
JAK POUŽÍVAT BLESK
Přesněte tlačítko blesku do polohy „Blesk“. Čekejte, než 
se LED dioda „Flash Ready“ rozsvítí. Jakmile začne svítit, 
blesk je připraven k fotografování.

JAK ZALOŽIT FILM (KROK 4)
Pokračujte v posouvání filmu otáčením kolečka (E), 
dokud se nezastaví. Nyní stiskněte spoušť. Znovu po-
suňte film pomocí kolečka (E), dokud se nezastaví a opět 
stiskněte spoušť. Nyní se na počítadle snímků (F) zobrazí 
číslo „1“ a fotoaparát je připraven k fotografování. 

JAK VLOŽIT BATERII (BLESK)
Otevřete dvířka pro baterie ve směru šipky. Do komory 
vložte jednu „AAA“ baterii. Ujistěte se, že je baterie 
vložena podle správné polarity („+“, „-“).

JAK ZALOŽIT FILM (KROK 3)
Ujistěte se, že je film správně napnutý a leží naplocho 
proti středu fotoaparátu. Následně zavřete dvířka.

JAK ZAČÍT FOTOGRAFOVAT
Pro dosažení nejlepších výsledků stůjte alespoň 
1 metr od objektu a fotografujte za slunečného nebo 
částečně slunečného počasí. Při fotografování mějte 
vždy slunce za zády.

Návod je určen pro analogové fotoaparáty na kinofilm 
s označením F9, M35, M38, a podobné foto přístroje.

JAK PŘETOČIT FILM (KROK 1)
Po pořízení všech snímků stiskněte tlačítko zpět (G) 
umístěné na spodní straně fotoaparátu. Otáčejte klikou 
pro navíjení filmu (C) ve směru hodinových ručiček, 
dokud nebude celý film navinutý zpět na cívce pro film.

JAK ZALOŽIT FILM (KROK 1)
Stiskněte západku (A) ve směru šipky a otevřete zadní 
dvířka fotoaparátu (B). Zvedněte kliku pro navíjení filmu 
(C) a umístěte novou roli filmu do komory.

JAK PŘETOČIT FILM (KROK 2)
Otevřete zadní dvířka fotoaparátu (B). Zvedněte kliku pro 
navíjení filmu (C) a film vyjměte.

JAK ZALOŽIT FILM (KROK 2)
Zatlačte navíjecí kliku dolu (C) zpět na místo. Táhnutím 
vyjměte začátek filmu a zahákněte ho za 2. otvor na 
navíjecí cívku (D). Pomocí mírného pootočení kolečka 
(E) film napněte.

NÁVOD K POUŽITÍ
Analogový fotoaparát na kinofilm

Více informací a kompletní nabídku najdete na e-shopu 

www.instaxstore.cz.


