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Nomes do Componentes

1      Slot de ejeção de filme 11    Seletor de ajuste de brilho
2      Sensor de luz 12    Botão de energia
3      Lâmpada fron 13    Lâmpada de carregamento do flash
4 Visor 14    Trava da tampa traseira
5      Botão do obturador 15    Janela de confirmação do pacote de filme
6      Lente / Tampa da lente 16    Tampa traseira
7      Espelho para autorretrato 17    Contador de filme
8      Tambor de lente 18    Lente ocular
9      Presilha para alça 19    Tampa da pilha

10     Indicador de brilho 20    Guias de lente close-up (Traseira)

Colocar as Pilhas

321

Empurre a trava da tampa da pilha para 
cima , em seguida, deslize a tampa da pilha.

Insira duas pilhas AA que correspondam 
às polaridades      e      .

Deslize na tampa da pilha para
fechar

Carregar o filme FUJIFILM INSTAX mini

1

Pressione a trava da tampa 
traseira para baixo, para abrir 
a tampa traseira.  

 Segure ambos os lados do pacote de filme, alinhe

2 3

   as marcas amarelas na câmera e o pacote de filme

[IMPORTANTE] Tirar Fotos

câmera para de emitir um barulho) 
segure a ponta do filme, em 
seguida, remova-o.

3

4

Ao acabar de tirar uma foto,
 Quando o filme tiver sido ejetado (a

1

Pressione o botão de alimentação para ligar a câmera.
A lâmpada de carregamento do flash do lado esquerdo
do ocular começa a piscar. (Indica que o flash está carregando.)
Não é possível tirar uma foto enquanto a lâmpada
estiver piscando

S

Sempre que for tirada uma foto, o número do 
contador de filme diminuirá de "10" para indicar 
o  número de fotos existentes, e "0" é exibido . 

5 6

Você pode fotografar objetos em close-up, e pode tirar uma foto de si mesmo ao usar o espelho de autorretrato

Segure a câmera firmemente,
mantendo de 35 cm a 50 cm
de distância entre você e a 
borda da lente.

Confirme a composição usando o 
espelho para autorretrato, em 
seguida tire a foto.

Cuidado
• Use pilhas alcalinas novas da mesma marca / tipo (AA apenas).
• Não utilize pilhas que não sejam alcalinas.
• Substitua ambas as pilhas nos seguintes casos:

- Quando a lâmpada vermelha no visor acender.
- Quando nenhuma lâmpada acender ou piscar mesmo quando o botão de alimentação estiver ligado. 

• Cerca de 100 fotos (aproximadamente 10 filme Instax mini com 10 poses) poderão ser tiradas com pilhas novas.
• O desempenho da pilha poderá ser reduzido quando estiver frio.
• Use as pilhas fornecidas para validação.   

Cuidado

•  

Cuidado ao segurar a câmera

Usar a Lente Close-Up
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Descarregue o filme FUJIFILM INSTAX mini

Pressione a trava da tampa traseira para baixo 
para abrir a tampa traseira.

 Segure os orifícios retangulares da embalagem filme, em
seguida, puxe-os para fora.

1

Traseira Lente close-up

Imagem Vertical  

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Durante a operação

SoluçõesPossíveis CausasProblemas

A lâmpada vermelha no
 visor acende.

Imagens impressas

Problemas

AVISO IMPORTANTE

 ATENÇÃO
Este símbolo indica perigo, o que poderia resultar em ferimentos ou morte. Por favor, siga as seguintes instruções.

 ATENÇÃO

 ou início de 

 resultar 

 Uma

.

 pessoa, poderá 

 relativas à segurança, saúde pública, 

 câmera

 e 

 danificar os filmes.

 afetam negativamente sua câmera e seus filmes. Evite manter sua câmera ou filmes em uma caixa com naftalina. 

 alta ou baixa, leve-o à temperatura ambiente antes de começar a tirar 

 mini filme.

4

Pressione o botão de 
alimentação para ligar a câmera.
A lâmpada de carregamento do flash 
do lado esquerdo do visor
começa a piscar. (Indica que o
flash está carregando.).

