




Polaroid
Lab

Polaroid Lab ви помага да 
превърнете цифровите снимки от 
телефона си в осезаеми, красиви 
Polaroid снимки.

Моля, не забравяйте да 
прочетете това ръководство, 
преди да използвате Polaroid Lab. 
Запазете за бъдеща справка. За 
да изтеглите придружителното 
приложение, за актуализирана 
информация, видео уроци и други, 
моля, посетете:
polaroidoriginals.com/polaroidlab
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A  Капак на платформата

B  Платформа за телефона

C  Точки на допиране (2)

D  Светлинен сензор

E  Бутон за включване/освобождаване
 на платформата

F  Лого с дъга LED

G  Бутон за затвора

H  Брояч за кадрите LEDs

I  Вратичка за филма

J  Осветеление за нивото на батерията

K  Micro-USB порт за зареждане
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Warranty
Find the Warranty for this product by following this link:
polaroidoriginals.com/warranty
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Съдържание
на кутията
01 Polaroid Lab
02 USB кабел за зареждане 
03 Ръководство за бърз старт 
04 Ръководство за потребителя 

Как се използв
Polaroid LAB
1. Изтеглете Polaroid Originals приложение 
на телефона си
Вие се нуждаете от приложението Polaroid 
Originals за да използвате Polaroid Lab. 
Приложението съдържа съвети, трикове 
и уроци, както и вдъхновение за повече 
творчество.
→    polaroidoriginals.com/polaroidlab

2. Заредете Polaroid Lab 
Важно В Polaroid Lab няма да e напълно 
заредена при покупката. Уверете се, че тя е 
напълно заредена преди първата употреба. 
За зареждане на Polaroid Lab, включете 
кабела за зареждане в Micro-USB слота на 
задния панел на Polaroid Lab и на другия 
край на кабела в зарядното устройство, 
на USB адаптер като телефон или USB 
слот на вашия компютър. Светодиодите до 
светлината слот, за да покаже текущото ниво 
на батерията, четири осветени светодиоди 
означава напълно заредена. Ако Polaroid 
Lab е включена в зарядното устройство и 
е напълно заредена всички светодиоди за 
зареждане ще изгаснат. Пълното зареждане 
отнема обикновено около 2 часа през 
контакта с адаптер за телефон, или до 4 часа 
през USB слот на компютъра. С напълно 
заредена Polaroid Lab ще имате достатъчно 
мощност, за да направите до 100 филма в 
зависимост от употребата. Не забравяйте да 
изключите Polaroid Lab след употреба за да 
се съхрани живота на батерията. 

3. Поставете филма 
Вземете Polaroid Lab и внимателно дръпнете 
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надолу предната част на вратата на филм. 
Вземете филм касетата от опаковката и 
натиснете филм касетата докрай, с черният 
лист на филма нагоре. Когато затворите 
вратата на филм, черното картонче 
автоматично ще излезне. Ако черното 
картонче не излезне, извадете филм пакет 
и го поставете отново, като се уверите, че 
е натиснато докрай, към задната част на 
устройството.

Забележка Моля, проверете 
индивидуалната опаковка на филма за 
времето на проявление, обработка и 
подробности за съхранение.

4. Включете Polaroid Lab 
Натиснете черният бутон от дясната страна 
на Polaroid Lab за да повдигнете платформата 
и за да включите устройството. Светлинният 
индикатор с форма на дъга ще светне както 
и броячът ще светне, за да покаже колко 
снимки са останали в Polaroid Lab. Когато сте 
готови, изключете Polaroid Lab, като натискате 
платформата надолу. В противен случай, ще 
се изключи автоматично след няколко минути 
бездействие.

5. Отваряне на приложението и избор на 
снимка
Отворете приложението Polaroid Originals и 
изберете раздела с Polaroid Lab. Натиснете 
бутона за избор на изображение, за да 
изберете изображението, което искате да 
се изложи и докоснете за да продължите. 
Приложението ще ви преведе през първата
си експозиция.

6. Поставете телефона си върху 
платформата за телефон 
Поставете телефона си върху платформата за 
телефона с екрана към обектива на Polaroid 
Lab. Уверете се, че е правилно подравнен: 
в горната част на телефона ви трябва да 
бъде с лице към задната част на камерата. 
Отстранете всички калъфи или протектори за 
екран за да гарантирате най-добри резултати. 
Приложението ще открие Polaroid Lab и 
ще подравни изображението, за да бъдат 
напълно съобразени с филма. То също така 
ще покаже изображение калибриране над 

датчика за светлина, за да покаже правилно 
изображението си без да се налага да се 
коригира подсветка на телефона си. Уверете 
се, че сте изключили всички настройки 
или приложения, които влияят на цвета на 
дисплея, като нощна смяна или истински 
тон, тъй като те могат сериозно да засегнат 
качеството на снимката.

