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1. Kameras objektīvs
2.  Zibspuldze
3.  Mikrofons
4. Siksniņas pievienošanas vieta
5. Papīra nodalījums
6.  MicroSD kartes slots
7. Atiestatīšanas poga*
8. Durtiņu sensors
9. Papīra nodalījuma vāks 

* Lai kameru atiestatītu, ievietojiet kniepadatu un paturiet to 2 sekundes.
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Skats no priekšas

IEPAZĪSTIET SAVU KAMERU
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10. Fotoattēlu izdruku izejas slots
11. Izslēgta skārienekrāna ikona
12. Klasiskā polaroīda mala
13. Attēla apgabals
14. Paraksta apgabals
15. Aizvara un ieslēgšanas poga
16. Siksniņa
17. Skaļrunis
18. Mikro USB ports 
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Skats no aizmugures



Polaroid POP 
Kamera momentattēlu iegūšanai

Kameras siksniņa

Ātrās darba sākšanas pamācī ba
un garantija

Kameras siksniņa
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KOMPLEKTA SATURS



Ieslēgšana un izslēgšana

Lai kameru ieslēgtu, nospiediet sarkano aizvara pogu.

Lai kameru pamodinātu no snaudas režīma, nospiediet sarkano aizvara pogu vai 
pieskarieties ekrānam.

Atmiņas krātuve

Kameras iekšējā atmiņā var glabāt līdz 10 attēliem, un kamerā var ievietot microSD™ 
karti ar ietilpību līdz 128 GB.

Fotoattēlu drukāšanas papīra ievietošana

Kamera Polaroid POP fotoattēlu drukāšanai izmanto tikai Premium ZINK Zero Ink 3,5 
x 4,25 collu papīru.

1. Noņemiet magnētisko papīra nodalījuma vāku, lai piekļūtu papīra slotam.

2. Ievietojiet visu pakas saturu tā, lai pakas apakšējās zilās krāsu kalibrēšanas lapas 
apdrukātā puse būtu vērsta uz leju (kameras priekšpuses virzienā). Papīram jābūt 
vērstam ar balto pusi uz augšu.

3. Papīra nodalījuma vāku uzlieciet atpakaļ uz kameras. Kamera nedrukā bez vāka. 
Piestipriniet siksniņu, lai vāks nenokristu.

4. Zilā ZINK krāsu kalibrēšanas lapa katras papīra pakas sākumā tiek apstrādāta 
automātiski, kalibrējot printeri tieši šai pakai.

KAMERAS LIETOŠANA
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Lai kameru izslēgtu, nospiediet skārienekrāna ieslēgšanas ikonu augšējā 
kreisajā stūrī.



Pirmā iestatīšana

Ieslēdziet kameru, lai sāktu iestatīšanu, un izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Attēlu un video uzņemšana

Sarkanā aizvara poga darbojas kā ieslēgšanas un klasiskā aizvara poga. Nospiediet 
aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlus fotoattēlu režīmā vai sāktu un apturētu 
ierakstīšanu video režīmā. Lai kameru fokusētu,līdz pusei nospiediet sarkano aizvara 
pogu.

Skārienekrāna vadības

Ātri rediģējiet, dzēsiet vai drukājiet pēdējo uzņemto fotoattēlu, to atlasot ekrāna 
apakšā pa kreisi.

UZŅEMŠANAS REŽĪMS

Video režīms

Fotoattēlu režīms

Lai iestatītu fokusa apgabalu, piespiediet pirkstu 
skārienekrānamun paturiet.

Ieslēdzot šo POP kameru, tā automātiski sāk darbu 
fotoattēlu režīmā.

Lai mainītu uz video vai GIF režīmu, pieskarieties 
kameras ikonai kreisajā stūrī ekrāna apakšā. 
Izmantojiet GIF režīmu, lai izveidotu trīs sekunžu 
video cilpas.GIF režīms
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TIEŠĀ REDIĢĒŠANA

GALERIJA

Noklikšķiniet uz Polaroid romba ekrāna apakšā, lai 
attēlu rediģētu pirms uzņemšanas.

Tiešajā režīmā var personalizēt attēlus ar apmales, 
filtra un uzlīmju līdzekļiem.

Pieskarieties, lai atvērtu galeriju.

Piezīme: galerijā fotoattēlu var rediģēt, pagriezt, 
kadrēt, kā arī zīmēt uz tā.