5

Após a tampa do filme tiver sido 
ejetada (a câmara deixa de emitir um 
som), segure a borda do filme, em 
seguida, retire-a.
Agora sua câmera está pronta para
tirar uma foto.

6

[IMPORTANTE] Tirar uma fotografia mais clara (Hi-Key)

Posição em que a lâmpada acende

Posição para definir a marcação para
uma foto mais clara (Hi-key)

Esta câmera determina automaticamente um brilho adequado para tirar qualquer fotografia, e isso é informado a você quando 
a lâmpada correspondente acende.
Para tirar uma foto mais clara (Hi-key), defina a posição do seletor de ajude de brilho do modo mais escuro que o modo para o  
qual a lâmpada no seletor acende.

Cuidado 
Não use a função  (Hi-key) externa; caso contrário, a imagem poderá ser muito 
mais clara (mais branca) do que o pretendido.

2
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 utilizado.

 Quando "0" for exibido no contador de filme, descarregue o pacote de filme seguindo o procedimento abaixo, e conforme
 descrito nas instruções do INSTAX mini pacote de filme.

  conforme indicado nas instruções do filme INSTAX
  mini, em seguida, insira-o em linha reta.

Feche a tampa traseira até que a 
tampa traseira encaixe.

Certifique-se de que as pilhas estão instaladas antes de carregar o pacote de filme.
Evite luz solar direta ao carregar o pacote de filme.
Não utilize nenhum filme que não seja filme INSTAX mini.
Ao carregar o pacote de filme, nunca pressione os dois orifícios retangulares na parte traseira.  
Não abra a tampa traseira até que você tenha usado todo o filme; caso contrário, o restante    
do filme será exposto e  ficará branco. O filme não poderá ser mais usado.
 Nunca use um pacote de filme fora do prazo de validade; caso contrário, poderá danificar a câmara. 
Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre o filme INSTAX mini.

• 

Imagem Horizontal  

Gire a câmera em direção ao objeto e, em seguida, 
use o seletor de ajuste de brilho para mover para a 
posição (     /     /      /       ) onde a lâmpada estiver acesa 

Segure a câmera, confirme a composição desejada da imagem 
final, em seguida, pressione o botão do obturador.  
• Mantenha uma distância do objeto de pelo menos 0,6 m.

O flash tem um alcance efetivo de entre 0,6 m e 2,7 m. 
• O objeto estará fora de foco ao usar a lente regular, se a

distância for inferior a 0,6 m. Use a lente close-up para 
fotografia à curta distância. Usá-la permite fotografar o objeto 
entre 35 cm e 50 cm. 

• Na fotografia à curta distância (incluindo fotografia que use a 
lente close-up fornecida), o centro do objeto no visor estará no 
canto superior direito na impressão real.

• Para a imagem horizontal, segure a câmera com a lâmpada frontal do flash na parte superior. 
• Não fotografe onde for proibido tirar fotos com flash. 
• Tome cuidado para que seus dedos ou a alça não cubram o sensor de luz, a lâmpada frontal do flash, o flash, a lente, ou o slot de 

ejeção do filme.
• Não segure o tambor de lente ao posicionar a câmera; caso contrário, a impressão final poderá não ficar tão boa quanto o esperado. 
• Olhe para o visor para que a marca "O" surja no centro. 
• Tenha cuidado para não tocar a superfície da lente ao pressionar o botão do obturador.

quando o pacote de filme tiver esgotado

pressione o tambor de lente para 
desligar a câmera. 

ATENÇÃO 
 Não olhe para o sol ou outra luz muito intensa através da lente close-up. Pode resultar em cegueira ou problemas de visão. 
Cuidado 
 Não deixe a lente close-up em locais expostos à luz solar intensa. Caso a lente concentre os raios solares, acidentalmente, em um objeto ou em 

uma pessoa, poderá resultar em lesões corporais ou incêndio.
 Desligue a câmara antes de montar / desmontar a lente close-up. 
 Nunca gire a lente close-up durante a montagem / desmontagem; caso contrário, as abas na parte traseira poderão quebrar. 