7. Натиснете червения бутон на затвора  
Polaroid Lab ще открие, че вашият телефона 
е върху платформата и ще измери яркостта 
на дисплея, за да гарантира най-добра 
експозицията. Изчакайте, докато светлината 
на логото с форма на дъга премигне след 
това натиснете червения бутон на затвора. 
Снимката ще бъде извадена от гнездото 
в предната част на устройството, веднага 
след като сте натиснали бутона на затвора. 
Махнете снимката от от под защитната черена 
ролка така, че тя да се прибере отново в 
Polaroid Lab. Поставете снимката с лицето 
надолу, за да продължите да я защитавате от 
светлина, тъй като тя се развива. Ако искате 
да направите друга снимка на едно и също 
изображение, след това натиснете отново 
бутона на затвора.

Колко филм е останал в 
пакета? 
1. Колко филм е останал в пакет? 
Има 8 оранжеви LED светлини на предната 
част на Polaroid Lab. Когато Lab е включен 
и не е в режим на заспиване, индикаторите 
постоянно ще показват броя на останалите 
кадри. Броят на светодиодите, които светят 
съответства на броя на кадрите, останали 
във филмовата опаковката. Например: Ако 6 
светодиода светят, това означава, че има 6 
кадъра оставени във филмовата опаковката. 
Ако сте изчерпали всички 8 изстрела във 
филмовата опаковката, или ако няма филм 
опаковка е поставена в устройството, а след 
това светодиодите ще мигат бързо, когато 
включите на Polaroid Lab или натиснете бутона 
на затвора.
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2. Колко батерията остава? 
Polaroid Lab показва нивото на оставащата 
батерия на четири LED подсветки над 
USB слота. Когато Polaroid Lab се зарежда 
индикаторът ще мига, а при пълно 
зареждане с USB кабел всички светодиоди 
ще бъдат неосветени, тъй като ще се 
работи с енергия директно от зарядното 
устройство.
Ниво на батерията: 

1. Между 1 до 4 светещи светодиода 
Един LED показва достатъчно заряд 
за най-малко 2 филмови опаковки.

2. Батерията е заредена и USB кабела е 
свързан: Не светят.  
Индикаторът на филм брояч ще 
покаже оставащия брой снимки. 

3. Празна батерия  
Няма останал заряд. Не светват и 
Polaroid Lab ще престане да работи, 
докато не се презареди.

3. Съвместим филм
Polaroid Lab работи с всички филми Polaroid 
Originals i-Type и 600 тип филмови пакети. 
Препоръчваме ви да използвате I-Type филм, 
тъй като е оптимизиран за използване с 
Polaroid Lab. Polaroid Lab не е предназначен да 
се използва с филм SX-70 Spectra филм или 
всеки друг вид филми.

4. Захранване
Зареждете Polaroid Lab преди употреба, за да 
гарантирате, че е достатъчно зареден (виж 
→ Зареждане на Polaroid Lab). Нивото на 
батерията на задните светодиоди миг докато 
Polaroid Lab е включен и се зарежда, както 
и ще се изключи след като Polaroid Lab е 
напълно заредена.

5. Почистване на ролките 
Понякога излишък пастата на проявителя от 
снимките може да полепне върху ролките 
на Polaroid Lab, който оказва влияние върху 
ефективността на Polaroid Lab и влияе на 
снимките, така, че да показват нежелани 
несъвършенства. В Polaroid Lab разполага с 
режим на почистване, вграден валяк, за да 
помогне с този проблем. Просто следвайте 
тези стъпки:

1. Затворете платформата на телефона, 
за да изключите Polaroid Lab 

2. Отворете вратата към филма 
3. Натиснете и задръжте десния 

допирна точка и натиснете и 
задръжте бутона на затвора за > 2 
секунди 

4. Ролките ще се преместят в изходна 
позиция за почистване.

5. Освободете двата бутона, на Polaroid 
Lab, тя вече е в режим почистване.

6. Използвайте влажна кърпа или 
памучен тампон за да почистите 
внимателно ролките.

7. Натиснете бутона на затвора, за да 
преминете постепенно през целите 
ролки.

8. След като двете ролки са чисти от 
всички страни, затворете вратата на 
филма.

