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Vaizdas iš galo



Polaroid POP 
Momentinis fotoaparatas

Fotoaparato dirželis

Trumpasis vadovas ir 
garantija

Micro USB laidas

5 | LI

KAS YRA PAKUOTĖJE



Įjungimas ir išjungimas

Paspauskite raudoną užrakto mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.

Norėdami pažadinti fotoaparatą iš miego režimo, paspauskite raudoną užrakto 
mygtuką arba bakstelėkite ekraną.

Atmintis

Fotoaparato vidinėje atmintyje telpa iki 10 nuotraukų ir galima įdėti „microSD™“ 
kortelę iki 128 GB.

Fotopopieriaus įdėjimas

„Polaroid POP“ fotoaparatas naudoja tik „Premium ZINK Zero Ink Paper“ 
nuotraukoms spausdinti ant 3,5 x 4,25 col. popieriaus.

1.Nuimkite magnetinį popieriaus skyriaus dangtelį, kad pasiektumėte popieriaus lizdą.

2.Įdėkite visą pakuotę nukreipę apačioje esančią mėlyną „Color Calibration Sheet“ 
spausdinimo pusę žemyn (link fotoaparato priekio). Balta popieriaus pusė turi būti 
nukreipta į viršų.

3. Uždėkite popieriaus dangtelį ant fotoaparato. Fotoaparatas nespausdins be 
dangtelio. Pritvirtinkite dirželį, kad dangtelis nenukristų.

4. Mėlyna „ZINK Color Calibration Sheet“ pusė bus apdorota automatiškai kiekvienos 
popieriaus pakuotės pradžioje, sukalibruojant spausdintuvą tai konkrečiai popieriaus 
pakuotei.

FOTOAPARATO NAUDOJIMAS
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Norėdami išjungti fotoaparatą, paspauskite jutiklinio ekrano maitinimo 
piktogramą, esančią viršutiniame kairiajame kampe.



Nustatymas pirmą kartą

Įjunkite fotoaparatą norėdami pradėti nustatymą ir laikykitės ekrane pateikiamų 
instrukcijų.

Fotografavimas ir filmavimas

Raudonas užrakto mygtukas veikia kaip įjungimo ir klasikinis užrakto mygtukas. 
Paspauskite užrakto mygtuką norėdami fotografuoti nuotraukų režimu arba pradėti 
ir baigti filmuoti vaizdo režimu. Norėdami sufokusuoti fotoaparatą, pusiau 
paspauskite raudoną užrakto mygtuką.

Jutiklinio ekrano valdikliai

Greitai redaguokite, ištrinkite arba spausdinkite paskutinę užfiksuotą nuotrauką 
pasirinkdami ją apatinėje kairėje ekrano pusėje.

UŽFIKSAVIMO REŽIMAS

Vaizdo režimas

Nuotraukų režimas

Norėdami sufokusuoti, paspauskite ir laikykite savo 
pirštą ant jutiklinio ekrano.

Kai įjungiate savo POP fotoaparatą, automatiškai 
įsijungia nuotraukų režimas.

Bakstelėkite fotoaparato piktogramą, esančią 
apatiniame kairiajame ekrano kampe, kad 
įjungtumėte vaizdo arba GIF režimą. Naudokite GIF 
režimą norėdami kurti trijų sekundžių
vaizdo klipus.

GIF režimas
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TIESIOGINIS REDAGAVIMAS

GALERIJA

Spustelėkite „Polaroid“ deimanto piktogramą, 
esančią ekrano apačioje, norėdami redaguoti savo 
nuotrauką prieš fotografuodami.

Tiesioginiame režime galite suasmeninti 
nuotraukas pasirinkdami kraštelius, filtrus ir 
lipdukus.

Bakstelėkite norėdami eiti į galeriją

Pastaba. Galite redaguoti, pasukti, karpyti ir piešti 
ant savo nuotraukos, pasirinktos galerijoje.

Krašteliai
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Filtrai         Lipdukai



NUSTATYMAI

Popieriaus skaitiklis Baterija Wi-Fi®

Bakstelėkite meniu piktogramą norėdami atsidaryti 
nuotrauką, GIF arba vaizdo fiksavimo nustatymų 
meniu.

Kitus nustatymus galima pasiekti paspaudus 
įrenginio nustatymų piktogramą, kur galite 
redaguoti baltos spalvos balansą, automatinį 
spausdinimą, garsą ir kitas funkcijas.

Meniu

BŪSENOS INDIKATORIAI

Rodo baterijos ir „Wi-Fi®“ ryšio būseną.

Įrenginio nustatymai
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Mobilioji programėlė
Norėdami atrakinti daugiau „Polaroid POP“ naudojimo būdų, atsisiųskite nemokamą 
mobiliąją programėlę, skirtą „iOS“ ir „Android“, čia:

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

Norėdami išsamesnės informacijos, atsisiunčiamų instrukcijų, DUK ir techninės 
pagalbos, apsilankykite meetpolaroid.com.

Klientų aptarnavimo tarnyba:
cspolaroid@camarketing.com 
800-226-6534

IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir jis 
naudojamas pagal licenciją.

