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 POP דיוראלופ
תידיימ הספדהל המלצמ

המלצמ תעוצר

ריעז USB לבכ תוירחאו הריהמ הלחתהל ךירדמ
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שימוש במצלמה שלך

כדי לכבות את המצלמה, לחץ על סמל כוח המגע שבפינה השמאלית העליונה

כדי להעיר את המצלמה ממצב שינה, לחץ על הלחצן ְתִריס האדום או הקש על המסך. 

אחסון זיכרון 

הזיכרון הפנימי של המצלמה יכול להכיל עד 10 תמונות ויכול להכיל כרטיס microSD ™ עד 
.128GB

טעינת נייר להדפסת צילומים 

.' 
מצלמת ה- POP של Polaroid משתמשת ב- Premium ZINK Zero Ink Paper כדי 

להדפיס צילומים על נייר בגודל x 4.25 3.5 אינץ

1 הסר את מכסה תא הנייר המגנטי כדי לגשת לחריץ הנייר.

 2 ַלֲעמֹוס כל התוכן של החבילה עם הצד המודפס של גיליון כיול צבע כחול על החלק התחתון של 
החבילה הפונה כלפי מטה )לכיוון חזית המצלמה(.  הנייר צריך להיות בצד לבן למעלה.

הנח את מכסה הנייר בחזרה על המצלמה.  המצלמה לא תדפיס ללא הכיסוי.  חבר את 
הרצועה כדי לוודא שהכיסוי אינו נופל. 3

גיליון כיול צבע ZINK הכחול יעובד באופן אוטומטי בתחילת כל חבילת נייר, תוך כיול המדפסת עבור 
חבילת נייר ספציפית זו. 4

הפעלה וכיבוי

.               לחץ על הלחצן ְתִריס האדום כדי להפעיל את המצלמה



מצב לכידה

מצב וידאו

מצב צילום

 GIF מצב

7 | HE

הגדרה ראשונה 

הפעל את המצלמה כדי להתחיל בהגדרה ופעל לפי ההוראות שעל המסך

לקחת תמונות ווידאו

לחצן הצמצם האדום פועל הן בלחצן "On" והן בלחצן הצמצם הקלאסי.  לחץ על לחצן הצילום 
לצילום תמונות סטילס במצב צילום או כדי להתחיל ולהפסיק את ההקלטה במצב וידאו. כדי למקד את 

המצלמה לחץ על הלחצן תריס אדום במחצית הדרך למטה.

פקדי מסך מגע

ערוך במהירות, מחק או הדפס את התמונה האחרונה שצולמה על ידי בחירתה בצד השמאלי התחתון 
של המסך

כדי להגדיר אזור מיקוד, לחץ והחזק את האצבע על מסך המגע. 

מצלמת ה- POP Polaroid שלך תתחיל באופן אוטומטי במצב 
תצלום כאשר תפעיל אותה. 

מצב תמונה כשאתה מפעיל אותו.

הקש על סמל המצלמה בפינה השמאלית התחתונה של המסך כדי 
לעבור למצב וידאו או GIF. השתמש במצב GIF כדי ליצור שלוש 

שניות וידאו לולאות. 



גבולות 

HE | 8

   מסננים

עריכה חיה

  גלריה

לחץ על יהלום Polaroid בחלק התחתון של המסך כדי להחיל 
עריכות על התמונה שלך לפני שאתה לוקח את זה.

 במצב חי אתה יכול להתאים אישית את התמונות שלך עם
.הגבול, סינון ותכונות מדבקה

הקש כדי לעבור לגלריה

הערה: יש לך אפשרות לערוך, לסובב, לחתוך ולצייר על 
התמונה שלך מהגלריה.

סטיקרים



מונה נייר ®Wi-Fi  סֹוְלָלה 

  תפִר יטַ

הגדרות מכשיר
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הגדרות

מחווני מצב

®Wi-Fi מציג את מצב החיבור של הסוללה ושל

הקש על סמל התפריט כדי לפתוח את התמונה, GIF או הווידאו תפריט 
הגדרות ללכוד

הגדרות נוספות ניתן להגיע על ידי לחיצה על סמל הגדרות המכשיר, שבו 
תוכל להתאים את הצבע הלבן איזון, הדפסה אוטומטית, צליל ותכונות 

אחרות.



