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SVENSKA
Instruktionsbok till TAMRON TAP-in-konsol
Tack för att du köpt denna TAMRON TAP-in-konsol.
Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar använda produkten.
Spara instruktionsboken på en säker och lättillgänglig plats när du har
läst den.

Iakttag försiktighet




TAMRON TAP-in-konsol
TAMRON TAP-in-konsolen är ett tillbehör till TAMRON-objektiven. När ett
kompatibelt TAMRON-objektiv har anslutits till datorn via en USB-kabel
kan objektivet justeras, anpassas och uppdateras via den interna
programvaran med hjälp av verktygsprogrammet TAMRON TAP-in.



Använda TAMRON TAP-in-konsolen
1. Innan du börjar använda TAMRON TAP-in-konsolen måste du installera
verktygsprogrammet TAMRON TAP-in på den dator som ska användas.
Du kan hämta programvaran genom att använda följande länk.





Länk för hämtning: http://www.tamron.com/sv/tapin
2. Om du vill få mer information om hur du ansluter TAMRON
TAP-in-konsolen till datorer och objektiv, hur du uppdatera den interna
programvaran och om justeringsmetoder, läser du onlinehjälpen som
finns under denna länk.

[modell TAP-01]



Om du vill kunna hämta uppdateringar för den interna programvaran
och anpassningsinformation måste datorn vara ansluten till Internet.
En TAMRON TAP-in-konsol kan endast användas med en typ av
fattning. Skaffa den TAMRON TAP-in-konsol som är kompatibel med det
objektiv du använder. En TAMRON TAP-in-konsol för en annan fattning
kan inte användas. Det går inte heller att använda en fattningsadapter
eller någon liknande enhet för att ansluta en TAMRON TAP-in-konsol till
en annan fattning.
När du använder TAMRON TAP-in-konsolen måste du vidta
försiktighetsåtgärder och placera objektivet på en stabil yta så att det
inte tippar.
Använd den medföljande USB-kabeln. Om du använder någon annan
kabel kan det uppstå tekniska problem.
Om datorn slås av eller USB-kabeln dras ur medan ett objektiv är
anslutet kan det orsaka tekniska fel och objektivet kanske inte längre
går att använda. Om du använder produkten med en bärbar dator eller
någon annan bärbar enhet bör du se till att den är ansluten till ett
nätuttag.
TAMRON TAP-in-konsolen kan inte användas med smartmobiler.

Länk till onlinehjälpen: http://www.tamron.com/sv/tapin/help
3. För att få reda på vilka objektiv som är kompatibla med TAMRON
TAP-in-konsolen kan du läsa den onlinehjälp som nämns ovan.
4. TAMRON TAP-in-konsolen finns endast tillgänglig på följande språk:
japanska, engelska, tyska, franska, spanska, förenklad kinesiska och
ryska.

Paketet innehåller följande delar
Enheten för TAMRON TAP-in-konsolen
Monteringskåpa (medföljer tillsammans med enheten för TAMRON
TAP-in-konsolen)
USB-kabel
Instruktionsbok (denna handbok)
Säkerhetsföreskrifter för TAMRON TAP-in-konsolen
Garanti

Produktspecifikationer
Den kan användas med
följande operativsystem
Gränssnitt
Strömförsörjning
Spänningsförbrukning

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Mac OS 10.10 eller senare
USB 2.0
ström via USB-buss (5,0 V ±5 %)
max 500 mA

Enhetens mått

diameter 72 mm (2,8") × 26,6 mm (1,1")

Enhetens vikt

70 g (2,4 oz)

Driftmiljö

temperatur: 0 °C till 40 °C;
relativ luftfuktighet: 85% eller lägre
(icke-kondenserande)

Bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning i
privathushåll. Bortskaffande av begagnad elektrisk och
elektronisk utrustning (gäller inom Europeiska unionen
och andra europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen anger att produkten inte får behandlas som
hushållsavfall. Den ska istället samlas för in separat återvinning in av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Om de nya produkterna köps kan denna produkt överlämnas till
återförsäljaren eller till återvinningsstationer för insamling av avfall från
elektrisk och elektronisk utrustning så småningom.
Genom att säkerställa att den här produkten bortskaffas på rätt sätt kan du
bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och människors
hälsa, som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering av produkten
eller delar av den.
Om produkten kasseras olagligt kan det resultera i möjliga sanktioner. För
närmare information kontaktar man sitt kommunkontor, sin lokala
avfallshantering eller den affär där man köpte produkten.