Encaixe a guia na parte esquerda da lente (), 
em seguida, encaixe a guia direita () para que 
ela se encaixe no lugar. 

Segure a câmera de modo que a marca "O" 
no visor fique no canto superior direito do 
centro do objeto (veja a ilustração acima), 
em seguida, tire uma foto 

Tirar Autorretratos 

Levante o lado direito da lente close-up (), 
em seguida desencaixe-o (). 

Ao pressionar o botão do obturador, a 
tampa do filme (preto) é ejetada, e o visor 
do contador de filme na parte traseira 
muda de "S" para "10". 

Filme FUJIFILM INSTAX mini 

62 mm × 46 mm 

2 componentes, 2 elementos, f = 60 mm, 1: 12,7 

A imagem real do visor 0,37 × com alvo específico 

0,6 m e acima 

1/60 seg. 

Sistema de comutação manual (indicador LED no medidor de exposição) 

Automático 

Aproximadamente 90 segundos (Varia de acordo com a temperatura ambiente) 

Flash de disparo contínuo (ajustamento automático de luz) Tempo de reciclagem: 0,2 seg. a 6 
seg. (ao usar pilhas novas) Alcance efetivo do flash: 0,6 m - 2,7 m 

Duas pilhas alcalinas AA de 1,5 V Capacidade: 100 fotos 
(aproximadamente 10 pacotes de filme FUJIFILM INSTAX mini – 10 poses com pilhas AA novas) 

Contador de exposições (número de filmes não expostos), janela de confirmação do pacote de filme 

116 mm x 118,3 mm x 68,2 mm 

307 g (sem as pilhas, alça e pacote de filme) 

Filme 

Tamanho da Imagem 

Lente 

Visor 

Área de disparo 

Velocidade do Obturador 

Controle da Exposição 

Alimentação de Filme 

Tempo de revelação 

Flash 

Fonte de Alimentação 

Tempo de desligamento 

automático 

Outros 

Dimensões 

5 min. 

O botão de disparo do 
obturador não funciona. 

 A pilha está fraca. 
 As pilhas não estão carregadas 

corretamente. 
 A energia não está ligada. 
 A câmera permaneceu inativa 

por aproximadamente 5 
minutos com a energia ligada. 

 Substitua as pilhas por novas. 
 Carregue as pilhas corretamente. 
 Pressione o botão de energia para ligar a energia.
 Pressione o botão de energia após a retração da lente ou 

pressione o botão de disparo do obturador para restabelecer o 
estado de ligado. 

A lâmpada no visor pisca e 
o botão do obturador não 
dispara. 

● O flash está carregando. ● Aguarde até que a lâmpada no seletor de ajuste de brilho esteja 
acesa sem piscar. 

não carrega facilmente na  Você não está carregando o 

O pacote de filme não  O pacote de filme não é para  Use apenas filme FUJIFILM INSTAX mini. (Nenhum outro filme 
carrega na sua câmera, ou sua câmera. pode ser usado.) 

 Alinhe a linha amarela no pacote de filme com a marca de 
sua câmera. posicionamento na sua câmera. Siga as instruções do filme 

INSTAX mini. 
pacote do filme corretamente

Todas as lâmpadas do 
seletor de ajuste de brilho 
piscam ao mesmo tempo.

 A pilha está fraca, e demora 
muito para carregar o flash.
Ocorreu um problema mais

importante com a sua câmera.

● Substitua as pilhas por novas, enquanto a energia estiver ligada 
(quando a lente estiver estendida). 

IMPORTANTE: 
Substitua as pilhas somente enquanto a energia estiver ligada. 
Caso você substitua as pilhas enquanto a energia estiver 
desligada (quando a lente estiver retraída), as lâmpadas no 
seletor de ajuste de brilho piscarão após ligar a energia, mesmo 
com as pilhas novas. 

