[DŮLEŽITÉ] Fotografování

SPECIFIKACE
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KOMPAKTNÍ FOTOAPARÁT
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CPL10B112-100

Název součástky
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Výstupní štěrbina filmu
Světelné čidlo
Světlo blesku
Hledáček
Tlačítko spouště
Objektiv/krytka objektivu
Selfie zrcátko
Tubus objektivu
Háček na popruh
Ukazatel jasu

Svislý snímek

Vodorovný snímek
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Volič nastavení jasu
Vypínač
Kontrola nabíjení blesku
Zámek zadního krytu
Průhledítko pro film
Zadní kryt
Počitadlo snímků
Okulár
Víčko baterie
Jazýčky (vzadu)

Otočte fotoaparát směrem k objektu a
otáčením voliče nastavení jasu se přesuňte do
polohy ( / / / ), kde svítí kontrolka.

t
t
t
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Chcete-li pořídit vodorovný snímek, držte fotoaparát tak, aby světlo blesku bylo nahoře.
Nefotografujte na místech, kde je použití blesku zakázáno.
Dávejte pozor, aby vaše prsty nebo popruh nezakrýval světelné čidlo, světlo blesku, blesk, objektiv ani výstupní štěrbinu filmu.
Při nastavování polohy nedržte fotoaparát za tubus objektivu; v opačném případě nemusí finální tištěný snímek vypadat podle očekávání.
t Podívejte se do hledáčku, zda se v jeho středu zobrazila značka „O“.
t Dávejte pozor, abyste se při stisknutí spouště nedotkli povrchu objektivu.
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Upozornění

Po pořízení každého snímku se číslo na
počitadle snímků sníží z původních „10“ na
počet zbývajících snímků; po vypotřebování
celého filmu se zde zobrazí „0“.

5 min.
Počitadlo snímků (počet nevyfotografovaných snímků), okno pro potvrzení kazety s filmem
116 mm × 118.3 mm × 68.2 mm
307 g (bez baterií, popruhu a kazety s filmem)

* Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit.

Během provozu
Problémy

Po úplném vysunutí filmu (fotoaparát
přestane vydávat zvuk) uchopte film
za okraj a vytáhněte jej.

Po pořízení snímku vypněte
fotoaparát stisknutím tubusu
objektivu.

Možné příčiny
① Baterie je téměř vybitá.
② Baterie nejsou správně vloženy
do přístroje.
③ Fotoaparát není zapnutý.
④ Fotoaparát byl cca 5 minut
zapnutý, aniž byste provedli
jakoukoli operaci.

①
②
③
④

Kontrolka na hledáčku
bliká a spoušť se
neaktivuje.

● Blesk se nabíjí.

● Počkejte, dokud se kontrolka na voliči nastavení jasu
nerozsvítí trvale.

Kazetu s filmem lze do
fotoaparátu vložit jen
s obtížemi nebo vůbec.

① Kazeta s filmem není určena
pro váš fotoaparát.
② Zakládáte kazetu s filmem
nesprávně.

① Používejte výhradně film FUJIFILM INSTAX mini. (Jiné typy
použít nelze.)
② Zarovnejte žlutou rysku na kazetě s filmem se žlutou
značkou ve fotoaparátu. Postupujte podle návodu pro
kazetu s filmem INSTAX mini.

Blikají všechny kontrolky
na voliči nastavení jasu
zároveň.

① Baterie je téměř vybitá a
nabíjení blesku trvá dlouho.
② Došlo k vážnějšímu problému
s fotoaparátem.

● Vyměňte baterie za nové a nechte přístroj zapnutý
(s vysunutým objektivem).
DŮLEŽITÉ:
Vyměňujte baterie se zapnutým přístrojem. Jestliže baterie
vyměníte s vypnutým fotoaparátem (se zasunutým objektivem), budou kontrolky na voliči nastavení jasu po zapnutí
blikat i s novými bateriemi.