„MicroSD“ yra „SD-3C LLC“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV, kitose 
šalyse arba abiejose.

„Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.

Visi kiti prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų 
nuosavybė.
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Norėdami gauti garantinį aptarnavimą ir trikčių šalinimo kontaktinę 
informaciją: apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.meetpolaroid.com

Norėdamas gauti garantinį aptarnavimą, originalus pirkėjas turi susisiekti su Įmone 
arba jos įgaliotu paslaugos teikėju dėl problemos nustatymo ir techninės priežiūros 
procedūrų. Pirkimo įrodymas (pardavimo dokumentas arba gauta sąskaita faktūra), 
įrodantis, kad Gaminiui taikomas Garantijos laikotarpis, TURI būti pateiktas Įmonei arba 
jos įgaliotam paslaugų teikėjui norint gauti prašomą paslaugą.

RIBOTA ORIGINALAUS VARTOTOJO GARANTIJA

Gaminys

Fotoaparatas

Fotoaparatas

Fotoaparatas

Fotoaparatas

Fotoaparatas

Teritorija

Šiaurės Amerika

Centrinė ir Pietų

AmerikaAsia, Africa,

Azija, Afrika, Australija,

Naujoji Zelandija

Europa

Rusija

Detalių garantija

1m

1m

1m

2m

2m

Darbo garantija

1m

1m

1m

2m

2m

Šiam POLAROID POP fotoaparatui („Gaminys“), įskaitant prie originalios pakuotės 
pridėtus priedus, kurį tiekia ir platina įgaliotas pardavėjas, taikoma „C&A Marketing, 
Inc.“ (toliau – Įmonė) garantija, skirta tik originaliam pirkėjui ir apsauganti nuo tam tikrų 
medžiagos ir gamybos defektų (toliau – Garantija):
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Paslaugos parinktys, pasiekiamos detalės bei atsakymo laikas gali skirtis ir bet kada 
keistis. Pagal taikomą įstatymą Įmonė gali prašyti pateikti papildomų dokumentų ir 
(arba) laikytis registracijos reikalavimų prieš suteikiant garantinį aptarnavimą. Susisiekite 
su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba adresu cspolaroid@camarketing.com arba 
skambinkite numeriu 800-226-6534 norėdami informacijos apie garantinį aptarnavimą.

Ši garantija nepadengia siuntimo išlaidų Įmonės grąžinimo įstaigai, jas turi apmokėti 
klientas. Klientas taip pat prisiima visą nuostolių arba Gaminio pažeidimo riziką iki 
pristatymo minėtai įstaigai.

Išimtys ir apribojimai

Įmonė suteikia Gaminiui garantiją medžiagos ir gamybos defektams įprastai naudojant 
VIENERIUS (1) METUS nuo tada, kai originalus galutinis naudotojas įsigijo pirkinį (toliau 
– Garantijos laikotarpis). Atsiradus aparatinės įrangos defektui ir gavus galiojančią 
pretenziją Garantijos laikotarpiu, Įmonė, savo pasirinkimu ir tiek, kiek leidžia įstatymas, 
(1) suremontuos Gaminio defektą netaikydama jokių mokesčių, naudodama naujas 
arba atnaujintas keitimo detales, (2) pakeis Gaminį nauju Gaminiu arba Gaminiu, 
pagamintu iš naujų arba panaudotų detalių, savo veikimu prilygstančiu originaliam 
įrenginiui, arba (3) grąžins pinigus, sumokėtus už Gaminį.

A replacement Product or part thereof shall enjoy the warranty of the original Product 
for the remainder of the Warranty Period, or ninety (90) days from the date of 
replacement or repair, whichever provides you longer protection. When a Product or 
part is exchanged, any replacement item becomes your property, while the replaced 
item becomes the Company’s property. Refunds can only be given if the original 
Product is returned.

LI | 12



Ši Garantija netaikoma:

(a) Ne POLAROID POP gaminiui, aparatinei arba programinei įrangai, net jei ji 
supakuota arba parduota su Gaminiu;

(b) Žalai, kurią lėmė nelaimingas atsitikimas, piktnaudžiavimas, netinkamas 
naudojimas, potvynis, gaisras, žemės drebėjimas arba kitos išorinės priežastys;

(c) Žalai, kurią lėmė nelaimingas atsitikimas, piktnaudžiavimas, netinkamas 
naudojimas, potvynis, gaisras, žemės drebėjimas arba kitos išorinės priežastys;

(d) Žalai, kurią lėmė Gaminio naudojimas už leidžiamų arba numatytų naudojimo 
ribų, aprašytų Įmonės;

(e) Žalai, kurią lėmė trečiosios šalies paslaugos;

(f) Gaminiui arba detalei, kuri buvo modifikuota siekiant pakeisti funkciją arba 
pajėgumą be raštiško Įmonės leidimo;

(g) Vartojimo detalėms, pavyzdžiui, baterijoms, saugikliams ir lemputėms;

(h) Kosmetiniams pažeidimams; arba

(i) Jei bet koks POLAROID POP serijos numeris buvo pašalintas arba sugadintas.

