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Polaroid POP 
Kiirprintkaamera

Kaamera rihm

Kiirjuhend ja 
garantiidokument

Micro-USB-juhe
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Sisse- ja väljalülitamine

Kaamera sisselülitamiseks vajutage punasele päästikunupule.

Kaamera äratamiseks unerežiimist vajutage punasele päästikunupule või 
koputage ekraanile.

Mäluruum

Kaamera sisemällu mahub kuni 10 pilti ja lisada saab kuni 128 GB 
microSD™-kaardi.

Foropaberi laadimine

Kaamera Polaroid POP kasutab ainult paberit Premium ZINK Zero Ink Paper 
fotode printimiseks suurusega 3,5 x 4,25”.

1. Paberisalve juurde pääsemiseks eemaldage magnetkaas.

2.  Sisestage kogu pakk nii, et sinise kalibreerimislehe trükitud külg jääb 
kõige alla (kaamera esikülje suunas). Paberi valge külg peab jääma ülespoole.

3.  Asetage paberisalve kaas tagasi kaamerale. Kaamera ei prindi ilma 
kaaneta. Kinnitage rihm veendumaks, et kaas ei kuku maha.

4.  Sinist kalibreerimislehte ZINK Color Calibration Sheet hakatakse iga 
paberipaki alguses automaatselt töötlema, et kalibreerida printer konkreetse 
paberipaki järgi. 
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Kaamera väljalülitamiseks vajutage puuteekraani toiteikoonile 
ülal vasakus nurgas. 

KAAMERA KASUTAMINE



Esmakordne seadistamine

Seadistamise alustamiseks lülitage kaamera sisse ja järgige ekraanil olevaid 
juhiseid.

Pildistamine ja filmimine

Punane päästikunupp toimib ühteaegu sisselülitusnupuna ja klassikalise 
päästikuna. Pildistamiseks ning videorežiimis filmimise alustamiseks ja 
lõpetamiseks vajutage päästikunupule. Fokuseerimiseks vajutage punane 
päästikunupp poolenisti alla.

Puuteekraani juhtnupud

Viimase foto kiirtöötluse, kustutamise või printimise saab valida ekraani 
vasakpoolsest alaosast. 

PILDISTAMISREŽIIM   

Videorežiim 

Fotorežiim

Fookusala seadmiseks vajutage ja hoidke 
sõrmega puuteekraani.

Teie POP-kaamera läheb sisselülitamisel 
automaatselt fotorežiimi.

Video- või GIF-režiimi lülitamiseks koputage 
kaamera ikoonile ekraani all vasakus nurgas. 
Kasutage GIF-režiimi kolmesekundiliste 
videotsüklite loomiseks.GIF-režiim
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OTSETÖÖTLUS

GALERII

Koputage Polaroidi teemandile ekraani 
alaosas, et määrata pildile töötlus enne selle 
tegemist.

Otserežiimis saate oma pilte raamiga, filtriga 
ja kleebistega isikupärastada.

Koputage galeriisse minekuks.

Märkus. Saate galeriis olevat fotot töödelda, 
pöörata, ja kärpida ning sellele joonistada. 

Raamid
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 Filtrid  Kleebis



SÄTTED

Paberilugeja Aku Wi-Fi®

Koputage menüüikoonile, et avada foto-, GIF- 
või videosätete menüü.

Seadme sätete ikoonile koputades pääsete 
täiendavate sätete juurde, kus saate 
reguleerida valge tasakaalu, automaatset 
printimist, heli ja muid funktsioone.

Menüü

OLEKUINDIKAATORID

Kuvatakse aku ja Wi-Fi® ühenduse olek.

Seadme sätted
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Mobiilirakendus 
Selleks, et avada rohkem Polaroid POP-i kasutamise viise, laadige siit 
alla tasuta mobiilirakendus iOS-ile ja Androidile: 

http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download 

Täiendava teabe, allalaaditava kasutusjuhendi, KKK ja tehnilise abi saamiseks 
külastage lehte meetpolaroid.com.

Klienditeenindus: 
cspolaroid@camarketing.com 
800-226-6534

iOS on ettevõtte Cisco USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida 
kasutatakse litsentsi alusel.

MicroSD on SD-3C LLC Ühendriikides, teistes riikides või mõlemas 
registreeritud kaubamärk.

Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk

Kõik teised kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende 
vastavatele omanikele.
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Kontaktandmed garantiiteenuse saamiseks ja veaotsinguks. Külastage 
meie veebilehte www.meetpolaroid.com

Garantiiteenuse saamiseks peab algne ostja ühendust võtma ettevõttega või tema volitatud 
teenusepakkujaga, et leida probleem ja teostada teenindustoimingud. Nõutud teenuse 
saamiseks TULEB ettevõttele või tema volitatud teenusepakkujale esitada ostu tõendav 
ostutšekk või arve, mis tõestab, et tootel on kehtiv garantiiaeg.

