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 �QЗастереження щодо поводження з фотопапером і 
готовими знімками
Додаткову інформацію див. в інструкціях з 
використання фотопаперу для миттєвого друку 
FUJIFILM instax SQUARE.

Маркування «CE» засвідчує, що цей виріб 
відповідає вимогам Європейського Союзу 
(ЄС) щодо безпеки, охорони здоров’я, 
охорони навколишнього середовища та 
захисту споживачів. («CE» є абревіатурою 
фр. Conformité Européenne.)

 �QНеобхідні за законом позначення щодо 
відповідності нормативним вимогам наведено на 
внутрішньому боці задньої кришки фотокамери.

Утилізація електричного й електронного 
обладнання в приватних домашніх 
господарствах
Утилізація використаного електричного та 
електронного обладнання
(Застосовується в Європейському Союзі та 
інших європейських країнах з системами 
роздільного збору сміття)

Цей символ на виробі, у посібнику й гарантії та/або на 
упаковці виробу вказує на те, що цей виріб не можна 
утилізувати разом з побутовим сміттям. Натомість його 
потрібно здати до відповідного пункту прийому для 
утилізації електричного й електронного обладнання.
Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви 
допоможете уникнути потенційно негативних наслідків 
для навколишнього середовища та здоров’я людей, які 
могли б бути викликані неправильною утилізацією цього 
виробу.
Переробка матеріалів допоможе зберегти природні 
ресурси. За додатковою інформацією щодо утилізації 
цього виробу звертайтеся до місцевих органів влади, 
служби утилізації відходів або до магазину, де придбали 
виріб.
У країнах за межами ЄС: якщо потрібно утилізувати цей 
виріб, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади, 
щоб дізнатися про належний спосіб утилізації.

Цей символ на батареях або акумуляторах 
вказує на те, що їх не можна утилізувати 
разом з побутовим сміттям.

Для покупців у Туреччині:
EEE відповідає Директиві.

BO-15_WW.indb   127 7/20/2020   12:24:17 PM



UK

128

Технічні характеристики

Фотопапір Фотопапір для миттєвого друку 
FUJIFILM instax SQUARE

Розмір
знімка

62 мм × 62 мм

Об’єктив 2 компоненти, 2 елементи,
f = 65,75 мм, 1:12,6

Видошукач Видошукач оберненої системи Галілея,  
0,4×, з позначкою цілі

Діапазон 
відстаней 
зйомки

0,3 м і більше (використовуйте режим
автопортрета для відстаней 0,3–0,5 м)

Затвор Електронний затвор з програмним 
керуванням
1,6–1/400 с
Повільна синхронізація за 
недостатнього освітлення

Керування 
експозицією

Автоматичне, Lv 5,0–15,5 (ISO 800)

Вивід 
фотознімка

Автоматичне

Час 
проявлення
фотопаперу

Прибл. 90 секунд (залежить від 
температури навколишнього 
середовища)

Спалах Постійно ввімкнений спалах 
(автоматичне регулювання 
освітленості), час перезаряджання: 
7,5 секунди або менше (у разі 
використання нових елементів 
живлення), ефективна дальність дії 
спалаху: 0,3–2,2 м

Джерело 
живлення

Два літієві елементи живлення (CR2),
ємність: прибл. 30 картриджів з 
фотопапером instax SQUARE (за умов 
випробування FUJIFILM)

Час 
автоматичного 
вимкнення 
живлення

Через 5 хвилин

Інше Включає лічильник аркушів 
фотопаперу й вікно перевірки 
картриджа фотопаперу

Розміри 130,7 мм × 118,6 мм × 57,5 мм

Маса 390 г (без елементів живлення, 
ремінця та фотопаперу)

Інформація для відстеження в Європі
Виробник: FUJIFILM Corporation
Адреса, місто: 7-3, Акасака 9-Тьоме, Мінато-ку, Токіо
Країна: ЯПОНІЯ
Уповноважений представник у Європі:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Адреса, місто: Дюссельдорф, Хезенштрассе, 31, 40549
Країна: Німеччина
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[ en  ] If you have any inquiries about this product, 
please contact a FUJIFILM authorized distributor or 
dealer, or access the website below.

[ de  ] Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, 
wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM 
autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder 
besuchen Sie die untenstehende Website.

[ fr  ] Si vous avez des questions concernant ce 
produit, veuillez contacter un distributeur ou un 
revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet 
suivant.

[ es  ] Si tiene alguna pregunta sobre este producto, 
póngase en contacto con un vendedor o un 
distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio 
web siguiente.

[ zh-TW  ] 如果對本產品有任何疑問，請與經過
授權的 FUJIFILM 的分銷商或經銷商取得聯繫，或
訪問以下網站聯繫我們。

[ ko  ] 이 제품에 관한 문의 사항은 FUJIFILM 
공식 대리점 또는 판매점에 문의하시거나 아래의 
웹사이트를 방문하십시오.

[ pt  ] Caso tenha alguma questão acerca deste 
produto, por favor, contacte um distribuidor ou 
revendedor autorizado FUJIFILM, ou aceda ao 
website abaixo.

 [ ru  ] Если у Вас есть любые вопросы 
относительно этого изделия, обратитесь к 
авторизованному дистрибьютору или дилеру 
FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

[ it  ] In caso di domande relative al prodotto, 
contattare un rivenditore o un distributore 
autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato 
di seguito.

[ nl  ] Als u vragen heeft over dit product, neem dan 
contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-
distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande 
website.

[ pl  ] Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego 
produktu, skontaktuj się z autoryzowanym 
dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo 
odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

[ cs  ] Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto 
výrobku, obraťte se prosím na oprávněného 
distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo 
navštivte níže uvedené webové stránky.

[ sk  ] Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto 
výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora 
alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, 
alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

[ hu  ] A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével 
kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos 
forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el 
az alábbi weboldalra.

[ uk  ] Якщо маєте якісь запитання щодо цього 
виробу, будь ласка, зверніться до вповноваженого 
представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на 
сайт, указаний далі.

http://www.fujifilm.com/
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