


Oznaczenie „CE” stanowi, iż niniejszy produkt spełnia obowiązujące w UE (Unii Europejskiej) wymagania 
odnośnie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i praw konsumentów.
(„CE” jest skrótem od  Conformité Européenne.) Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą 89/336/EEC.
EEE - Zgodność z dyrektywą.

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. EEE splňuje směrnici.

Značka „CE” potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ (Európskej únie) týkajúce sa bezpečnosti, 
verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa (CE je skratka Conformité Européenne). 
Tento výrobok je v súlade so smernicou 89/336/EHS. EEZ je v súlade so smernicou.

Problém Možná příčina Řešení
Spoušť se neaktivuje. 1 Baterie je téměř vybitá.

2  Baterie nejsou správně 
vloženy do přístroje.

3  Ikona na LCD displeji bliká 
nebo kontrolka samospouště 
bliká rychle.

4  Na počitadle snímků je 
zobrazen symbol „  “.

5  Fotoaparát není zapnutý.

1 Vyměňte obě baterie za nové.
2  Vložte baterie dovnitř správně.
3  Probíhá nabíjení blesku. Počkejte, 

dokud ikona  nezhasne.
4  Vyjměte kazetu s fi lmem a založte 

novou.
5  Tlačítkem POWER zapněte 

fotoaparát.

Na počitadle snímků 
bliká „E“ nebo blikají 
všechny ikony na LCD 
displeji.

  Fotoaparát narazil na 
problém.

1  Vyjměte baterie a vložte je znovu 
dovnitř.

2  Jestliže krok 1 problém nevyřeší, 
obraťte se na autorizovaného 
prodejce společnosti FUJIFILM.

Kazetu s fi lmem lze do 
fotoaparátu vložit jen 
s obtížemi nebo vůbec.

1  Kazeta s fi lmem není určena 
pro váš fotoaparát.

2  Zakládáte kazetu s fi lmem 
nesprávně.

1  Používejte výhradně fi lm FUJIFILM 
INSTAX mini. (Jiné typy použít nelze.)

2  Zarovnejte žlutou rysku na kazetě 
s fi lmem se žlutou značkou ve 
fotoaparátu.Postupujte podle návodu
pro kazetu s fi lmem INSTAX mini.

Nelze vysunout kryt 
fi lmu.

  Baterie je téměř vybitá.   Vyměňte obě baterie za nové
a založte kazetu s fi lmem znovu. 

LCD displej je černý.   Fotoaparát je příliš horký, 
takže nemůže fungovat.

  Položte fotoaparát na chladné 
místo. Po ochlazení by se displej 
měl vrátit k normálnímu zobrazení.

Baterie se rychle 
vybíjejí.

  Baterie nejsou téhož typu.   Vyměňte obě baterie za nové 
lithiové baterie CR2 stejné značky/
typu.

Tištěné snímky

Problém Možná příčina Řešení
Část nebo celý výtisk 
snímku je bílý.

  Otevřeli jste zadní kryt ještě 
před vypotřebováním fi lmu.

  Neotevírejte zadní kryt, dokud není 
fi lm spotřebován.

Výtisk  je 
přeexponovaný 
(příliš světlý)

1  Příliš nízká teplota prostředí 
(méně než +5 °C).

2  Okénko světelného čidla AE 
nebo okénko čidla blesku je 
zablokované.

1  Před fotografováním položte 
fotoaparát na teplé místo a zahřejte 
jej na pokojovou teplotu.

2  Dávejte pozor, abyste vy ani jiný 
předmět neblokoval světelné čidlo 
AE nebo okénko čidla blesku.

 Výsledný výtisk je 
podexponovaný. 
(tmavý)

1  Příliš vysoká teplota prostředí 
(více než +40 °C).

2  Snímek byl pořízen proti světlu.
3  Světlo blesku, okénko 

světelného čidla AE nebo 
okénko čidla blesku bylo 
zakryté.

4  Pozadí snímku je příliš jasné 
vůči objektu.

5  Blesk nedosvítil na objekt.
6  Světlo blesku bylo odraženo 

od zrcadla nebo okenního skla.

1  Chraňte fotoaparát, fi lm 
(exponované výtisky) před 
nadměrným teplem (+40 °C).

2  Fotografujte tak, aby byl objekt 
osvětlen zpoza vás, nebo použijte 
režim Výplňový blesk.

3  Dávejte pozor, abyste nezakrývali 
světlo blesku, okénko světelného 
čidla AE nebo okénko čidla blesku.

4  Fotografujte v režimu Hi-Key.
5  Fotografujte ze vzdálenosti do 2,7 m

od objektu.
6  Fotografujte v takovém úhlu, 

abyste nemířili kolmo na zrcadlo či 
okenní sklo.