Vyjmutí filmu INSTAX mini Film Pack
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Zobrazí-li se na počitadle snímků „0“, vyjměte kazetu s filmem podle níže uvedeného postupu a podle návodu ke kazetě
s filmem INSTAX mini.
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Před založením filmu zkontrolujte, zda jsou do přístroje vloženy baterie.
Při zakládání kazety s filmem se vyhýbejte přímému slunečnímu záření.
Nepoužívejte jiný film než FUJIFILM INSTAX mini.
Při zakládání kazety s filmem netlačte na dva obdélníkové otvory na její zadní straně.
Neotevírejte zadní kryt, pokud jste film zcela nespotřebovali; znamenalo by to expozici a tedy zničení zbytku
filmu. Film potom již nelze znovu použít.
t Nepoužívejte kazetu s filmem s prošlou dobou trvanlivosti; mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
t Podrobnosti viz návod a varování k filmu FUJIFILM INSTAX mini.
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Uchopte kazetu s filmem po obou stranách,
zarovnejte žluté značky na fotoaparátu
a kazetě, jak ukazuje návod k filmu
INSTAX mini, a zasuňte kazetu dovnitř.
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Uchopte kazetu za obdélníkové otvory
a vytáhněte ji ven.

Používání objektivu pro fotografování zblízka
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Stisknutím zámku zadního krytu
tento kryt otevřete.
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Objektiv umožňuje fotografovat předměty zblízka a také autoportréty s použitím selfie zrcátka.

VAROVÁNÍ

t Nedívejte se skrze objektiv pro fotografování zblízka do slunce ani jiného zdroje silného světla. Hrozí oslepnutí nebo poškození zraku.

Upozornění

t Nenechávejte objektiv pro fotografování zblízka na místech vystavených přímému slunečnímu záření. Pokud by objektiv
vytvořil koncentrovaný paprsek namířený na nějaký předmět nebo osobu, hrozí poranění nebo požár.
t Před odejmutím objektivu pro fotografování zblízka fotoaparát vypněte.
t Při nasazování/odepínání objektivu pro fotografování zblízka jím nikdy neotáčejte; mohli byste ulomit jazýčky na
jeho zadní straně.
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Zavřete zadní kryt tak, aby zacvakl
jeho zámek.
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Problémy
Výsledný výtisk je
přeexponovaný.
(příliš bílý)

Výsledný výtisk je
podexponovaný.
(tmavý)
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Držte fotoaparát tak, aby značka „O“
v hledáčku byla doprava nahoru od
středu objektu (viz obrázek výše),
a pořiďte snímek.

Nasaďte levý jazýček na zadní straně
na levou stranu objektivu (①) a poté
nasaďte i pravý jazýček (②) tak,
aby zacvakl.
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Snímek je rozostřený.

Fotografování autoportrétů
Snímek je rozmazaný.

Zdvihněte pravou stranu objektivu pro
fotografování zblízka, přidržujte jej při
tom za levou stranu (①) a odpojte jej (②).
Vypínačem zapněte
fotoaparát.
Kontrolka nabíjení blesku
vlevo od okuláru začne blikat.
(Tzn. blesk se nabíjí.)

Když stisknete spoušť, vysune se kryt
filmu (černý) a symbol na zadním
počitadle filmu se změní z „S“ na „10“.

● Vyměňte baterie za nové.

Vytištěné snímky
Stisknutím zámku zadního krytu
tento kryt otevřete.

Upozornění
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● Baterie jsou téměř vybité.

Nasuňte krytku baterie zpět.

Vložte dvě baterie AA; dodržte při
tom polaritu C a D.

Založení filmu INSTAX mini Film Pack
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Vyměňte baterie za nové.
Vložte baterie správně.
Vypínačem zapněte fotoaparát.
Stiskněte vypínač, aniž byste zasunuli objektiv, nebo
stiskněte spoušť; tím přístroj znovu zapnete.

* Je-li problém způsoben příčinou č. ①, pak kontrolky na
voliči nastavení jasu po výměně baterií zhasnou. Jde-li
o příčinu č. ②, budou kontrolky na voliči nastavení jasu
blikat i po výměně baterií. Jde-li to tento případ, vypněte
přístroj, ihned z něj vyjměte baterie a obraťte se na
autorizované servisní centrum společnosti FUJIFILM.
Červená kontrolka na
hledáčku svítí.

Odtlačte zámek krytky baterie
a odsuňte krytku.