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

כדי לפתוח דרכים נוספות לשימוש ב- POP של Polaroid, הורד את האפליקציה לנייד בחינם עבור 
iOS ו- Android כאן

לקבלת מידע מפורט יותר, להוריד ידנית, שאלות נפוצות, טכניים תמיכה, בקר בכתובת 
.meetpolaroid.com

cspolaroid@camarketing.co m
800-226-6534   : שירות לקוחות

 הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובארה"ב מדינות והוא משמש תחת רישיון

 Android הוא סימן מסחרי של .Google Inc 

  MicroSD הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של SD-3C LLC  

כל הסימנים המסחריים האחרים או סימנים מסחריים רשומים הם רכושם הבעלים בהתאמה.



 מוצר

 מצלמה

 מצלמה

 מצלמה

 מצלמה

 מצלמה

  טריטוריה

 צפון אמריקה

 מרכז ודרום אמריקה

 ,אסיה, אפריקה
אוסטרליה, ניו זילנד

אירופה

רוסיה

 אחריות על חלקים

שנה אחת

שנה אחת

שנה אחת

שנתיים

שנתיים

 אחריות על עבודה

שנה אחת

שנה אחת

שנה אחת

שנתיים

שנתיים
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אחריות מוגבלת לצרכן המקורי
מצלמה זו של POLAROID POP )"מוצר"(, לרבות כל האביזרים הכלולים באריזה המקורית, כפי 

שסופקה ומופצת על ידי קמעונאי מורשה, מוצדקת על ידי C & A Marketing, Inc )"החברה"( לרוכש 
הצרכן המקורי בלבד, כנגד מסוים פגמים בחומר ובעבודה )"אחריות"( כדלקמן:

 www.meetpolaroid.com לקבלת שירות אחריות ופתרון בעיות ליצירת קשר: בקר באתר 
האינטרנט שלנו בכתובת

כדי לקבל שירות אחריות, על רוכש הצרכן המקורי לפנות לחברה או ספק השירות המורשה שלה עבור 
קביעת בעיות ונגנוני שירות. הוכחה של רכישה בצורה של הצעת חוק או חשבונית שהתקבלה, עדות 

לכך המוצר הינו במסגרת תקופת האחריות, יש להציג את החברה או את החברה ספק שירות מורשה 
כדי לקבל את השירות המבוקש.
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אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמני התגובה עשויים להשתנות ועשויים להשתנות בכל עת. בהתאם 
לחוק החל, החברה רשאית לדרוש ממך מסמכים נוספים ו / או לעמוד בדרישות הרישום לפני קבלתם  

שירות אחריות.  צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בכתובת cspolaroid@camarketing.com או 
800-226-6534 לקבלת פרטים על קבלת שירות אחריות

הוצאות המשלוח למתקן ההחזרה של החברה אינן מכוסות על ידי אחריות זו, ויש לשלם 
על ידי הצרכן.  הצרכן גם נושא את כל הסיכון של הפסד או יותר נזק למוצר עד למסירה 

למתקן האמור.ידי הצרכן. הצרכן גם נושא בסיכון לאובדן או נוסף

אי הכללות והגבלות

החברה מתחייבת את המוצר מפני פגמים בחומרים ובייצור שימוש רגיל לתקופה 
של ONE )1( שנה ממועד הרכישה הקמעונאית על ידי enduser המקורי )"תקופת 

האחריות"(.  אם נוצר פגם בחומרה ותתקבל תביעה תקפה בתקופת האחריות, 
על החברה, על פי אופציה הבלעדי ובמידה המותרת על פי חוק, )1( לתקן את פגם 

המוצר ללא תשלום, באמצעות חדש או משופץ )2( להחליף את המוצר עם מוצר 
חדש או שהיה קיים המיוצרים מחלקים משומשים חדשים או ניתנים לשימוש, והוא 

שווה ערך לפחות מבחינה פונקציונלית את המכשיר המקורי, או( 3 )להחזיר את 
מחיר הרכישה של המוצר