Apmales
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Filtri         Uzlīmes



SETTINGS

Papīra skaitītājs Akumulators Wi-Fi®

Pieskarieties izvēlnes ikonai, lai atvērtu fotoattēlu, 
GIF vai video uzņemšanas iestatījumu izvēlni.

Papildu iestatījumi ir pieejami, noklikšķinot uz 
ierīces iestatījumu ikonas. Pēc tam var pielāgot 
baltā balansu, automātisko drukāšanu, skaņu un 
citus līdzekļus.

Izvēlne

STATUSA INDIKATORI

Parāda akumulatora un Wi-Fi® savienojuma statusu.

Ierīces iestatījumi
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Mobilā lietotne
Lai atklātu vairāk Polaroid POP izmantošanas veidu, iOS un Android paredzēto 
bezmaksas mobilo lietotni lejupielādējiet šeit:

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

Sīkāku informāciju, lejupielādējamu rokasgrāmatu, BUJ un tehnisko atbalstu, lūdzu, 
skatiet vietnē meetpolaroid.com.

Klientu apkalpošana:
cspolaroid@camarketing.com 
800-226-6534

IOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs un tiek izmantota 
saskaņā ar licenci.

Android ir Google Inc. preču zīme.

MicroSD ir SD-3C LLC preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs, 
citās valstīs vai tās abas.

Visas citas preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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Lai uzzinātu kontaktinformāciju garantijas pakalpojumu un problēmu 
novēršanas gadījumiem: apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni 
www.meetpolaroid.com

Lai saņemtu garantijas pakalpojumu, sākotnējam pircējam ir jāsazinās ar Uzņēmumu 
vai tā pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju un jānoskaidro problēmu konstatēšanas un 
servisa procedūras. Lai saņemtu pieprasīto pakalpojumu, Uzņēmumam vai tā 
pilnvarotajam pakalpojumu sniedzējam NOTEIKTI jāuzrāda pirkuma pierādījums, proti, 
pārdošanas rēķins vai saņemtais rēķins, kas apliecina to, ka uz Produktu attiecas 
piemērojamās Garantijas periods(-i).

SĀKOTNĒJĀ PIRCĒJA IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

Product 

Camera 

Camera 

Camera 

Camera 

Camera

Territory 

Ziemeļamerika

Centrālamerika un

Dienvidamerika

Āzija, Āfrika, Austrālija,

Jaunzēlande

Eiropa

Krievija

Parts Warranty 

1 gads

1 gads

1 gads

2 gadi

2 gadi

Labor Warranty 

1 gads

1 gads

1 gads

2 gadi

2 gadi

Šai POLAROID POP kamerai (“Produkts”), tostarp visiem piederumiem, kas ir iekļauti 
pilnvarota mazumtirgotāja piegādātajā un izplatītajā oriģinālajā iepakojumā, ir C&A 
Marketing, Inc. (“Uzņēmums”) tālāk norādītā garantija attiecībā uz konkrētiem materiālu 
un izstrādes defektiem (“Garantija”), un tā tiek piešķirta tikai sākotnējam pircējam.
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Servisa opcijas, daļu pieejamība un atbildes laiki var atšķirties un tikt mainīti jebkurā 
laikā. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Uzņēmums pirms garantijas 
pakalpojuma saņemšanas var pieprasīt jums iesniegt papildu dokumentus un/vai 
ievērot reģistrācijas prasības. Lai iegūtu informāciju par garantijas pakalpojuma 
saņemšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu vietnē 
cspolaroid@camarketing.com vai pa tālruni 800-226-6534.

Šī garantija nesedz izdevumus nosūtīšanai uz uzņēmuma atgriešanas iestādi, un tie ir 
jāapmaksā patērētājam. Tāpat arī patērētājs uzņemas visus zuduma vai turpmāko 
bojājumu riskus līdz Produkta nogādāšanai minētajā iestādē.