Řešení

Spoušť se neaktivuje.
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Vkládání baterií
t Používejte výhradně nové alkalické baterie stejné značky/typu (pouze AA).
t Nepoužívejte jiné než alkalické baterie.
t V následujících případech vyměňte obě baterie:
- Svítí-li červená kontrolka pod hledáčkem
- Jestliže po zapnutí přístroje nesvítí ani nebliká žádná kontrolka
t Nové baterie vystačí asi na 100 snímků (zhruba 10 balení filmu INSTAX mini).
t Za nízkých teplot se výdrž baterií může snížit. Pokud k tomu dojde, zahřejte nejprve baterie na pokojovou teplotu.
t Pro kontrolu použijte dodané baterie.

Čas automatického
vypnutí
Další
Rozměry
Hmotnost

Film FUJIFILM INSTAX mini
62 mm × 46 mm
2 části, 2 opt. prvky, f = 60 mm, 1:12,7
Fyzický hledáček 0,37x s bodem pro cílení
0,6 m a více
1/60 s
Ruční ovládání (LED kontrolka v expozimetru)
Automatické
Asi 90 sekund (závisí na teplotě okolního prostředí)
Konstantně zářící blesk (automatické nastavení) Doba opakování: 0,2 až 6 s (s novými
bateriemi) Účinný dosah blesku: 0,6 až 2,7 m
Dvě alkalické baterie AA 1,5 V
Kapacita 100 snímků (asi 10 filmů INSTAX mini 10-pack s novými bateriemi AA)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Upozornění k držení fotoaparátu
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Blesk
Napájení

Držte fotoaparát, zkontrolujte kompozici snímku a stiskněte spoušť.
t Zachovávejte vzdálenost alespoň 0,6 m od objektu. Účinný dosah
blesku je 0,6 m až 2,7 m.
t Při vzdálenosti menší než 0,6 m bude objekt při použití běžného objektivu rozostřený. K fotografování nablízko použijte speciální objektiv. S objektivem pro fotografování zblízka lze fotografovat objekt ve
vzdálenosti 35 až 50 cm.
t Při fotografování nablízko (to platí i pro fotografování s dodaným objektivem pro fotografování zblízka) bude střed objektu v hledáčku
v pravém horním rohu tištěného snímku.
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Vypínačem zapněte fotoaparát. Kontrolka nabíjení
blesku vlevo od okuláru začne blikat. (Tzn. blesk se
nabíjí.) Dokud kontrolka bliká, nelze fotografovat.
Kontrolka nabíjení blesku vlevo od okuláru začne
blikat. (Tzn. blesk se nabíjí.)
Dokud kontrolka bliká, nelze fotografovat.

Film
Velikost snímku
Objektiv
Hledáček
Vzdálenost fotografování
Doba expozice
Ovládání expozice
Vysouvání filmu
Doba vyvolání filmu

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA K BEZPEČNOSTI

Po úplném vysunutí filmu (fotoaparát
přestane vydávat zvuk) uchopte film
za okraj a vytáhněte jej.
Přístroj je nyní připraven
k fotografování.

Držte fotoaparát pevně
ve vzdálenosti 35 až 50 cm
od kraje objektivu.

V selfie zrcátku zkontrolujte
kompozici a vyfotografujte
snímek.

Objekt v hledáčku je
oproti výslednému
výtisku posunutý.

Možné příčiny
① Nevhodný způsob měření jasu
objektu.
② Nesprávné nastavení voliče
nastavení jasu.
③ Příliš nízká teplota prostředí
(méně než +5 °C).
④ Pozadí snímku je příliš tmavé
vůči objektu.
⑤ Světelné čidlo nebo okénko
čidla blesku je zakryté.
① Nevhodný způsob měření jasu
objektu.
② Nesprávné nastavení voliče
nastavení jasu.
③ Příliš vysoká teplota prostředí
(více než +40°C).
④ Snímek byl pořízen přímo proti
světlu.
⑤ Světlo blesku bylo zakryté.
⑥ Pozadí snímku je příliš jasné
vůči objektu.
⑦ Blesk nedosvítil na objekt.
⑧ Blesk bylo odraženo od zrcadla
nebo okenního skla.
⑨ Spoušť nemohla správně
fungovat, protože jste drželi
tubus objektivu.
① Příliš krátká vzdálenost od
objektu.
② Znečištěný objektiv.
③ Fotoaparát se při fotografování
chvěl.
① Při vyvolávání snímku nebo
vysouvání snímku došlo
k dotyku, tlaku nebo jinému
problému.
② Snímek nebylo možné hladce
vysunout.
● Příliš krátká vzdálenost
od objektu.