Snímek je rozostřený. 1  Nesprávná ohnisková 
vzdálenost.

2  Znečištěný objektiv.
3  Fotoaparát se při 

fotografování chvěl.

1  Vyberte režim fotografování 
odpovídající vzdálenosti.

2  Obraťte se na autorizovaného 
prodejce společnosti FUJIFILM.

3  Držte fotoaparát pevně a 
spoušť tiskněte jemně. Je-li při 
fotografování v interiéru nebo 
v tmavém exteriéru nastavena
dlouhá doba expozice, doporučujeme
fotoaparát upevnit ve správné 
poloze pomocí stolu, stativu apod. 
Nelze-li to provést, použijte pro 
fotografování režim Výplňový blesk.

Snímek je rozmazaný. 1  Při vyvolávání snímku nebo 
vysouvání snímku došlo 
k dotyku, tlaku nebo jinému 
problému.

2  Snímek nebylo možné hladce 
vysunout.

1  Netlačte na snímek ani jej 
nepřehýbejte.

2  Nezakrývejte výstupní štěrbinu 
prstem.

Objekt v hledáčku je 
oproti výslednému 
výtisku posunutý.

  Příliš krátká ohnisková 
vzdálenost.

  Při fotografování v režimu Makro, 
prostudujte kapitolu „Fotografi cký 
režim“

Problemy Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Nie jest zwalniana 
migawka.

1 Baterie są na wyczerpaniu.
2  Baterie nie zostały 

prawidłowo umieszczone.
3  Na wyświetlaczu LCD miga 

ikona  lub szybko miga 
lampka samowyzwalacza.

4 Licznik zdjęć pokazuje „  ”.
5  Nie zostało włączone zasilanie 

aparatu.

1  Wymień obydwie baterie na nowe.
2 Umieść prawidłowo baterie.
3  Ładuje się lampa błyskowa. 

Poczekaj aż wskazana ikona zniknie 
z wyświetlacza.

4    Wyjmij z aparatu kasetkę fi lmu
i umieść nową.

5  Naciśnij przycisk włącznika, aby 
włączyć aparat.

Na liczniku zdjęć miga 
wskazanie „E”
lub na wyświetlaczu 
LCD migają wszystkie 
ikony.

 Wystąpił problem z aparatem. 1  Gdy pozycje na wyświetlaczu LCD 
migają wyjmij baterie z aparatu
i umieść je ponownie.

2  Jeśli 1 nie rozwią zuje problemu 
skontaktuj się z  autoryzowanym 
dystrybutorem FUJIFILM.

Nie można umieść
w aparacie kasetki fi lmu
lub umieszczanie 
kasetki sprawia 
trudność.

1  Kasetka fi lmu nie jest 
przeznaczona do twojego 
aparatu.

2  Nieprawidłowo wkładasz 
kasetkę fi lmu.

1  Stosuj wyłącznie kasetki FUJIFILM 
INSTAX mini. (Nie można stosować 
innych kasetek fi lmu.)

2  Dopasuj żółtą linię na kasetce fi lmu 
z żółtym znakiem pozycjonowania 
w aparacie. Postępuj zgodnie 
instrukcjami dołączonymi do 
kasetki fi lmu INSTAX mini.

Nie można wysunąć 
arkusza pokrywy fi lmu.

 Baterie są na wyczerpaniu.   Wymień obydwie baterie na nowe 
i umieść ponownie kasetkę fi lmu 
w aparacie.

Wyświetlacz LCD jest 
zaczerniony.

  Aparat jest zbyt gorący,
by działać prawidłowo.

  Umieść aparat w chłodnym 
miejscu. Gdy aparat ochłodzi się 
powinien powrócić normalny 
wygląd LCD.

Baterie szybko 
wyczerpują się. 

  Umieszczono dwie baterie 
różnego rodzaju.

  Wymień ogniwa na dwie baterie 
litowe CR2 tej samej marki i tego 
samego typu.

Drukowane odbitki

Problemy Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Część lub całe 
wydrukowane zdjęcie 
jest białe.

  Tylna ścianka aparatu została 
otworzona przed zużyciem 
całego fi lmu.

  Nie otwieraj tylnej ścianki aparatu 
aż do zużycia całej kasetki fi lmu;
w przeciwnym wypadku pozostała 
część fi lmu zostanie naświetlona
i nie będzie można jej wykorzystać.

Wydrukowane 
zdjęcia wyglądają na 
prześwietlone (białawe).

