
Jak používat 35mm opakovaně použitelnou filmovou kameru

*ZDE JE FOTKA AGFA OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ, ALE VŠECHNY 
ZNAČKY MAJÍ STEJNÝ DESIGN JÁDRA

JAK POUŽÍVAT

„Pamatujte: Film je citlivý na světlo takže jakmile film úspěšně vložíte – NEOTVÍREJTE zadní část 
fotoaparátu dokud není film převinut zpět do kanystru.

Krok 1. Vložte AAA baterii do komory ve spodní části fotoaparátu – ta 
bude napájet váš blesk.

Krok 2. Otevřete boční západku abyste otevřeli zadní část fotoaparátu 
abyste odhalili kam budete vkládat vybraný film.

Krok 3. Vaše nová role fólie přijde s vyvěšeným jazykem aby mohla být 
vložena. Umístěte film do filmové komory na levé straně fotoaparátu a 
ujistěte se udělejte to stisknutím knoflíku páčky převíjení dolů 

Krok 4. Nyní jemně vytáhněte film z kanystru tak ozubená kolečka měl 
by se začít pohybovat do fotoaparátu.

TIP: Dobrým způsobem jak zjistit zda byl váš film správně načten je protočit 
prvních několik záběrů a přitom by se knoflík pro převíjení měl pohybovat 
opačným směrem. To znamená že film je vytahován z kanystru a skrz kameru. 
Pamatujte že při plnění nevytahujte fólii příliš daleko z kanystru
jinak nebude dostatečné napětí abyste to viděli.

Krok 5. Po úspěšném vložení fólie zcela zavřete zadní dvířka.“ 

Krok 6. Posuňte se vpřed a vystřelte přes prvních několik snímků, dokud váš počítadlo v horní části kamery neukáže 1. To se provádí pro prostřelení 
filmu exponovaného během načítání. 

Krok 7. Nyní můžete střílet svůj hod! Pokud fotíte v interiéru nebo za špatných světelných podmínek je nutné použít blesk aby bylo zachyceno 
dostatek světla. Chcete-li nabít blesk jednoduše přepněte přepínač na přední straně fotoaparátu a počkejte několik sekund dokud na horní straně 
fotoaparátu neuvidíte svítit červenou LED. To znamená že když stisknete spoušť pro další fotografii spustí se blesk. 

PAMATUJTE na to že blesk vypnete když jej již nepoužíváte. Pokud ji necháte zapnutou vybijete baterii. 

Tyto fotoaparáty mají pevnou clonu a rychlost závěrky pro běžné použití + obvykle objektiv bez zaostření takže vše co musíte udělat je namířit a vystřelit! 

Krok 8. Když dosáhnete konce role ucítíte zjevné napětí které vám brání v dalším navíjení fólie. NEVYNULUJTE další výstřel. Riskujete roztržení filmu! 

V tomto okamžiku je ve spodní části vašeho fotoaparátu malé tlačítko nazývané spojka. Tím se uvolní ozubená kolečka která pomáhají posouvat 
film fotoaparátem a umožní vám navinout film zpět. 

TIP: Doporučujeme držet toto tlačítko při převíjení zpět

Nyní v horní části fotoaparátu na levé straně je knoflík převíjení. Rozložte páku přes střed, ale NETAHEJTE celý knoflík nahoru. 

Začněte navíjet fólii zpět ve směru hodinových ručiček. Během tohoto procesu by měla být zadní strana fotoaparátu stále zavřená. Jakmile se fólie 
zcela navine zpět do kanystru měli byste slyšet nebo cítit lehké „puknutí“. Nyní můžete s jistotou otevřít zadní stranu fotoaparátu a vyjmout roli 
připravenou k vyvolání!

Vše můžete zakoupit na našem specializovaném eshopu InstaxStore.cz nebo v naší prodejně WonderPhotoShop v Broumově.
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