Izņēmumi un ierobežojumi

Uzņēmums nodrošina Produkta garantiju pret materiālu un izstrādes defektiem 
normālas lietošanas apstākļos VIENA (1) GADA periodā kopš sākotnējā tiešā lietotāja-
pircēja mazumtirdzniecības pirkuma datuma (“Garantijas periods”). Ja Garantijas 
perioda laikā tiek konstatēts kāds aparatūras defekts un saņemta derīga prasība, 
Uzņēmums vienīgi pēc saviem ieskatiem un ar likumu atļautajā apjomā: 1) bez maksas 
salabo defektīvo Produktu, izmantojot jaunas vai atjaunotas nomaiņas daļas, 2) aizstāj 
Produktu ar jaunu vai tādu, kas ir ražots no jaunām vai derīgām lietotām daļām un ir 
vismaz funkcionāli ekvivalents oriģinālajai ierīcei, vai 3) atlīdzina Produkta pirkuma 
cenu.

Nomaiņas Produktam vai tā daļai tiek piešķirta sākotnējā Produkta garantija uz atlikušo 
Garantijas periodu vai deviņdesmit (90) dienām kopš nomaiņas vai remonta datuma 
atkarībā no tā, kas paredz ilgāku aizsardzību. Produkta vai tā daļas nomaiņas gadījumā 
jebkurš nomaiņas komponents kļūst par jūsu īpašumu, savukārt nomainītais 
komponents kļūst par Uzņēmuma īpašumu. Kompensācija var tikt izmaksāta tikai 
oriģinālā Produkta atgriešanas gadījumā.
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Šī garantija neattiecas uz:

(a) nevienu produktu, aparatūru vai programmatūru, kas nav POLAROID POP, pat 
ja tas ir bijis iekļauts Produkta komplektā vai pārdots kopā ar to;

(b) kaitējumiem, kurus ir izraisījusi lietošana ar produktiem, kas nav POLAROID POP 
produkti;

(c) kaitējumiem, kurus ir izraisījusi lietošana ar produktiem, kas nav POLAROID POP 
produkti;

(d) kaitējumiem, kurus izraisījis negadījums, ļaunprātīga izmantošana, nepareiza 
izmantošana, plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce vai citi ārēji cēloņi;

(e) trešo personu pakalpojumu izraisītiem kaitējumiem;

(f) Produktu vai daļu, kas bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas ir modificēta 
funkcionalitātes vai iespēju mainīšanas nolūkos;

(g) patērējamām daļām, piemēram, akumulatoriem, drošinātājiem un spuldzēm;

(h) kosmētiskiem bojājumiem;

(i) gadījumiem, kad POLAROID POP sērijas numurs ir noņemts vai nesalasāms.

Šī Garantija ir spēkā tikai valstī, kurā patērētājs ir iegādājies šo produktu, un attiecas 
tikai uz produktiem, kuru iegāde un apkope ir notikusi šajā valstī. Šī Garantija 
neattiecas uz ekrānā “ierakstītiem” attēliem.

Uzņēmums negarantē, ka Produkta darbība būs bez pārtraukumiem vai kļūdām. 
Uzņēmums neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kas izraisīti, neievērojot tā 
lietošanas instrukcijas.
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NEATKARĪGI NO IESPĒJAMI PRETĒJĀ UN AR PIEMĒROJAMO LIKUMU ATĻAUTAJĀ 
MAKSIMĀLAJĀ APMĒRĀ UZŅĒMUMS JŪSU LABĀ NODROŠINA PRODUKTU “TĀDU, 
KĀDS TAS IR,” UN “TĀDU, KĀDS IR PIEEJAMS”. UZŅĒMUMS, TĀ LICENCES DEVĒJI UN 
PIEGĀDĀTĀJI TIEŠI ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM — GAN 
TIEŠIEM, NETIEŠIEM, GAN AR LIKUMU NOTEIKTIEM, IEKĻAUJOT PIEPRASĪJUMA, 
PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM NOLŪKAM, ĪPAŠUMTIESĪBU, NETRAUCĒTAS LIETOŠANAS, 
PRECIZITĀTES UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJAS. 
UZŅĒMUMS NEGARANTĒ KONKRĒTUS PRODUKTA IZMANTOŠANAS REZULTĀTUS, KĀ 
ARĪ TO, KA UZŅĒMUMS TURPINĀS PIEDĀVĀT VAI NODROŠINĀT PIEEJAMĪBU ŠIM 
PRODUKTAM KONKRĒTĀ LAIKA PERIODĀ. TURKLĀT IZPLATĪTĀJS ATSAKĀS NO VISĀM 
GARANTIJĀM PĒC IEPRIEKŠ NORĀDĪTĀ TIEŠĀ GARANTIJAS PERIODA.

