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Paristojen asentaminen
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Työnnä paristokotelon kannen lukko 
ylös ja liu’uta kansi pois.

Aseta koteloon kaksi AA-paristoa - 
ja -napaisuuksia noudattaen.

Liu’uta paristokotelon kansi 
paikoilleen.

INSTAX mini -filmipakan lataaminen
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Paina takakannen lukko alas 
avataksesi takakannen.

Pidä kiinni filmipakan molemmista reunoista. 
Aseta kameran ja filmipakan keltaiset 
merkinnät toisiaan vasten INSTAX mini 
-filmipakan ohjeiden mukaisesti ja paina filmi 
paikoilleen.
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Työnnä takakantta, kunnes lukko 
loksahtaa paikoilleen.

[TÄRKEÄÄ] Kuvien ottaminen

Paina virtapainiketta käynnistääksesi kameran.
Okulaarin vasemmalla puolella oleva salaman 
latauslamppu alkaa vilkkua. (Tämä kertoo, että 
salama latautuu.)
Kuvaa ei voi ottaa silloin, kun valo vilkkuu.

Kun filmi on tulostettu (kamera 
lakkaa pitämästä ääntä), tartu filmin 
reunaan ja vedä se ulos.
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Kun olet ottanut kuvan, 
paina tarkennusrengasta 
sammuttaaksesi kameran.
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Käännä kamera kuvauskohdetta kohti ja 
käännä kirkkaudensäädin siihen kohtaan  
( / / / ), jossa valo palaa.

Aina, kun otat kuvan, filmilaskurin luku 
pienenee kymmenestä alaspäin. Luku 
kertoo jäljellä olevien kuvien määrän. Kun 
filmipakka on lopussa, laskurissa näkyy ”0”.
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Voit ottaa lähikuvia kohteista ja kuvata itseäsi omakuvapeilin avulla.

Kiinnitä vasen kieli linssin vasemmalle 
puolelle ( ) ja kiinnitä sitten oikea kieli ( ) 
niin, että lähilinssi napsahtaa paikoilleen.

Pidä kameraa niin, että etsimen ”O” 
on kohteen keskipisteen oikeassa 
yläkulmassa (katso yllä oleva kuva) ja 
ota kuva.

Nosta lähilinssin oikeaa reunaa, tue samalla 
vasenta reunaa ( ) ja irrota lähilinssi ( ).

VAROITUS
• Älä katso lähilinssin läpi suoraan aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valoihin. Tämä voi johtaa sokeutumiseen tai muihin 

näköongelmiin.

Varoitus
• Älä jätä lähilinssiä paikkoihin, joissa se altistuu voimakkaalle auringonvalolle. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai 

tulipaloon, mikäli linssi keskittää auringonvalon esineeseen tai ihmiseen.
• Sammuta kamera ennen lähilinssin kiinnittämistä/irrottamista.
• Älä koskaan kierrä lähilinssiä, kun kiinnität/irrotat sitä; kiertoliike voi hajottaa linssin takana olevat kielet.

Ota kamerasta tiukka ote 
ja pidä linssin reuna 35–50 
senttimetrin päässä itsestäsi.

Vahvista sommitelma 
omakuvapeilin avulla ja ota kuva.

Varoitus
• Käytä ainoastaan samanmerkkisiä/-mallisia, uusia alkaliparistoja (vain AA-paristot).
• Älä käytä muita kuin alkaliparistoja.
• Vaihda molemmat paristot seuraavissa tapauksissa:

- Kun etsimen punainen valo syttyy
- Kun yksikään valo ei syty tai vilku, vaikka virta on päällä

• Uusilla paristoilla voi ottaa noin 100 kuvaa (noin 10 INSTAX-minifilmipakkausta).
• Kylmä ilma voi heikentää paristojen suorituskykyä. Lämmitä paristot tällöin huoneenlämpöisiksi ennen kameran 

käyttämistä.
• Käytä pakkauksen mukana toimitettuja paristoja.