* Quando o motivo do problema for , as lâmpadas no seletor
de ajuste de brilho desligarão após a substituição das pilhas. 
Caso o problema seja devido à , as lâmpadas do seletor de 
ajuste de brilho piscarão mesmo após a substituição das pilhas.
Neste caso, desligue a energia e remova as pilhas
imediatamente, em seguida entre em contato com um centro 
de reparo autorizado da FUJIFILM. 

● A pilha está fraca. ● Substitua as pilhas por novas. 

Possíveis Causas Soluções 

A impressão final parece 
superexposta. (Branco na 
cor) 

 O método de medição do brilho 
do objeto está inadequado. 

 A configuração do seletor de 
ajuste de brilho está incorreta. 

 O fundo é muito escuro em 
comparação ao objeto. 

 O sensor de luz ou a janela do 
sensor de flash está bloqueada. 

A temperatura ambiente é
baixa (abaixo de +5 °C / +41 °F).



 Aponde a lente em direção ao centro do objeto e determine o 
brilho do objeto. 

 Ao apontar a lente em direção ao objeto, gire o seletor de 
ajuste de brilho para definir o brilho para o qual a lâmpada 
acende. 

 Antes de tirar fotos, coloque a sua câmera em um local 
aquecido para deixá-la em temperatura ambiente. 

 Gire o seletor de ajuste de brilho um nível em direção à 
 Ao tirar uma foto, tome cuidado para não cobrir as duas janelas 

pequenas ao lado do flash na câmera. 

. 

A impressão final está 
com aparência 
subexposta. (Escurecida) 

 O método de medição do brilho 
do objeto está inadequado. 



elevada (acima +40 °C/+104 
°F). 

 A foto foi tirada com luz direta 
na sua frente. 

 A frente da lâmpada do flash 
estava bloqueada. 

 O fundo é muito claro em 
comparação ao objeto. 

 O flash não alcançou o objeto. 
 O flash refletiu no espelho ou 

no vidro da janela. 
 Segurar o tambor de lente não 

permite que o obturador 
trabalhe corretamente. 

A configuração do seletor de  Ao apontar a lente em direção ao objeto, gire o seletor de 
ajuste de brilho está incorreta. ajuste de brilho para definir o brilho para o qual a lâmpada do 
A temperatura ambiente está seletor de brilho acende. 

 Aponde a lente em direção ao centro do objeto e determine o 
brilho do objeto. 

Antes de tirar fotografias, coloque a câmera em um local fresco. 
Quando a imagem sair do câmera, não deixe-a próxima de 
locais ou objetos com temperatura muito elevada. 

 Tire uma foto a luz atrás de você, ou gire o seletor de ajuste de 
brilho um nível em direção à indicação. 

 Ao segurar sua câmara, tome cuidado para não bloquear a 
frente da lâmpada do flash com o dedo ou a alça.

 Gire o seletor de ajuste de brilho um nível em direção à . 
 Tire fotos dentro de 0,6 m a 2,7 m do objeto. 
 Ajuste sua posição ao tirar fotos longe do espelho ou do vidro 

da janela. 
 Não segure no tambor da lente ao tirar fotos.

A imagem está fora de 
foco. 

 O campo de disparo está muito 
próximo do objeto. 

 A lente não está limpa. 
 Sua câmera foi balançada ao 

tirar as fotos. 

 Tire fotos com uma distância de pelo menos 0,6 m entre você 
e seu objeto. 

 Limpe a lente. 
 Segure sua câmera firmemente e pressione, gentilmente, o 

botão disparador do obturador. 

A imagem está 
desfocada. 

 Não foi possível a foto ser 
revelada sem tocar, aplicar 
pressão ou outra interferência, 
uma vez ejetada da câmera. 

 A imagem não saiu boa. 

 Não pressione e nem dobre a foto. 
 Não bloqueie a saída de filme com seu dedo. 

O objeto no visor mudou 
na impressão final. 

● O campo de disparo está muito 
próximo do objeto. 

● Tire fotos com uma distância de pelo menos 0,6 m entre você 
e seu objeto. 