JŪS IZMANTOJAT PRODUKTU TIKAI PĒC SAVIEM IESKATIEM UN UZ SAVU RISKU. JŪS 
UZŅEMATIES VIENPERSONISKU ATBILDĪBU (UN UZŅĒMUMS NO TĀS ATSAKĀS) PAR 
JEBKURIEM UN VISIEM ZAUDĒJUMIEM, SAISTĪBĀM UN KAITĒJUMIEM, KURUS IR 
IZRAISĪJUSI JŪSU VEIKTĀ PRODUKTA IZMANTOŠANA.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZŅĒMUMA KOPĒJĀ SUMMĀRĀ ATBILDĪBA, KAS IZRIET NO 
PRODUKTA VAI IR AR TO SAISTĪTA, SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI CIVILTIESĪBU 
PĀRKĀPUMU, VAI KĀ CITĀDI, NEPĀRSNIEDZ MAKSAS, KURAS JŪS ESAT FAKTISKI 
SAMAKSĀJIS UZŅĒMUMAM VAI JEBKURAM NO TĀ PILNVAROTAJIEM 
TĀLĀKPĀRDEVĒJIEM, PAR KONKRĒTO PRODUKTU PĒDĒJĀ GADA LAIKĀ KOPŠ PIRKUMA. 
ŠIS IEROBEŽOJUMS IR SUMMĀRS UN NETIKS PALIELINĀTS

Atsevišķās valstīs, štatos vai provincēs nav pieļaujami izņēmumi vai ierobežojumi 
nejaušu vai netiešu bojājumu dēļ vai nav atļauti garantiju ierobežojumi, tādēļ, 
iespējams, šis ierobežojums vai izņēmumi uz jums neattiecas. Šī garantija jums sniedz 
īpašas juridiskas tiesības, kā arī jums var būt citas tiesības atkarībā no štata vai 
provinces. Lai uzzinātu, vai uz jums attiecas cita garantija, sazinieties ar savu pilnvaroto 
mazumtirgotāju.

Polaroid, Polaroid & Pixel un Polaroid POP ir PLR IP Holdings, LLC preču zīmes, kas tiek 
izmantotas saskaņā ar licenci. PLR IP Holdings, LLC NERAŽO šo Produktu un nesniedz 
nekādu Garantiju vai atbalstu.
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Atbilstība
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ierīces darbību attiecas šādi divi 
nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un 2) šai ierīcei jāpieņem 
jebkuri uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem, kas 
izklāstīti FCC noteikumu 15. daļā. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu 
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu iejaukšanos dzīvojamo ēku energoiekārtās. Šī ierīce 
ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un 
izmantota atbilstoši instrukcijām, var izraisīt radiosakariem kaitīgus traucējumus. 
Tomēr nav garantijas, ka noteiktā iekārtā neradīsies traucējumi. Ja šī ierīce izraisa 
kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var konstatēt, ieslēdzot un 
izslēdzot iekārtu, lietotājam ir ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar kādu no šīm 
darbībām:

FCC brīdinājums: izmaiņas vai pārveidojumi, kurus par atbilstību atbildīgā puse nav skaidri

Šo raidītāju nedrīkst novietot vai izmantot kopā citu antenu vai raidītāju.

Paziņojums par starojuma iedarbību:

Produkts atbilst FCC pārvietojamās RF iedarbības ierobežojumam, kas attiecas uz 
nekontrolētu vidi, un ir droši izmantojams šajā rokasgrāmatā aprakstītajai paredzētajai 
darbībai. RF iedarbību var papildus samazināt, produktu turot pēc iespējas tālāk no lietotāja 
ķermeņa vai ierīcei iestatot zemāku izejas jaudu, ja šāda funkcija ir pieejama.

- Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienot aprīkojumu kontaktligzdai citā elektriskajā ķēdē, nevis tajā, pie kuras 
pievienots uztvērējs.
- Konsultēties ar dīleri vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.
FCC brīdinājums: izmaiņas vai pārveidojumi, kurus par atbilstību atbildīgā puse nav 
skaidri
apstiprinājusi, var anulēt lietotāja atļauju lietot šo ierīci.
Šo raidītāju nedrīkst novietot vai izmantot kopā citu antenu
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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.

Izplata:
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 Visas Tiesības Aizsargātas

Viņš ZINK ™ Technology un ZINK ™ preču zīmes pieder ZINK Holdings LLC.
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