Отстраняване на 
неизправности и често 
задавани въпроси 
1. Polaroid Lab не изхвърля снимката / 
черното картонче
Уверете се, че Polaroid Lab е заредена: Логото 
с форма на дъга и тези отзад няма да светят 
освен ако има достатъчно заряд за работа. 
Ако това е така, трябва да свържете Polaroid 
Lab към зарядно устройство, преди да го 
използвате отново. Уверете се, че имате филм 
във вашия Polaroid Lab: за да проверите, 
спуснете и след това повдигнете платформата 
за телефона. Броячът за останали кадри 
ще покаже колко кадъра остават. Ако 
светодиодите мигат бързо, когато Polaroid Lab 
се включва отново, това означава, че няма 
останали във филмовата пакет снимки, или че 
не е поставена никакъв филм.
1. Всички са загаснали 
 Polaroid Lab е изключен или няма 

поставен филм
2. Бутона на затвора натиснат и всички 

мигат
 Сложен е пакет,няма филм 
3. Всичко свети 
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 Поставен е пакет, 8 фотографии на 
разположение

4. Редуващи се светлини 
Грешка при поставяне на пакета.

2. Приложението издава звук на  грешка 
Приложението ще се разбере, ако телефонът 
ви е бил поставен правилно върху Polaroid 
Lab. Допирните точки, върху платформата 
на телефона му позволяват да се върти и 
да поставите изображение директно над 
обектива на Polaroid Lab. Ако приложението 
не може да направи това ще ви уведоми 
чрез звук,  така че да можете да поставите 
телефона си в по-добра позиция. Когато 
вдигнете телефона си приложението ще ви 
преведе през правилно позициониране с 
кратко видео.

3. Бутона (червеният) на затвора не работи 
Ако логото с цветове на дъга свети тогава 
Polaroid Lab е включен, и ако има филм в 
Polaroid Lab брояча ще свети в съответният 
брой. Ако натиснете бутона на затвора и 
нищо не излиза, погледнете LED диодите на 
брояча. Ако телефонът ви не е ориентиран 
правилно тогава Polaroid LAB няма да може 
да прочете яркостта на изображението. 
Логото с цвят на дъга  ще започне да мига 
3 пъти, ако телефонът е разпознат. Ако тя 
продължава бързо да мига, Polaroid Lab 
не може да разпознае правилно зоната на 
сензора / яркостта. Ако тя не мига изобщо, 
това означава, че не разпознава телефона на 
повърхността.
 Това може да се дължи на на протектор 
за дисплея на телефона. За да отстраните 
проблема махнете всякакъв вид калъфи и 
протектори на дисплея.Внимателно поставете 
телефона върху Lab.

4. Снимката e прекалено тъмнa 
Ние не сме снимали оригиналната снимка на 
вашия мобилен телефон, но стандартните 
правила за снимки са приложими. 
Препоръчваме ви да деактивирате True 
Tone, нощна смяна или нощен режим на 
вашият телефон. Приложението ще регулира 
автоматично яркостта на телефона. Можете 
да настроите експозицията под менюто “Още” 

в приложението. EV може да се регулира от -3 
до +3 f-стопа.

Съвети за страхотни 
снимки
• Уверете се, че екрана на телефонът 

ви е чист. Ако имате протектор за 
екрана на телефона се уверете, 
че на екрана няма драскотини, 
петна или отпечатъци от пръсти. В 
идеалния случай, отстранете всички 
протектори за екран или калъфи, за 
да гарантирате оптимални резултати.

•  Уверете се, че телефонът ви е 
поставен равно на платформата за 
телефон на Polaroid Lab.

•  Уверете се, че вашият филм е 
свеж! Снабдете се се с нов филм 
от polaroidoriginals.com и следвайте 
инструкциите на лист, който идва 
с опаковката на филма, за да сте 
сигурни, че вашият филм е толкова 
добър, колкото може да бъде.

•  Уверете се, че всички настройки 
и приложения, които влияят на 
цветовете са изключени (например. 
Нощна смяна, верен тон).
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Поддръжка 
за клиенти 
Екипа за поддръжка на клиенти на Polaroid 
Originals е повече от щастлив да чуе за 
теб. Свържете се като използвате данните 
за контакт, предоставени по-долу. За по-
подробна и актуална актуална информация, 
посетете polaroidoriginals.com/help

