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Включване и изключване на устройството: 

Бутонът за включване / изключване на фотоапарата (13) се намира върху 

визьора. За включване го натиснете леко, визьорът ще се покаже и 

фотоапаратът ще се включи. 

За да изключите устройството натиснете леко визьора до пълно прибиране и 

фотоапаратът ще се изключи. 

За да рестартирате устройството (в случай на "забиване"), използвайте тънък 

предмет (игла, кламер) и натиснете леко в малката дупчица до MicroUSB порта 

за зареждане докато фотоапаратът се изключи. След това приберете и 

отворете визьора отново, за да се включи устройството наново. 

Заснемане: 

Уверете се, че сте махнали капачето на обектива. Натиснете бутона за 

заснемане (14) и снимката ще бъде направена. 

Функциите Светкавица и Авто-фокус се контролират автоматично. Използвайте 

включеното в комплекта капаче за защита на обектива от прах и надрасквания. 

Принтиране: 

POLAROID SNAP принтира всяка заснета от вас снимка, когато има поставена 

POLAROID ZINK хартия за принтиране (не е включена в комплекта). Можете да 

заснемете до 3 снимки докато фотоапаратът принтира. След направата на 3 

снимки фотоапаратът няма да заснема повече снимки докато принтирането не 

завърши. 

За да принтирате последната направена снимка отново, натиснете и задръжте 

едновременно бутоните за заснемане (14) и бутона за избор на цветен режим 

(12) за 3 секунди. Ще чуете звуков сигнал, LED индикаторът ще присветне в бял 

цвят и повторното принтиране ще започне. 

Хартия за принтиране POLAROID ZINK: 

Поставяне на хартия в устройството: 

1. Натиснете копчето за отваряне на капачето за хартия (10) на фотоапарата. 

2. Поставете целия пакет с хартия ZINK в съответното му място във 

фотоапарата - бар кодът на пакета трябва да сочи надолу, а лъскавата част да 

сочи нагоре. 

3. Затворете капачето за хартия (10). 

Презареждане на хартия в устройството: 

Когато и последната хартия ZINK бъде изпринтена, LED индикатора за статус 

на хартия (8) започва да свети в червен цвят. В този случай спокойно можете 

да поставите нов пакет с хартия ZINK във фотоапарата. 

Съвети при работа с хартия за принтиране POLAROID ZINK: 

- Не добавяйте нова хартия преди да се е изразходвала напълно поставената 

преди това хартия. 

 



- Винаги поставяйте пакет от 10 бр. POLAROID ZINK хартия. Ако се опитате да 

поставите повече хартия, това може да повреди фотоапарата. 

- Не прегъвайте хартията. 

- Пипайте хартията само по ъглите или краищата. Избягвайте да докосвате 

повърхността и с пръсти. 

- Aко случайно се получи засядане на хартията, поставите грешна хартия или 

има някакъв друг проблем, всички LED индикатори ще светят в червен цвят. 

Отворете фотоапарата, почистете отделението за хартията от заседнала 

такава, след това поставете нова хартия и накрая рестартирайте устройството. 

Памет: 

Вашият POLAROID SNAP е снабден с достатъчно памет за заснемане на една 

5 МР снимка. 

Поставяне на microSD карта памет: 

Вашият POLAROID SNAP разполага със слот за microSD карта памет (не е 

включена в комплекта), в която можете да запаметявате снимки и да ги 

принтирате на по-късен печат по ваше желание. За да поставите картата памет, 

натиснете я леко в microSD слота на фотоапарата, който се намира отстрани. 

Ще усетите леко щракване, това означава, че картата е поставена правилно и 

LED индикатора за статус на microSD карта памет (9) ще започне да свети в 

бял цвят. Използвайте microSD карти памет с максимален капацитет от 32GB. 

За да извадите обратно microSD картата от фотоапарата, натиснете я леко в 

горният край, тя ще щракне и ще се покаже. След това можете да я извадите. 

LED индикатор за статус на microSD карта памет (9): 

Когато капацитета на microSD картата падне под 1GB, LED индикатора (9) ще 

започне да свети в червен цвят. Когато капацитета е напълно запълнен или има 

грешка при прочитане на картата от фотоапарата, LED индикатора (9) ще 

започне да премигва в червен цвят. 

Трансфер на файлове: 

Чрез USB кабел: 

- Използвайте включения в комплекта USB кабел и свържете SNAP към вашия 

компютър. Когато microSD картата се покаже на екрана на компютъра, можете 

да прехвърляте снимки от нея към компютъра или обратно. 

