكاميرا اضغط على زر المغالق 

األحمر نصف ضغطة.
عناصر التحكم بشاشة اللمس

يمكنك تعديل الصورة األخيرة التي تم التقاطها أو حذفها أو طباعتها بسرعة 
من خالل اختيارها في الجانب السفلي األيمن من الشاشة.

وضعّي ة االلتقاط 

ستبدأ كاميرا بوب تلقائيا في وضع التصوير عند 
تشغيلها.

اضغط على أيقونة الكاميرا في الزاوية اليسرى 
السفلى من الشاشة للتغيير إلى وضع الفيديو 

أو جيف.
استخدم وضع جيف إلنشاء حلقات فيديو

 من ثالث ثوان.

لتعيين منطقة التركيز، اضغط وثبت إصبعك 
على شاشة اللمس.

على الشاشة التي تعمل باللمس



الجوانب
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مرشحات الملصقات

ليف إديتس/تعديالت على المباشر

  معرض الصور

انقر على الماسة بوالرويد في الجزء السفلي 
من الشاشة لتطبيق التعديالت على الصورة 

قبل التقاطها.

في الوضع المباشر، يمكنك تشخيص صورك                     
بميزات الجانب والمرشح والملصقة

انقر للذهاب إلى المعرضمالحظة: لديك خيار    
مالحظة: لديك خيار تعديل صورك الموجودة 
في المعرض وتدويرها وتشذيبها والرسم 

عليها.



عداد الورق واي فاي البطارية

 القائمة

 إعدادات
الجهاز
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اإلعدادات

مؤشرات الحالة
لعرض حالة اتصال البطارية والواي فاي.

انقر على رمز القائمة لفتح قائمة إعدادات التقاط 
الصورة أو الجيف أو الفيديو.

يمكن الولوج إلى إعدادات أخرى من خالل النقر على 
أيقونة إعدادات الجهاز، حيث يمكنك ضبط توازن اللون 

األبيض، الطباعة التلقائية، والصوت، وغيرها من الميزات.



http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download 
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تطبيق الهاتف المحمول
لمعرفة المزيد من الطرق الستخدام بوالرويد بوب، قم بتحميل التطبيق المحمول 

هنا من وأندرويد إيوس نظامي على مجانا

 المعلومات التفصيلية، دليل قابل للتحميل، أسئلة وأجوبة، والدعم التقني، يرجى 
.meetpolaroid.com زيارة

cspolaroid@camarketing.co m
خدمة الزبائن:     800-226-6534

يوس IOS هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة سيسكو في 
ترخيص. بموجب استخدامها ويتم أخرى وبلدان المتحدة الواليات

أندرويد هي عالمة تجارية لشركة غوغل 
ميكرو إس دي هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة SD-3C وهي 

كليهما. أو أخرى بلدان في أو المتحدة الواليات في المسؤولية محدودة شركة
جميع العالمات التجارية األخرى أو العالمات التجارية المسجلة هي ملك ألصحابها.



المنتج 

 الكاميرا

 الكاميرا

 الكاميرا

 الكاميرا

 الكاميرا

إقليم  

 أمريكا الشمالية

أمريكا الوسطى
  والجنوبية 

 ,카 آسيا وأفريقيا
  ،وأستراليا

أوروبا

روسيا

أجزاء الضمان 

عام واحد

عام واحد

عام واحد

عامان

عامان

ضمان العمل 

عام واحد

عام واحد

 عام
واحد

عامان

عامان

ضمان محدود للمستهلك األصلي
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نيوزيالندا

 ةوبعل ضمنة فيم لحقاتم يك ألج"(، بما في ذتمنلا هذه بد بويوبولار اريماك 
ا عبائ لبق نم اهعيوزتو اهديورت مت ماك ،عصنلا ةديدج ،ةيلصألا  نغيتيكارم ")

 لكهتمسلا يرتشلمل ةكرش فرط نم ةنضموم ،مدتمعلا طيقستلا C & Aةكرشلا
"نضمالا نقاتالاو: دامولا في بويعلا ضة بعلاح في طلي فقصألا

على النحو التالي )

حة تشخيصلصمب لاصالات تامولعمو ناضملة امدخ ىلع ولصحلل 
www.meetpolaroid.com :للخلالمرجو زيارة موقعنا ا:

لالستفادة من خدمة الضمان، يجب على المشتري المستهلك األصلي 
االتصال بالشركة أو مزود الخدمة المعتمد لتحديد المشاكل وإجراءات 

الخدمة. يجب أن يقدم إثبات 
الشراء في شكل فاتورة بيع أو فاتورة مستلمة دالة على أن المنتج هو 

ضمن فترة الضمان السارية إلى الشركة أو مزود الخدمة المعتمد من أجل 
الحصول على الخدمة المطلوبة.
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/
قد تتغير خيارات الخدمة، وتوافر األجزاء، وأوقات االستجابة في أي وقت. وفقا 

للقانون المعمول به، قد تطلب الشركة تقديم وثائق إضافية و  أو االمتثال 
لمتطلبات التسجيل قبل تلقي خدمة الضمان. يرجى االتصال بخدمة العمالء عن 
طريق cspolaroid@camarketing.com أو 6534-226-800للحصول على تفاصيل حول 

الحصول على خدمة الضمان.
ال يغطي هذا الضمان مصاريف الشحن إلىالشركة، ويجب أن يدفعها 

المستهلك. كما يتحمل المستهلك جميع مخاطر فقدان المنتج أو تلفه إلى أن 
يتم تسليمه إلى المنشأة المذكورة.األضرار التي لحقت المنتج حتى الوالدة 

لتسهيل قال.
االستثناءات والقيود

)"

 ،
)3(

تضمن الشركة المنتج ضد عيوب في المواد والتصنيع في ظل االستخدام 
العادي لمدة  سنة واحدة من تاريخ الشراء بالتقسيط من قبل المشتري 
فترة الضمان"). في حالة حدوث عيب في الجهاز وتلقي طلب  األصلي 
تعويض شرعي خالل فترة الضمان، فإن الشركة، بناء على خيارها الوحيد 

وبالقدر الذي يسمح به القانون، إما أن تقوم بإصالح عيب المنتج بدون أي 
(2) تبادل المنتج بمنتج  رسوم، وذلك باستخدام قطع غيار جديدة أو مجددة 
جديد أو منتج تم تصنيعه من قطع غيار جديدة أو صالحة لالستخدام ويكون 
على األقل مكافئ وظيفيا للجهاز األصلي، أو  تعيد سعر الشراء للمنتج.

)
يجب أن يتمتع المنتج البديل أو جزء منه بضمان المنتج األصلي للفترة المتبقية 

90) يوما من تاريخ االستبدال أو اإلصالح، ويتم  من فترة الضمان، أو تسعين 
اختيار الصيغة التي توفر لك حماية أطول. عندما يتم استبدال منتج أو جزء، 
يصبح أي عنصر مستبدل ملكا لك، في حين أن العنصر المستبدل اآلخر يصبح 
ملكا للشركة. ال يمكن أداء المبالغ المستردة إال إذا تم إرجاع المنتج األصلي.
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Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color 
Spectrum, and Polaroid POP 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.

التوزيع بواسطة :
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 
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