САЩ / Канада  
usa@polaroidoriginals.com
+1 212 219 3254

Европа / Останалият свят 
service@polaroidoriginals.com
00 800 577 01500

Невъзможно BV
PO Box 242 - 7500 AE
Енсхеде Холандия

Технически 
спецификации 
Общи
Размери 
150mm (L) х 115,6 mm (W) х 149,7 мм (Н 
затворен) х 177.16 mm (H отворен) 
Tегло
600 грама (без филм) 
Работна температура 
40-108 ° F / 4-42 ° С, 5-90% относителна 
влажност
Съвместими филми 
Polaroid Originals i-Type и 600 тип филм и в 
двете цветен и черно-бяло, включително и 
специалните издания. 
батерия
Висока производителност литиево-йонна 
батерия, 1100mAh, 3.7V номинално 
напрежение, 4.07Wh

Материали
Външни части
Поликарбонат, TPU, EPDM
(етилен-пропилен-диен-мономер) 
Лещи
Оптичен клас поликарбонат обектив,
AR покритие 
Затвор система
Фиксирана отвор, променлива скорост на 
затвора
  
Оптична система 
Лещи
Обектив с фиксиран фокус
Фокусно разстояние
150mm
Tип на обектива
1: 2.35 три елемент система от лещи 

Системни изисквания на приложението
Поддържани телефони
• iPhone 6 и по-нови
 (с изключение на iPhone SE) 
• Повечето съвременни устройства с 

Android 

Поддържаните телефони и операционни 
системи могат да бъдат променяни. 
За пълния списък моля посетете  
polaroidoriginals.com/labworkswith
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Информация за безопасност

Внимание 
Опасност от токов удар - не отваряйте 
/ демонтирайте моторизирана система 
с ролките 
• Не разглобявайте устройството. 

Неправилното сглобяване може да 
причини токов удар, ако устройството се 
използва отново.

• Не потапяйте уреда във вода или други 
течности. 

• Не използвайте устройството в среда 
с висока влажност или много прашна 
среда. 

• Не се опитвайте да си, измени или да 
извадите батерията и / или на електрона 
- ICS разположени под ролките зад 
вратичката за филма на устройството. 

• Не се опитвайте да премахнете вратата, 
тъй като е свързана по електронен път 
към тялото на устройството. По този 
начин не е безопасно, най-вероятно ще 
навреди на вашето устройство, и ще 
анулира гаранцията.

• Не поставяйте метални предмети в 
устройството. 

• Не поставяйте никакви предмети в 
ролките или предавките. 

• Пазете малки деца и бебета от 
устройството, за да избегнете 
нараняване от подвижните части на 
устройството. 

• Не използвайте и не съхранявайте 
устройството в близост до топлинен 
източник или всякакъв вид оборудване, 
което генерира топлина, включително 
и стерео усилватели. • Не използвайте 
уреда в близост до леснозапалими или 
взривоопасни газове. • Не зареждайте 
устройството, ако забележите някакви 
необичайни миризми, шум или дим.

• Не се опитвайте да разглобите 
батерията на филма или променяте по 
никакъв начин (ако използвате филм 
600). Ако течност от батерията попадне 
в очите, веднага изплакнете очите си 
с чиста, студена течаща вода и да се 
потърси незабавно медицинска помощ.

Батерия и зарядно устройство
• Това устройство използва собствена 

литиево-йонна батерия, която е 
невъзможно да се смени и монтира вътре 
в Lab тялото. Не могат да се използват 
друг тип батерии. Смяна на батерия може 
да бъде направено само от оторизирани 
сервизни центрове. Батерията ще 
осигури много години на работа, ако 
се използва правилно. Консумираната 
мощност варира в зависимост от 
околната среда и как тя влияе на 
устройството да се използва в и как 
устройството е бил съхраняван. Използва 
се веднага след пълно зареждане, 
батерията ще захранва обработката на 
до 30 филмови пакети.

• След като нивото на енергия на 
батерията падне под определено 
ниво, устройството вече няма процес 
филм. Светлинният индикатор ще 
мига и да сигнализира, когато трябва 
да се презареди. Това е за да се 
избегне снимка затъване тъй като тя се 
обработва чрез системата на валяк.

• Акумулаторната батерия не е напълно 
заредена в момента на покупката. 
Заредете батерията докрай с кабел 
USB зареждане (при условие). Това 
обикновено отнема 1-2 часа (може да 
варира в зависимост от използването).

• доставения кабел за зареждане на 
батерията е тестван за работа с адаптери 
на Apple iPhone. Докато тя може да 
се използва и в други USB портове, 
например компютър, USB адаптери, 
телевизори, автомобили и т.н., кор - 
операция на правоъгълник не може да 
бъде гарантирана.

• Когато устройството вече не е в употреба, 
моля да го рециклират правилно.