Řešení
① Namiřte objektiv na střed objektu a změřte jas objektu.
② Miřte objektivem na objekt a otočením voliče nastavení
jasu nastavte hodnotu jasu, pro kterou svítí kontrolka.
③ Před fotografováním položte fotoaparát na teplé místo a
zahřejte jej na pokojovou teplotu.
④ Otočte volič nastavení jasu o jeden krok v příslušném
.
směru
⑤ Při fotografování dávejte pozor, abyste nezakrývali dvě
malá okénka vedle blesku.
① Namiřte objektiv na střed objektu a změřte jas objektu.
② Miřte objektivem na objekt a otočením voliče nastavení
jasu nastavte hodnotu jasu, pro kterou svítí kontrolka na
voliči.
③ Před fotografováním položte fotoaparát na chladné místo.
Po vysunutí z fotoaparátu nepokládejte snímek na místo
nebo předmět o příliš vysoké teplotě.
④ Vyfotografujte snímek se světlem za zády nebo otočte volič
nastavení jasu o jednu pozici v příslušném směru .
⑤ Při držení fotoaparátu dávejte pozor, abyste prstem nebo
popruhem nezakrývali světlo blesku.
⑥ Otočte volič nastavení jasu o jeden krok v příslušném
směru .
⑦ Fotografujte ze vzdálenosti 0,6 až 2,7 m od objektu.
⑧ Nefotografujte v blízkosti zrcadla nebo okenního skla.
⑨ Při fotografování nedržte rukou tubus objektivu.
① Při fotografování udržujte vzdálenost alespoň 0,6 m od
objektu.
② Očistěte objektiv.
③ Držte fotoaparát pevně a spoušť tiskněte jemně.
① Netlačte na snímek ani jej nepřehýbejte.
② Nezakrývejte výstupní štěrbinu prstem.

● Při fotografování udržujte vzdálenost alespoň 0,6 m
od objektu.

[DŮLEŽITÉ] Fotografování světlých snímků (Hi-Key)
Fotoaparát automaticky určí jas vhodný pro pořízení daného snímku a upozorní vás rozsvícením příslušné kontrolky.
Chcete-li pořídit světlý snímek (Hi-Key), nastavte volič nastavení jasu do polohy režimu tmavšího, než pro který svítí kontrolka
na voliči.
Poloha, ve které svítí kontrolka
Poloha pro pořízení světlého snímku
(Hi-Key)

Upozornění

Nepoužívejte funkci
než si přejete.

v exteriéru; snímky by byly mnohem světlejší (jasnější),

Tento produkt by vyvinut s důrazem na bezpečnost a s cílem zajistit bezpečný provoz při správném zacházení a v souladu
s Uživatelskou příručkou a návodem. S přístrojem a filmem INSTAX je nutno zacházet správným způsobem podle obrázků
a pokynů uvedených v této Uživatelské příručce a podle návodu k filmu INSTAX. Dodržujte pokyny uvedené v této Uživatelské příručce; je to v zájmu vašeho pohodlí a bezpečnosti. Dále doporučujeme uchovávat tuto Uživatelskou příručku na
bezpečném a snadno dostupném místě, abyste do ní mohli později nahlédnout.

VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k úrazu nebo smrti. Dodržujte tyto pokyny.

VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebírat. Hrozí úraz elektrickým proudem.
V případě pádu nebo poškození přístroje, po kterém jsou vidět jeho vnitřní části, se těchto částí nedotýkejte. Hrozí úraz
elektrickým proudem.
Jestliže se fotoaparát nebo baterie nadměrně zahřívají, kouří se z nich, vydávají zápach spáleniny nebo jsou jakkoli jinak
poškozeny, vyjměte baterie ihned ven. Použijte rukavice, abyste si nespálili ruce. V opačném případě hrozí popáleniny
nebo požár.
Používání blesku v přílišné blízkosti očí může dočasně zhoršit zrak. Dávejte proto pozor při fotografování malých dětí.
Jestliže se fotoaparát namočí nebo do něj vniknou např. kovové částečky, vyjměte ihned baterie, aby nedošlo k přehřátí
či vznícení uvnitř fotoaparátu.
Nepoužívejte fotoaparát na místech, kde je přítomen hořlavý plyn, nebo v blízkosti otevřeného zdroje benzínu, benzenu,
ředidla nebo jiných nestabilních látek, z nichž mohou unikat nebezpečné výpary. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
Uchovávejte fotoaparát mimo dosah malých dětí. Mohlo by dojít k vážnému úrazu. (Například hrozí ovinutí popruhu kolem
krku dítěte a udušení.)
Nikdy nerozebírejte baterie. Nevystavujte je působení tepla, nevhazuje je do otevřeného ohně a nepokoušejte se je zkratovat. Mohlo by dojít k jejich explozi nebo roztržení s následkem popálenin nebo požáru.
Používejte pouze baterie určené pro tento přístroj. Při použití baterií nesprávného typu může dojít k explozi. Použité baterie
vyhoďte podle pokynů pro likvidaci baterií.
Dbejte na to, aby byly baterie uloženy na bezpečném místě a zcela mimo dosah malých dětí či domácích mazlíčků.
Při nesprávném uskladnění baterií hrozí, že malé dítě baterii spolkne. (Jestliže k tomu dojde, kontaktujte okamžitě lékaře
nebo nemocnici.)
Nedívejte se skrze objektiv pro fotografování zblízka do slunce ani jiného zdroje silného světla. Hrozí oslepnutí nebo
poškození zraku.
Přístroj nikdy nenamáčejte a nezacházejte s ním, máte-li mokré ruce. Hrozí úraz elektrickým proudem.
Nikdy nefotografujte s bleskem osoby jedoucí na kole nebo na koni či řídící auto. Blesk může znervóznit řidiče nebo
vyplašit zvíře a hrozí nehoda.
Dávejte pozor, aby byly baterie vloženy do přístroje správně, tj. podle značek C a D. Poškozená baterie nebo únik
elektrolytu může způsobit požár nebo úraz nebo znečistit životní prostředí.
Nedotýkejte se pohyblivých částí uvnitř fotoaparátu. Hrozí poranění.
Při práci s fotoaparátem musí být nasazena krytka baterie; v opačném případě hrozí úraz.
Nenechávejte objektiv pro fotografování zblízka na místech vystavených přímému slunečnímu záření. Pokud by objektiv
vytvořil koncentrovaný paprsek namířený na nějaký předmět nebo osobu, hrozí poranění nebo požár.
Nedělejte kolem fotoaparátu prudké pohyby. Hrozí úraz.

Značka „CE“ znamená, že tento přístroj splňuje požadavky EU (Evropské unie) z hlediska bezpečnosti a ochrany
veřejného zdraví, životního prostředí a spotřebitele. („CE“ je zkratka výrazu Conformité Européenne.) Tento
produkt splňuje požadavky směrnice 89/336/EHS.

Pro zákazníky v Turecku:
EEE splňuje směrnici.
Pro zákazníky v USA: Prohlášení FCC

Zařízení splňuje ustanovení odstavce 15 normy FCC. Za provozu musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí
generovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí odolávat jakémukoli rušení včetně takového rušení, které může způsobit nesprávnou funkci.

UPOZORNĚNÍ
Toto zařízení bylo testováno a podle výsledků testů splňuje limitní hodnoty pro digitální zařízení třídy B podle odstavce 15 norem
FCC. Tyto limitní hodnoty zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení
generuje, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a v případě nesprávné instalace a používání může vyvolávat
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze ale zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Jestliže zařízení vyvolává škodlivé
rušení rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, může se uživatel pokusit rušení eliminovat
některým z následujících opatření:
t;NǔOJUPSJFOUBDJOFCPQǲFNÓTUJUQǲJKÓNBDÓBOUÏOV
t;WǔUÝJUW[EÈMFOPTUNF[J[BǲÓ[FOÓNBQǲJKÓNBǏFN
t;BQPKJU[BǲÓ[FOÓEP[ÈTVWLZOBKJOÏNPLSVIV OFäEPLUFSÏIPKF[BQPKFOQǲJKÓNBǏ
t0CSBǸUFTFQSPQPNPDOBQSPEFKDFOFCPUFDIOJLBQSPSÈEJPWâUFMFWJ[OÓQǲÓKFN
Jakékoli změny či úpravy provedené bez výslovného svolení subjektu odpovědného za dodržení norem mohou zrušit oprávnění
uživatele pracovat s tímto zařízením.