Ši Garantija galioja tik šalyje, kurioje vartotojas įsigijo gaminį, ir taikoma tik gaminiams, 
įsigytiems ir aptarnaujamiems toje šalyje. Ši Garantija neapima ekrano išblukimų.

Įmonė negarantuoja, kad Gaminys veiks nepertraukiamai ir be klaidų. Įmonė neatsako 
už žalą dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo.
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NEATSIŽVELGIANT Į PRIEŠTARAVIMUS IR TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMAS TEISĖS AKTAS, 
ĮMONĖ PATEIKIA GAMINĮ TOKĮ, KOKS YRA IR KOKS PASIEKIAMAS, JŪSŲ PATOGUMUI IR 
ĮMONĖ BEI JOS LICENCIJOS IŠDAVĖJAI IR TIEKĖJAI AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR 
SĄLYGŲ, AIŠKIŲ, NUMANOMŲ ARBA TEISĖS AKTAIS NUSTATYTŲ, ĮSKAITANT PREKYBOS, 
TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, PAVADINIMO, MĖGAVIMOSI, TIKSLUMO IR 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. ĮMONĖ NEUŽTIKRINA JOKIŲ 
KONKREČIŲ REZULTATŲ NAUDOJANT GAMINĮ ARBA TO, KAD ĮMONĖ TOLIAU SIŪLYS 
ARBA LEIS ĮSIGYTI GAMINĮ PER KONKRETŲ LAIKOTARPĮ. PLATINTOJAS ATSISAKO VISŲ 
GARANTIJŲ PO NURODYTO AIŠKAUS GARANTIJOS LAIKOTARPIO.

JŪS NAUDOJATE GAMINĮ SAVO NUOŽIŪRA IR RIZIKA. TIK JŪS ATSAKOTE UŽ (ĮMONĖ 
ATSISAKO) BET KOKIĄ IR VISĄ ŽALĄ, ĮSIPAREIGOJIMĄ ARBA PAŽEIDIMUS, KURIUOS 
LĖMĖ GAMINIO NAUDOJIMAS.

JOKIU ATVEJU ĮMONĖS BENDRA ATSAKOMYBĖ, KYLANTI DĖL ARBA SUSIJUSI SU 
GAMINIU, SUTARTYJE ARBA DELIKTE NEVIRŠIJA MOKESČIŲ, KURIUOS FAKTIŠKAI 
SUMOKĖJOTE ĮMONEI ARBA JOS ĮGALIOTIEMS PERPARDAVĖJAMS UŽ GAMINĮ, IŠLEISTĄ 
PRAĖJUSIAIS METAIS. ŠIS APRIBOJIMAS YRA BENDRAS IR NEPADIDĖS

Kai kuriose šalyse, valstijose arba provincijose neleidžiama išskirti arba apriboti 
netyčinės arba pasekminės žalos arba leisti garantijų apribojimą, todėl apribojimai arba 
išimtys gali būti jums netaikomi. Ši garantija jums suteikia tam tikrų teisių ir jūs galite 
turėti kitų teisių, kurios yra skirtingos kiekvienoje valstijoje arba provincijoje. Kreipkitės į 
savo įgaliotą prekybininką norėdami nustatyti, ar taikoma kita garantija.

„Polaroid“, „Polaroid & Pixel“ ir „Polaroid POP“ yra „PLR IP Holdings, LLC“ prekių ženklai, 
naudojami pagal licenciją. „PLR IP Holdings, LLC“ NEGAMINA šio Gaminio arba neteikia 
Garantijos ir pagalbos.
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Atitiktis
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis 
įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius 
gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali būti susiję su nepageidaujamu 
veikimu.

Šis įrenginys išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal 
FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų 
trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Ši įranga kuria, naudoja ir gali skleisti radijo 
dažnių energiją ir, jei nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali lemti 
kenksmingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau negarantuojama, kad trukdžiai neatsiras 
tokiuose pastatuose. Jei ši įranga lemia kenksmingus radijo arba televizijos signalų 
priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojas 
skatinamas bandyti ištaisyti trukdžius tokiais būdais:

FCC įspėjimas: bet kokie pakeitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už 
atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo leidimą naudoti šią įrangą.

Šis siųstuvas negali būti toje pačioje vietoje arba veikti kartu su kita antena ar siųstuvu.

Spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Gaminys atitinka FCC mobiliojo radijo dažnio poveikio ribą, nustatytą nekontroliuojamai 
aplinkai, ir yra saugus numatytam veikimui, aprašytam šiame vadove. Radijo dažnio 
poveikis gali būti sumažintas, jei gaminys laikomas kiek įmanoma toliau nuo naudotojo 
kūno arba įrenginys nustatomas iki žemesnės išėjimo galios (jei tokia funkcija 
pasiekiama).

- Nustatykite kitoje padėtyje arba perkelkite į kitą vietą priimančiąją anteną.

- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei prijungtas imtuvas.

- Kreipkitės pagalvos į pardavėją arba patyrusį radijo / TV specialistą.
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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.

Platina:
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 Visos Teisės Saugomos
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