Varoitus
• Varmista, että paristot on asennettu ennen filmipakan lataamista.
• Vältä suoraa auringonvaloa filmipakkaa ladattaessa.
• Käytä ainoastaan FUJIFILM INSTAX mini -filmejä.
•  Älä koskaan filmipakkaa ladatessasi paina takapuolen kahta neliönmuotoista aukkoa.
•  Älä avaa takakantta, ennen kuin filmi on käytetty loppuun. Muuten loppufilmi ylivalottuu ja muuttuu valkoiseksi. 

Filmi ei enää ole käyttökelpoinen.
• Älä koskaan käytä filmipakkaa, jonka viimeinen käyttöpäivä on mennyt. Tämä voi vahingoittaa kameraa.
• Tarkempia tietoja löytyy FUJIFILM INSTAX mini -filmin ohjeista ja varoituksista.

Pitele kameraa, vahvista lopullisen kuvan haluttu sommitelma ja paina 
sulkimen painiketta.
• Pysy vähintään 0,6 metrin etäisyydellä kuvattavasta kohteesta. 

Salaman kantama on 0,6–2,7 metriä.
• Jos etäisyys on alle 0,6 metriä, kohde on tavallista linssiä 

käytettäessä epäselvä. Käytä lähikuvaukseen lähilinssiä. Lähilinssin 
avulla voit kuvata kohteita 35–50 senttimetrin etäisyydeltä.

• Lähikuvauksessa (myös kameran mukana toimitetun lähilinssin 
kanssa otetuissa kuvissa) etsimessä näkyvä kohteen keskipiste on 
tulostetussa kuvassa oikeassa yläreunassa.

Varovaisuutta kameran käsittelyyn
• Kun otat vaakasuoran kuvan, pitele kameraa siten, että salamavalolamppu on kameran yläreunassa.
• Älä ota kuvia silloin, kun salaman kanssa kuvaaminen on kiellettyä.
• Huolehdi siitä, ettei sormesi tai hihna peitä valoanturia, salamavalolamppua, salamaa, linssiä tai filmin 

tulostusaukkoa.
• Älä pitele kameraa tarkennusrenkaasta, sillä tällöin lopputulos ei ole odotetunlainen.
• Katso etsimeen niin, että ”O”-merkki ilmestyy etsimen keskelle.
• Älä kosketa linssin pintaa, kun painat sulkimen painiketta.

Lähilinssin käyttö

1 2

3

3

4

2

5

6

8

9

10

11
17 19

14

15

12

131

18

16

9

7

Etupuoli
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Kun filmilaskurissa näkyy ”0”, poista filmipakka noudattamalla seuraavia ohjeita ja INSTAX mini -filmipakan ohjeita.

INSTAX mini -filmipakan poistaminen

Paina takakannen lukko alas 
avataksesi takakannen.

Ota kiinni filmipakan neliskulmaisista aukoista ja vedä 
filmipakka suoraan ulos.
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Takapuoli Lähilinssi

Pystysuora kuva Vaakasuora kuva

Omakuvien ottaminen4

Paina virtapainiketta 
käynnistääksesi kameran.
Okulaarin vasemmalla puolella 
oleva salaman latauslamppu 
alkaa vilkkua. (Tämä kertoo, 
että salama latautuu.)
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Kun painat sulkimen painiketta, (musta) 
filmisuojus irrotetaan ja kameran takana 
olevassa filmilaskurissa näkyvä ”S” vaihtuu 
numeroksi ”10”.

Kun filmisuojus on tulostettu (kamera 
lakkaa pitämästä ääntä), tartu filmin 
reunaan ja vedä se ulos.
Kamera on nyt valmis kuvaamista 
varten.
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[TÄRKEÄÄ] Vaaleamman (Hi-Key) kuvan ottaminen

Syttyvän valon sijainti

Säätimen sijainti vaaleampaa (Hi-Key) 
kuvaa otettaessa

Kamera määrittää kunkin kuvan sopivan kirkkauden automaattisesti ja kertoo tästä sinulle sytyttämällä vastaavan lampun.
Jos haluat ottaa vaaleamman (Hi-Key) kuvan, säädä kirkkaudensäädin tummemmalle kuin mitä mittarin valot käskevät.

Varoitus
Älä käytä  (Hi-key) -toimintoa ulkona. Muuten kuvasta voi tulla huomattavasti 
vaaleampi (valkoisempi) kuin on tarkoitus.
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