1  Temperatura otoczenia jest 
niska (poniżej +5°C/+41°F).

2  Zablokowane jest okienko 
czujnika ekspozycji lub 
okienko czujnika lampy 
błyskowej.

1  Przed zrobieniem zdjęcia umieść 
aparat w ciepłym miejscu, by 
osiągnął temperaturę pokojową.

2  Uważaj, by nie zasłaniać palcem 
ani w inny sposób okienka 
czujnika ekspozycji i czujnika lampy 
błyskowej.

Wydrukowane 
zdjęcia wyglądają 
na niedoświetlone. 
(Ciemne)

1  Temperatura otoczenia jest
wysoka (powyżej +40°C/+104°F).

2  Zdjęcie zostało wykonane 
pod światło.

3  Zasłonięte zostały refl ektor 
lampy błyskowej, okienko 
czujnika ekspozycji lub okienko 
czujnika lampy błyskowej.

4  Tło jest zbyt jasne
w porównaniu z głównym 
motywem.

5  Światło błysku nie dociera
do fotografowanego obiektu.

6  Światło błysku lampy odbiło 
się od lustra lub szyby.

1  Trzymaj aparat, fi lm (naświetlone 
kadry) z dala od źródeł ciepła 
(+40°C/+104°F).

2  Rób zdjęcia mając światło za sobą
lub korzystaj z trybu błysku 
dopełniającego  .

3  Uważaj, by nie zakryć refl ektora 
lampy błyskowej, okienka czujnika 
ekspozycji lub okienka czujnika 
lampy błyskowej.

4  Zrób zdjęcie korzystając z trybu 
Jasnej tonacji.

5  Zrób zdjęcie z odległości mniejszej 
niż 2.7 m.

6  Rób zdjęcia pod kątem a nie na 
wprost lustra bądź szyby.

Zdjęcie jest nieostre. 1  Odległość fotografowania
nie jest odpowiednia.

2  Obiektyw jest zabrudzony.
3  Podczas robienia zdjęcia 

poruszyłeś aparatem.

1  Wybierz tryb fotografowania 
stosownie do odległości.

2  Skontaktuj się z autoryzowanym 
dystrybutorem FUJIFILM.

3  Trzymaj możliwie sztywno aparat 
i delikatnie naciskaj spust migawki. 
W pomieszczeniach i tam gdzie 
jest ciemniej wybierane są dłuższe 
czasy naświetlania, zaleca się więc 
oparcie aparatu na stole, statywie, 
itp. Jeśli aparat nie jest ustawiony na 
stole czy statywie, skorzystaj
z trybu błysku dopełniającego -  .

Obraz na zdjęciu jest 
rozmyty. 

1  W trakcie wywoływania zdjęcia 
zostało ono dotknięte, 
naciśnięte lub w inny sposób 
tuż po wysunięciu zdjęcia 
zakłócony został proces 
wywoływania.

2  Zdjęcie nie jest płynnie 
wysuwane z aparatu.

1  Nie naciskaj na zdjęcie, ani nie 
zginaj go.

2  Nie blokuj palcem wysuwu zdjęcia 
z aparatu.

Obiekt widziany 
w celowniku jest 
przesunięty na fi nalnym 
zdjęciu.

  Zdjęcie zostało wykonywana 
z niewielkiej odległości
od obiektu.

  Gdy robisz zdjęcia korzystając 
z trybu Makro, kieruj się 
wskazówkami  z rozdziału „Tryb 
fotografowania” 

Problémy Možná príčina Riešenie
Uzávierka neexponuje. 1  Batérie už nemajú potrebnú 

kapacitu.
2  Batérie neboli správne 

vložené.
3  Ikona na LCD displeji bliká    

alebo kontrolka samospúšte 
bliká veľmi rýchlo.

4  Počítadlo záberov ukazuje  
„  “.

5  Fotoaparát sa nedá zapnúť.

1  Vymeňte obidve batérie uza nové.
2  Vložte batérie správne (polarita).
3  Blesk sa dobíja. Počkajte až sa ikona 

blesku z displeja stratí.
4  Vyberte prázdnu kazetu z 

fotoaparátu a vožte novú s fi lmom.
5  Stlačte opakovane tlačidlo spúšte

a zapnite fotoaparát.

Na počitadle záberov sa 
objaví “E” alebo všetky 
ikony na LCD displeji 
blikajú.

  Vo fotoaparáte nastal 
problém.

1  Vyberte batérie z fotoaparátu a znovu 
vložte.

2  Ak 1 problém neodstráni, obráťte 
sa na distribútora FUJIFILM.

Nie je možné vložiť 
kazetu s fi lmom alebo 
vloženie kazety je 
problematické.