מוצר חלופי או חלק ממנו ייהנו מה אחריות של המוצר המקורי עבור את יתרת 
תקופת האחריות, או תשעים( 90 )ימים ממועד החלפה או תיקון, אשר מספק לך 
הגנה ארוכה יותר.  כאשר מוצר או חלק מוחלפים, כל הפריט החלופי הופך לנכס 
שלך, ואילו הפריט שהוחלף הופך לחברה נכס. ניתן לתת החזרים רק אם המוצר 

המקורי מוחזר.
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אחריות זו אינה חלה על:

:א( כל מוצר שאינו חומרה, חומרה או תוכנה, ללא כל ארוז או נמכר עם מוצר);

;שאינם מוצרים POPAROID POP ב( נזק שנגרם כתוצאה משימוש במוצרי

 ג( נזק שנגרם עקב תאונה, התעללות, שימוש לרעה, מבול, אש, רעידת אדמה או גורמים חיצוניים)
אחרים

 ד( נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת המוצר מחוץ לשימושים המותרים או המיועדים המתוארים על ידי( 
;החברה

 הוסר או POLAROID POP אם המספר הסידורי של
הושחת

 אחריות זו תקפה רק במדינה שבה הצרכן רכש את המוצר, ורק חל על מוצרים שנרכשו ונותנים שירות
באותה מדינה.  אחריות זו אינה מכסה תמונות "שרוף" לתוך המסך

 החברה אינה מתחייבת כי פעולת המוצר תהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות. החברה
 .אינה אחראית לנזק הנובע מאי-עמידה בהוראות הנוגעות בדבר לשימוש

(רם על ידי שירותי צד שלישי ה( נזק שנג

ו(מוצר או חלק אשר שונו כדי לשנות את הפונקציונליות או היכולת ללא הכתוב היתר של החברה(  

ז( חלקים מתכלים, כגון סוללות, נתיכים ונורות)

 ח( נזק קוסמטי;  אֹו( 
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 לא מובחנת כל דבר לקונה ולמקסימום המרבי על פי הדין החל, החברה מספקת את המוצר
כמות שהוא" "זמין" עבור השותפות שלך ואת החברה ואת מעניקי הרישיונות שלה ספקים  "

. 

 מתנערים במפורש מכל אחריות ותנאים, בין אם מפורשים, משתמע, או סטטוטורי, לרבות
 אחריות לסחירות, התאמה מטרה מסוימת, כותרת, הנאה מרובעת, דיוק ואי-הפרה של זכויות

 צד שלישי.  החברה אינה ערבה לתוצאות ספציפיות כלשהן השימוש במוצר או שהחברה
 תמשיך להצעה או לבצע זמינות המוצר עבור כל פרק זמן מסוים.  מפיץ עוד מסירה כל

אחריות לאחר תקופת האחריות המפורשת לעיל

 אתה משתמש במוצר לפי שיקול דעתך וסיכוןך.  תהיו בטוחים אחריות )וחברה מסרה(
 .כל אובדן, חבות או נזקים הנובעים מהשימוש שלך במוצר

 אין עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלתם חברה או באמצעות ספקי
.השירותים המוסמכים שלה, תיצור אחריות כלשהי

 בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות כוללת מצטברת של החברה בכל הנוגע
 למוצר, בין אם בחוזה או בנזיקין ובין אם לאו תשלומים ששולמו על ידך לחברה או לכל

 אחד ממפיצים מורשים עבור המוצר בהנפקה בשנה האחרונה מהרכישה שלך.  הגבלה
 זו היא מצטבר ולא יוגדל

 מדינות, מדינות או מחוזות אינם מתירים את ההדרה או ההגבלה של מקרי או נזק
  תוצאתי או לאפשר מגבלות על אחריות, כך הגבלה או החרגות עשוי לא חל עליך.

 אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לך זכויות אחרות אשר
 משתנים ממדינה למדינה או מחוז למחוז.  פנה אל המפיץ המורשה שלך אל לקבוע אם

.חלה אחריות נוספת

אחזקות PLR IP  .תחת רישיון  PLR IP Holdings LLC הם סימנים מסחריים של ,
LLC לא מייצרת מוצר זה או לספק כל אחריות או תמיכה
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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.

משווק על ידי :
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 

כל הזכויוטת שמורות 2017 ©
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