Чрез четец на карти (не е включен в комплекта): 

- Махнете microSD картата памет от фотоапарата и я поставете в съответен 

четец на карти. 

Батерия и зареждане: 

Когато нивото на батерията падне под 10%, LED индикатора за статус на 

батерия (7) ще започне да свети в червен цвят. При ниво на батерията 2%, 

фотоапаратът ще се изключи автоматично. 

 



За да заредите батерията на вашият POLAROID SNAP, използвайте включения 

в комплекта micro USB кабел и го свържете към външен USB адаптер или към 

компютър. LED индикатора за статус на батерия (7) ще свети в червен цвят по 

време на зареждането и ще изгасне при пълно зареждане. 

Аuto Sleep: 

За запазване нивото на батерията, вашият POLAROID SNAP автоматично се 

изключва след няколко минути, ако не го използвате. За да го включите наново, 

затворете и отворете визьора. 

Таймер на самозаснемане (Self-Timer): 

Вашият POLAROID SNAP разполага с вграден 10-секунден таймер на 

самозаснемане. За да го активирате, натиснете бутон (15) (намиращ се отгоре 

на фотоапарата) и след това натиснете бутона за заснемане (14). Бутонът (15) 

започва да премигва в бял цвят при отброяването на 10 секунди и след тях 

снимката ще бъде направена. 

Добавяне на ефекти: 

Добавяне на рамка: 

- За да добавите рамка към вашата снимка, натиснете бутон (11) (намиращ се 

отгоре на фотоапарата). 

Добавяне на цветни ефекти: 

- За да направите вашата снимка черно бяла или тип "сепия", натиснете бутон 

(12) (намиращ се отгоре на фотоапарата). 

Ефект "Photo Booth": 

- За да принтирате снимка тип "Photo Booth", натиснете и задръжте бутона за 

заснемане (14) за около 3 секунди. Таймер бутонът (15) ще присветне и 

фотоапаратът ще заснеме 4 снимки последователно на всеки 4 секунди. Тези 4 

снимки ще бъдат принтирани на 1 бр. хартия. 

Предпазни мерки и съвети за безопасност: 

Изключете фотоапарата ако: 

- Чужди предмети или вода попаднат в устройството 

- Изпуснете фотоапарата или корпусът бъде ударен 

Ако продължите да го използвате след това, може да настъпят трайни повреди. 

Фотоапаратът не е водоустойчив, затова бъдете с повишено внимание когато го 

използвате близо до вода. 

Не поставяйте устройството върху нестабилни повърхности. 

Когато фотоапаратът се използва от малки деца, препоръчителен е надзор от 

възрастни. 

За ваша безопасност не използвайте SNAP докато вървите, шофирате или 

карате мотор.  



Оптималната работна температура на фотоапарата е между 16 и 32 градуса по 

Целзий. Оптималната работна влажност е между 20% и 80%. 

Дръжте продукта далеч от пясък, защото това може да доведе до повреда. 

Не изпускайте и не прилагайте прекомерна сила при работа с устройството. 

Не използвайте продукта във влажни, задимени или прашни помещения. 

Не увивайте фотоапарата в одеяла и др. Това може да доведе до прекомерно 

загряване на устройството и деформация на корпуса. 

Не оставяйте продукта на места, където температурата може да се повиши 

рязко, като например автомобил през лятото. 

Съвети при експлоатацията на батерията: 

- Използвайте само и единствено вградената оригинална батерия (7.4V). 

- Избягвайте екстремно ниски температури, защото това може да доведе до 

съкращаване на живота на батерията и съответно до влошаване представянето 

на устройството. 

- Когато използвате POLAROID SNAP фотоапарат, който не е използван 

определен период от време, това може да окаже влияние върху 

издръжливостта на батерията и броя снимки, които можете да направите. За да 

максимизирате времето за работа с устройството, препоръчително е да 

изтощите докрай и след това заредите докрай батерията преди употреба. 

- Не разглобявайте продукта и не махайте батерията по никакъв повод. Тя не е 

проектирана да бъде зареждана извън фотоапарата. 

- При продължителна употреба, вашият POLAROID SNAP може да загрее в 

разумни граници. Това е нормално и не е индикация за проблем или дефект в 

продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може 
да откриете на: 
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/camera/polaroidsnap.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