PIIRATUD GARANTII ALGSELE TARBIJALE

Toode 

Kaamera 

Kaamera 

Kaamera 

Kaamera 

Kaamera 

Territoorium

Põhja-Ameerika

Kesk- ja Lõuna-Ameerika

Aasia, Aafrika, Austraalia, 
Uus-Meremaa 

Euroopa

Venemaa

Osade garantii 

1 Aasta

1 Aasta

1 Aasta

2 Aastat

2 Aastat

Töögarantii 

1 Aasta

1 Aasta

1 Aasta

2 Aastat

2 Aastat

Selle kaamera POLAROID POP (Toode) ja kõigi originaalpakendis kaasas olevate tarvikute 
osas, mida uuelt tarnib ja turustab volitatud edasimüüja, annab C&A Marketing, Inc. 
(Ettevõte) ainult algsele ostjale järgmise garantii (Garantii) teatud materjali- ja 
töödefektide korral:
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Teenuse valikud, osade saadavus ja vastamisajad võivad varieeruda ja igal ajal muutuda. 
Kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega võib ettevõte teilt nõuda enne garantiiteenuse 
osutamist täiendavaid dokumente ja/või registreerimisnõuete täitmist. Täpsema 
teabe saamiseks garantiiteenuse kohta võtke ühendust klienditeenindusega aadressil 
cspolaroid@camarketing.com või telefonil 800-226-6534.

Garantii ei kata toote saatmiskulusid ettevõtte tagastamisosakonda, need peab tasuma tarbija. 
Samuti vastutab tarbija toote kadumise või edasise kahjustumise eest enne selle jõudmist 
nimetatud osakonda.

Välistused ja piirangud

Ettevõte annab tootele garantii materjali- või tootmisdefektide suhtes normaalse kasutuse 
korral ÜHEKS (1) AASTAKS alates kuupäevast, mil algne lõppkasutajast 
ostja teostas ostu (Garantiiaeg). Kui ilmneb riistvaradefekt ja kehtiv nõue esitatakse 
garantiiajal, siis ettevõte omal ainuotsusel ja seadusega lubatud ulatuses kas (1) kõrvaldab 
toote defekti tasuta, kasutades uusi või taastatud varuosi, (2) asendab toote uue või uutest või 
kasutamiskõlblikest osadest valmistatud tootega, mis on vähemalt funktsionaalselt võrdväärne 
originaalseadmega, või (3) tagastab toote eest makstud raha.

Asendustoote või selle osa suhtes kehtib originaaltoote garantii ülejäänud garantiiaja lõpuni 
või üheksakümmend (90) päeva alates asendamise või remondi kuupäevast olenevalt sellest, 
kumb periood pakub kaitset kauem. Kui toode või osa asendatakse, saab igasugune asendav 
objekt teie omandiks, sellal kui asendatud objekt saab ettevõtte omandiks. Raha tagastatakse 
üksnes originaaltoote tagastamisel.
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See Garantii ei hõlma:

(a) mingit mitte-POLAROID POP-i toodet, riistvara või tarkvara, isegi kui see on pakendatud ja 
müüdud koos Tootega;

(b) kahjustust, mis on tingitud kasutamisest koos mitte-POLAROID POP-i toodetega;

(c) kahjustust, mis on tingitud õnnetusest, kuritarvitamisest, väärkasutusest, üleujutusest, 
tulekahjust, maavärinast või muudest välistest põhjustest;

(d) kahjustust, mis on tingitud toote kasutamisest väljaspool ettevõtte kirjeldatud lubatud või 
ettenähtud kasutust;

(e) kahjustust, mis on tulenenud kolmandate isikute poolt osutatud teenustest;

(f) Toodet või osa, milles on ilma ettevõtte kirjaliku loata tehtud muudatusi funktsionaalsuse 
või töövõime muutmiseks;

(g) tarbitavaid osi, näiteks patareisid, kaitsmeid ja hõõglampe;

(h) kosmeetilisi kahjustusi või

(i) toodet, mille POLAROID POP-i seerianumber on eemaldatud või rikutud. 

See Garantii kehtib ainult riigis, kus tarbija toote ostis, ning puudutab üksnes selles riigis 
ostetud ja teenindatud tooteid. See Garantii ei kata ekraani sisse „kõrvetatud“ pilte.

