
Instax képekkel

Vendégkönyv 

1. Fotózz!
2. Ragaszd be!
3.Üzenj nekünk!
4. Írd alá!



Így tudsz fényképet készíteni

1. Nyomd be az objektív melletti bekapcsoló
gombot és várd meg, míg feltölt a vaku (amíg villog

a kukucskáló melletti lámpa, addig nem tudsz
képet készíteni).

2. Ha az objektíven lévő lámpa is világít, tekerd az
objektíven lévő tárcsát abba az állásba, amelyik

ikon mellett világít!

Álló kép Fekvő kép

4. Minden kép készítésekor
csökken a számláló, ha 0-t
mutat, cserélni kell benne a

filmet.

5. Amikor kijött a fotópapír,
és a fényképező nem ad ki

hangot, húzd ki a gépből az
elkészült képet, de ne rázd!

6. Ha végeztél, nyomd be az
objektívet, ezzel kikapcsolod

a fényképezőgépet.

3. Állítsd be a kompozíciót, de vigyázz, hogy az
ujjaddal ne takard el a fénymérő szenzorokat és a
vakut. Szelfizésnél segít a kis tükör, az lesz a képen,
amit láttok benne. Az exponáló gomb lenyomása

után villan a vaku és készül a kép.
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Így tudod kicserélni a filmet 

1. Nyisd ki hátsó fedelet! 2. Húzd ki a filmtartó kazettát a gépből!

3. Bonts ki egy új kazettát, és
helyezd be úgy, hogy a sárga

jelzések illeszkedjenek!

4. Zárd vissza a
fényképezőgép fedelét!

5. Nyomd be az objektív
melletti bekapcsoló

gombot és várd meg, míg
feltölt a vaku (amíg villog

a kukucskáló melletti
lámpa, addig nem tudsz

képet készíteni).

6. Új film betöltése után el
kell sütni egyszer a gépet az

exponáló gomb
lenyomásával, ekkor kijön a

gépből a fekete fényvédő
kártya és a számláló S-ről

10-re vált.

7. Miután a gép nem ad ki
hangot, húzd ki a fekete
fényvédő kártyát, ezután

ugorj az Így tudsz fényképet
készíteni 2. pontjára és

kövesd a lépéseket!

Így tudod kicserélni az elemeket

1. Nyomd be az elem
ikont, majd húzd le a

fedelet!

2. Cseréld ki az elemeket,
figyelj a polaritásra!

3. Csúsztasd vissza a
fedelet kattanásig úgy,
hogy picid nyomod az

elem ikont.www.profusz.com