Informações para a rastreabilidade no Brasil 
Fabricante: FUJIFILM Corporation 

3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tóquio Endereço, Cidade: 7-

País: JAPÃO 

Representante autorizado no Brasil: FUJIFILM DO BRASIL LTDA 

Endereço, Cidade: Av. Ibirapuera, 2315, 14º, 15º e 16º andares. 

Indianópolis. São Paulo/SP. 04029-200 

Este produto foi desenvolvido visando a segurança, e para fornecer um serviço seguro ao ser manuseado corretamente e de acordo com o Manual 

do Usuário e as instruções. É importante que tanto o produto como o filme INSTAX sejam manuseados corretamente e usados apenas para tirar 

fotos, conforme as instruções no Manual do Usuário e as instruções do filme INSTAX mini. Para sua comodidade e segurança, por favor siga o que 

estiver escrito no Manual do Usuário. Também é indicado manter este Manual do Usuário em um local seguro e de fácil acesso onde você poderá 
consultá-lo, caso seja necessário. 

 Nunca tente desmontar este produto. Há o risco de choque elétrico. 

Não toque neste produto caso ele sofra alguma queda ou fique danificado a ponto de expor o interior. Há o risco de choque elétrico.  

Caso a câmera ou as pilhas inseridas fiquem quentes, comecem a emitir fumaça, apresentar cheiro de queimado ou apresentar qualquer sinal de condição anormal, 

remova as pilhas imediatamente. Use luvas para evitar queimaduras nas mãos. Não remover as pilhas pode resultar em queimaduras ou incêndio.  

Usar um flash muito próximo dos olhos de uma pessoa pode afetar a visão temporariamente. Tome cuidado ao fotografar bebês e crianças pequenas. 

Caso sua câmera fique molhada ou caso qualquer peça metálica fique presa no interior, remova as pilhas imediatamente para evitar o acúmulo de calor ou início de 

incêndio no interior da câmera. 

Não use esta câmera em locais onde haja gás inflamável ou próximos a gasolina aberta, benzina, diluente ou outras substâncias instáveis que possam libertar vapores 

perigosos. Fazer isso poderia resultar em explosão ou incêndio. 

Guarde a sua câmara fora do alcance de bebês e crianças pequenas.  Tal omissão poderá resultar em ferimentos graves. (Por exemplo, a alça poderia ficar enrolada 

em torno do pescoço de uma criança e causar asfixia.) 

Nunca desmonte as pilhas. Não as deixe expostas ao calor, não as jogue em um incêndio aberto, ou tente causar um curto-circuito nelas. Fazer isso poderia resultar na 

rachadura ou explosão das pilhas, causando queimaduras ou incêndio. 

Use apenas as pilhas especificadas neste produto. Utilizar o tipo incorreto de pilhas poderia causar explosão. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções de 

descarte de pilha. 

Certifique-se de que as pilhas estejam guardadas em segurança, em um local seguro e longe do alcance de bebês, crianças pequenas ou animais de estimação. Uma 

criança pode engolir a pilha devido ao armazenamento incorreto. (Caso uma criança venha a engolir uma pilha, chame um médico ou ligue para um hospital 

imediatamente.) 

Não olhe para o sol ou outra luz muito intensa através da lente close-up. Pode resultar em cegueira ou problemas de visão. Nunca molhe ou segure este produto com 

as mãos molhadas. Fazer isso pode resultar em choque elétrico. 

Nunca tire fotos com flash de pessoas que estejam andando de bicicleta, dirigindo ou andando a cavalo. O flash pode distrair o motorista e assustar o animal, 

possivelmente causando um acidente. 

Certifique-se de que a pilha  e  polaridades estejam instaladas corretamente na câmera. Uma pilha danificada ou um vazamento de eletrólito pode provocar 

um incêndio, ferimentos bem como contaminar o meio ambiente.  

Não toque nos componentes móveis no interior da câmera. Você poderá se machucar. 

Ao usar a câmera, certifique-se de que a tampa da pilha esteja fechada, caso contrário você poderá se machucar. 