Ettevõte ei garanteeri, et toote töö on katkematu ja tõrkevaba. Ettevõte ei vastuta kahju 
eest, mis on tulenenud kasutusjuhendi mittejärgimisest.
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SÕLTUMATA MILLESTKI VASTUPIDISEST JA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDE POOLT 
MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSENI PAKUB ETTEVÕTE TOODET „NAGU ON“ JA „NAGU ON 
SAADAVAL“ TEIE MUGAVUSE HUVIDES NING ETTEVÕTE JA SELLE LITSENTSIANDJAD JA 
TARNIJAD LOOBUVAD SELGESÕNALISELT KÕIGIST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, OLGU NEED 
OTSEDED, KAUDSED VÕI KOHUSTUSLIKUD, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS 
OTSTARBEKS SOBIVUSE, TIITLI, VAIKSE NAUTIMISE, TÄPSUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE 
MITTERIKKUMISE GARANTIIDEST. ETTEVÕTE EI GARANTEERI KONKREETSEID TOOTE KASUTAMISE 
TULEMUSI VÕI SEDA, ET ETTEVÕTE JÄTKAB TOOTE PAKKUMIST VÕI KÄTTESAADAVAKS TEGEMIST 
MINGIKS KONKREETSEKS AJAKS. SAMUTI LOOBUB TURUSTAJA KÕIGIST GARANTIIDEST PÄRAST 
OTSEST ÜLALNIMETATUD GARANTIIAEGA.

TE KASUTATE TOODET OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA OMAL RIISIKOL. TEIE KANNATE 
AINUISIKULISELT VASTUTUST (JA ETTEVÕTE LOOBUB VASTUTUSEST) IGASUGUSE KAHJU, 
VASTUTUSE JA KAHJUSTUSE EEST, MIS TULENEB TOOTE KASUTAMISEST. ÜKSKI SUULINE VÕI 
KIRJALIK NÕUANNE VÕI TEAVE, MIDA SAATE ETTEVÕTTELT VÕI TEMA VOLITATUD 
TEENUSEPAKKUJATELT, EI LOO MINGIT GARANTIID.

MINGIL JUHUL EI ÜLETA ETTEVÕTTE KOGU TOOTEST TULENEV VÕI SELLEGA SEOTUD 
KUMULATIIVNE VASTUTUS, MIS TULENEB LEPINGUST, KAHJU TEKITAMISEST VÕI MUUST, TEIE 
POOLT TEGELIKULT ETTEVÕTTELE VÕI TEMA VOLITATUD EDASIMÜÜJATELE KÕNEALUSE TOOTE 
EEST AASTA JOOKSUL PÄRAST OSTMIST MAKSTUD TASUSID. SEE PIIRANG ON KUMULATIIVNE JA 
SEDA EI SUURENDATA.

Mõni riik, osariik või provints ei luba välistusi või piiranguid juhuslike või kaudsete kahjude 
puhul või lubab piiranguid garantiidele, mistõttu välistused ja piirangud ei pruugi teid 
puudutada. See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ja teil võib olla teisi 
õigusi, mis erinevadolenevalt osariigist või provintsist. Muu garantii kehtivuse kohta lisateabe 
saamiseks võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

Polaroid, Polaroid & Pixel ja Polaroid POP on ettevõtte PLR IP Holdings, LLC kaubamärgid, mida 
kasutatakse litsentsi alusel. PLR IP Holdings, LLC EI valmista seda Toodet ega paku mingit 
garantiid või tuge.
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Vastavus
Käesolev seade vastab FCC eeskirjade jaotise 15 nõuetele. Seadme töö peab vastama 
järgmisele kahele tingimusele. (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab 
taluma kõiki häireid, kaasa arvatud selliseid, mis võivad põhjustada soovimatut töötamist.

Käesolevat seadet on testitud ning see on tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele 
vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset 
kahjulike häirete vastu eluhoonetes. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata 
raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata või kasutata juhiste järgi, võib see 
põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Samas puudub garantii selle kohta, et mingis teatud 
rajatises häireid ei esine. Kui see seade tekitab raadio- või televisoonisidele kahjulikke 
häireid, mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades, soovitame kasutajal üritada 
kõrvaldada häired ühel järgmistest viisidest.

FCC hoiatus. Mis tahes muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool pole 
selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

See saatja ei tohi paikneda või töötada ühegi teise antenni või saatja läheduses.

Kiirgusohtu puudutav avaldus:

See toode vastab FCC poolt raadiokiirgusele seatud piirangule kontrollimata keskkonnas ning 
on ohutu töötamisel selles juhendis kirjeldatud ettenähtud viisil. Raadiokiirgusohtu saab veelgi 
vähendada, kui hoida toodet kasutaja kehast võimalikult kaugel või seada seade madalamale 
väljundvõimsusele, kui selline funktsioon on olemas.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.

- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupesasse või vooluahelasse.

- Pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga. 
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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.

Jaotatud:
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.meetpolaroid.com 

© 2017 Kõik Õigused Kaitstud

ZINK ™ Tehnoloogia ja ZINK ™ kaubamärgid kuuluvad ZINK Holdings LLC-le. Reserveeritud

ER[ 