Pro zákazníky v Kanadě:

UPOZORNĚNÍ: Tento digitální přístroj splňuje kanadskou normu ICES-003.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení v domácnostech
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu.)
Tento symbol na výrobku, v návodu nebo v záručních podmínkách nebo na obalu znamená, že produkt nelze likvidovat jako
komunální odpad.
Je nutno odnést jej na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním řádné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit případným nežádoucím vlivům na životní prostředí a veřejné
zdraví, k nimž může v případě nesprávného nakládání s odpadem tohoto typu dojít.
Jestliže vaše zařízení obsahuje snadno vyjímatelné baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je samostatně podle místních předpisů.
Recyklace materiálů pomáhá zachovávat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci produktu získáte u místního úřadu,
u společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt zakoupili.
V zemích mimo EU: Chcete-li zlikvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady a zeptejte se na správný způsob likvidace.

BĚŽNÁ PÉČE O FOTOAPARÁT
PÉČE O FOTOAPARÁT
① Fotoaparát je přesný přístroj. Nenamáčejte jej a nepouštějte jej na zem. Nevystavujte jej působení písku.
② Nepoužívejte pásek určený pro mobilní telefon nebo podobné elektronické zařízení. Tyto pásky jsou zpravidla příliš slabé, aby
fotoaparát udržely. Pro vyšší bezpečnost používejte pouze popruhy určené pro váš fotoaparát, a to výhradně podle návodu.
③ Jestliže fotoaparát nebudete dlouho používat, vyjměte baterie a uložte přístroj na místě, kde bude chráněn před horkem,
prachem a vlhkostí.
④ Očistěte objektiv, hledáček atd. od nečistot a prachu pomocí stlačeného vzduchu; dále vše jemně otřete měkkým hadříkem.
⑤ K čištění nepoužívejte rozpouštědla, např. ředidlo nebo alkohol.
⑥ Udržujte komoru filmu a vnitřek fotoaparátu v čistotě, aby nedošlo k poškození filmu.
⑦ V horkém počasí nenechávejte fotoaparát v zavřeném autě, na pláži ani na vlhkých místech.
⑧ Repelenty (např. naftalen) mají na fotoaparát a filmy nepříznivý vliv. Neukládejte fotoaparát a filmy v komodě s kuličkami
proti molům.
⑨ Fotoaparát je řízen počítačem. Narazíte-li na problém, vyjměte baterie a vložte je znovu dovnitř.
⑩ Mějte na paměti, že fotoaparát lze používat v rozsahu teplot +5 až +40 °C.

PÉČE O FILM A VÝTISKY INSTAX mini
Viz návod pro film FUJIFILM INSTAX mini. Dodržujte veškeré pokyny pro bezpečné a správné používání.
① Uchovávejte film na chladném a suchém místě. Nenechávejte film na místě s extrémně vysokou teplotou (např. v zavřeném
autě).
② Spotřebujte film co nejdříve po založení kazety s filmem.
③ Jestliže byl film uchováván na místě s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou, uveďte jej nejprve na pokojovou teplotu
a teprve poté začněte tisknout.
④ Nepoužívejte film po vypršení jeho doby trvanlivosti.
⑤ Nedopusťte ozáření filmu při kontrole zavazadel na letišti nebo jiným silným zdrojem rentgenových paprsků. Na nepoužitém
filmu se může objevit zamlžení apod. Doporučujeme vzít fotoaparát a/nebo film do letadla jako příruční zavazadlo. (Další
informace obdržíte na letišti.)
⑥ Vyhněte se dopadu silného světla; výtisky uchovávejte na chladném a suchém místě.
⑦ Film INSTAX mini nepropichujte, netrhejte ani nestříhejte. Je-li film poškozen, nepoužívejte jej.

Upozornění k manipulaci s filmem a tištěnými snímky
Podrobnosti viz návod a varování k filmu FUJIFILM INSTAX mini.

Informace o sledovatelnosti v Evropě

Informace o společnosti FUJIFILM v USA

Výrobce:
FUJIFILM Corporation
Adresa, město: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Země:
JAPONSKO
Autorizované zastoupení v Evropě:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Adresa, město: Dusseldorf Heesenstrasse 31, 40549
Země:
Německo

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, USA

Informace o společnosti FUJIFILM v Kanadě
FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4