Não deixe a lente close-up em locais expostos à luz solar intensa. Caso a lente concentre os raios solares, acidentalmente, em um objeto ou em uma pessoa, poderá 

resultar em lesões corporais ou incêndio. 

Não gire a câmera. Você poderá se machucar. 

A marcação "CE" garante que este produto satisfaça os requisitos da UE (União Europeia) relativas à segurança, saúde pública, 

meio ambiente e defesa do consumidor. ("CE" é a abreviação de Conformidade Europeia.)  

Este produto está em conformidade com a Diretriz 89/336 / CEE. 

CUIDADOS COM A CÂMERA E FILME INSTAX mini
CUIDADOS COM A CÂMERA 
 Sua câmera é um instrumento de precisão. Cuidado para não molhar a câmera e nem deixá-la cair. Além disso, não a deixe exposta à areia.

 Não use uma alça feita de para telefones celulares ou outros produtos eletrônicos similares. Estas alças são geralmente muito fracas para sustentar sua câmera

de forma segura. Por segurança, use apenas as alças projetadas para sua câmera, e use-as somente como especificamente pretendido e orientado.

 Caso não esteja usando sua câmera por um período prolongado, descarregue as pilhas e guarde-as em local onde ficarão protegidas contra calor, poeira e 

umidade. 

 Remova sujeira e poeira da lente, da janela do visor, etc. com um soprador de ar e limpe suavemente com o auxílio de um pedaço de pano macio.

 Não use solventes como tíner e álcool para remover a sujeira.

 Mantenha o compartimento de filme e o interior da câmera limpos para evitar danificar os filmes.

 Em clima quente, não deixe sua câmera em um carro fechado ou na praia, e não deixe-a em lugares úmidos.

 Produtos antitraça, tais como naftaleno afetam negativamente sua câmera e seus filmes. Evite manter sua câmera ou filmes em uma caixa com naftalina.

 Sua câmera é controlada por computador. Caso venha a ter problemas operacionais, remova as pilhas e, em seguida, recarregue-as.

 Observe que a gama de temperatura interna na qual a câmara pode ser utilizada é de + 5° C / + 41° F a +40° C /+104° F.

CUIDADOS COM O FILME INSTAX mini E IMPRESSÃO 
Consulte o filme FUJIFILM INSTAX mini para instruções de uso do filme. Siga todas as instruções para o uso seguro e adequado. 

 Mantenha o filme em um lugar fresco e seco. Não deixe o filme em um local onde a temperatura for extremamente elevada (por exemplo, em um carro fechado).

 Ao carregar um pacote de filme, use o filme o mais rápido possível.

 Se o filme tiver sido mantido em um local onde a temperatura for extremamente alta ou baixa, leve-o à temperatura ambiente antes de começar a tirar

fotografias.

 Certifique-se de usar o filme antes do vencimento ou do prazo de "Usar Antes de".

 Evite a inspeção de bagagens selecionadas em aeroportos e outra iluminação de raio-X intensa. O efeito de nebulização, etc. pode surgir no filme não utilizado.

Recomendamos que leve a câmera e / ou o filme para a aeronave como bagagem de mão. (Consulte cada aeroporto para mais informações).

 Evitar luz intensa, mantenha as impressões feitas, em um lugar fresco e seco.

 Não perfure, rasgue ou corte o INSTAX mini filme. Não use o filme caso este esteja danificado.

Cuidados com o manuseio do filme e impressões
Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre FUJIFILM INSTAX mini filme.

CPF/CNPJ:

UF: CEP:

E-mail:

Nome (proprietário):

RG/IE:

Endereço:

Cidade: 

DDD/Fone:  (       )

Nº Nota Fiscal:

Data da Compra:               /       / Nome da Loja: 

Certificado de Garantia

CÂMERA INSTANTÂNEA 

tal  

Exportador

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tóquio, Japão

Importador
FUJIFILM do Brasil Ltda.
Av. Ibirapuera, 2315 – 14º/15º/16º andar - Moema
São Paulo / SP – Brasil
CNPJ: 60.397.874/0001-56
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 770 3854
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