Употреба и околна среда 
• За да се защити точноста на високите 

технологии използвани в устройството, 
никога не поставяйте Lab в следните 
среди за дълъг период от време: висока 
температура (+ 42 ° С / 108 ° F), висока 
влажност, места с екстремни промени 
в температура (топла и студена), 
директна слънчева светлина, пясъчен 
или прашни среди като плажове, влажни 
места или места със силни вибрации.

• Не изпускайте устройството и не го 
подлагайте на силни удари и вибрации. 

• Не натискайте, дръпнете или натиснете 
върху повърхността на обектива.

Съвместимост

Важни указания за използване на 
литиево-йонни батерии
1. Не хвърляйте в огън. 
2. Не предизвиквайте късо съединение. 
3. Не разглобявайте. 
4. Не продължавайте да се използвате при 

повреда. 
5. Изхвърлете правилно след употреба. 
6. Пазете от вода. 

Декларация за съответствие на ЕС 
С настоящото Impossible BV декларира, 
че Polaroid Lab е в съответствие с 
настоящите изискванията на Директивата 
за електромагнитна съвместимост (2014/30 
/ ЕС), директивата за ниско напрежение 
(2014/35 / ЕС) и Директивата RoHS (2011/65 
/ ЕС ) и други съответни разпоредби, когато 
се използва по предназначение.

Декларация за съответствие на FCC 
Това устройство е съобразено с Част 15 от 
правилата на FCC. Работата при следните 
две условия: (1) това устройство не може 
да причини вредни смущения и (2) това 
устройство трябва да приема получени 
смущения, включително смущения, които 
могат да предизвикат нежелано действие.
Внимание Потребителят се 
Предупреждаваме, че промени или 
модификации, които не са изрично 
одобрени от страната, отговорна за могат 
да отменят пълномощията на потребителя 
да работи с оборудването. Това оборудване 
не трябва да бъде съвместно разположени 
или се използват във връзка с всяка друга 
антена или предавател.
Забележка Това оборудване е изпитано и 
съответства на ограниченията за цифрови 
устройства от клас B, съобразно Част 15 
от правилата на FCC. Тези ограничения са 
предназначени да осигурят разумна защита 
срещу вредни смущения в жилищните 
инсталации. Това оборудване генерира, 
използва и може да излъчва радиочестотна 
енергия и ако не е инсталирано и 
използвано в съответствие с инструкциите, 
може да причини вредни смущения на 
радио комуникациите. Въпреки това, няма 
гаранция, че няма да възникнат смущения 

в дадена инсталация. Ако това оборудване 
причинява вредни смущения на радио 
или телевизионно приемане, което може 
да бъде определено чрез завъртане на 
оборудване, след това, потребителят може 
да се опита да коригира смущенията по 
един или повече от следните мерки:
• Преориентиране или преместване на 

антената на приемника. 
•  Увеличаване на разстоянието между 

оборудването и приемника.
•  Свързване на оборудването към контакт 

от верига, различна от тази, в която е 
включен приемникът. 

•  Консултирайте се с дилъра или опитен 
радио / телевизионен техник за помощ. 

Това оборудване отговаря на изискванията 
на FCC ограниченията облъчване, 
установени за неконтролирана среда. 
Крайният потребител трябва да се спазват 
специфичните инструкции за експлоатация 
за удовлетворяващо за радиочестотно 
облъчване.

Industry Canada (IC)
Този уред отговаря на част 15 от лиценз 
освободени RSS стандарта (ите) на FCC 
правило и Industry Canada. Работата при 
следните две условия: (1) Това устройство 
не може да причини вредни смущения и (2) 
това устройство трябва да приема получени 
смущения, включително смущения, които 
могат да предизвикат нежелано действие. 
Le присъства appareil est conforme AUX CNR 
d’Industrie Канада за приложимите AUX 
appareils радио освобождава де лиценз. 
L’експлоатация est autorisée AUX дьо 
условия suivantes: (1) l’appareil СИ дребна 
монета па produire де brouillage, et (2) l’Util-
isateur d’appareil дребна монета акцептор 
ту brouillage radioélectrique Subi, мем си ле 
brouillage est податливи d’ен comprom - ettre 
льо fonctionnement.

Символът означава, че в 
съответствие с местните закони и 
разпоредби си про - укта трябва да се 

изхвърлят отделно от битовите отпадъци. 
Когато този продукт достига своя край на 
живота, го взема в събирателен пункт, 
определен от местните власти. Някои 
пунктове за събиране приемат продукти 
за безплатно. Разделното събиране и 
рециклиране на вашия продукт по време 
на изхвърляне ще помогне за запазването 
на природните ресурси и да се гарантира, 
че тя ще бъде рециклирано по начин, който 
защитава човешкото здраве и околната 
среда.