1  Kazeta s fi lmom nie je vhodná 
pre váš typ fotoaprátu.

2  Kazetu s fi lmom vkladáte 
nesprávne.

1  Používajte výlučne kazety s fi lmom  
FUJIFILM INSTAX mini. (Nie je 
možné použiť iný typ kazety).

2  Presvedčte sa, že žlá značka na 
fi lmovej kazete je v rovine
so žltou značkou v priestore 
aparátu určenom na umiestnenie 
kazety s fi lmom.

Nie je možné vysunúť 
krycí (ochranný) list fi lmu.

  Batérie sú takmer  vyčerpané.   Vymeňte obidve batérie za nové
a založte kazetu s fi lmom znovu.

Displej LCD je tmavý.   Fotoaparát je priveľmi horúci 
nato, aby ďalej spoľahlivo 
pracoval.

  Umiestnite fotoaparát na chladné
miesto. Po ochladení by mal LCD 
displej nadobudnúť normálny vzhľad.

Batérie sa rýchlo 
vybíjajú.

  Vložené batérie nie sú toho 
istého typu.

  Vymeňte obidve batérie za nové,
toho istého typu a značky.

Vytlačené fotografi e

Problemy Možná príčina Riešenie
Časť alebo celá 
fotografi a je biela.

  Zadný kryt fotoaparátu bol 
otvorený skôr než bol minutý 
celý obsah kazety.

  Neotvárajte zadný kryt fotoaparátu, 
pokiaľ nie je celý obsah kazety 
minutý. Môže dôjsť o osvetleniu 
fi lmu a vyvolané fi lmy budú 
preexponované.

Vytlačené fotografi e 
vyzerajú byť 
preexponované (biele).

1  Teplota prostredia je nízka 
(nižšia ako +5°C/+41°F).

2  Senzor merania svetla alebo 
senzor  blesku je blokovaný.

1  Pred fotografovaním umiestnite 
fotoasparát do priestoru s bežnou 
izbovou teplotou.

2  Dbajte nato, aby senzory na 
fotoaparáte neboli blokované, 
prekryté. 

Vytlačené fotografi e 
sú podexponované 
(tmavé).

1  Teplota prostredia je privysoká
(vyššia ako +40°C/+104°F).

2  Záber bol vytvorení proti 
zdroju svetla.

3  Lampa blesku, snzor blesku 
alebo svetelný AE senzor boli 
prekryté.

4  Pozadie je ďaleko jasnejšie 
ako fotografovaný subjekt.

5  Záblesk blesku nezasiahol 
fotografovaný subjekt.

6  Záblesk blesku sa odrazil od 
zrkadla alebo inej odraznej 
plochy.

1  Držte fotoaparát, fi lm 
(naexponované listy) mimo dosahu 
vyhrievacích telies, aby nedošlo
k ich prehriatiu  (+40°C/+104°F).

2  Fotografujte so zdrajom svetla 
za vami alebo s použitím módu 
vynúteného blesku (Fill-in)   .

3  Dbajte nato, aby ste neprekryli
lampu blesku, senzor blesku
a AE senzor merania svetla.

4  Fotografujte s použitím módu 
jasného farebného podania 
(Hi-Key).

5  Fotografujte z kratšej vzdialenosti 
než 2,7 m.

6  Fotografujte pod uhlom, niepriamo 
oproti refl exným plochám.

Fotografi a je neostrá. 1  Nie je dodržaná vhodná 
vzdialenosť od subjektu.

2  Objektív je znečistený.
3  Pri fotografovaní ste pohli 

(hýbali) s fotoaparátom.

1  Vyberte mód fotografovania
s vhodným rozdsahom zaostrovania.

2  Kontaktujte autorizovaného 
distribútora FUJIFILM.

3  Držte fotoparát pevne a stláčajte 
tlaćidlo spúšte jemne. Pri 
fotografovaní v tmavom prostredí 
s použitím dlhého expozičného 
času, použite pri fotografovaní 
pevnú podložku, statív atď. Ak takú 
možnosť nemáte, využite mód 
vynúteného blesku (Fill-in) -   .

Obraz na fotografi i je 
rozmazaný.

1  V priebehu vyvolania 
fotografi e po vysunutí z 
fotoaparátu bol na povrch 
fotografi e vyvinutý tlak 
dotykom alebo iným 
spôsobom.

 2  Fotografi a nebola plynulo 
vysunutá z fotoaparátu.

1  Počas procesu vyvolávania sa 
nedotýkajte povrchu fotografi e
a neohýbajte ju.

 2  Neblokujte vysúvanú fotografi u
z fotoaparátu prstami.

Subjekt v hľadáčiku je 
na fi nálnej fotografi i 
posunutý.

  Subjekt bol pri fotografovaní 
veľmi blízko objektívu.

  Pre fotografovanie v režime Makro 
si pozrite kapitolu „Fotografi cký 
režim“


