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TLM-CZ-TCX14-T/T-1609

Pro modely Nikon

Pro modely Canon

TELE CONVERTER 1.4×
Model: TC-X14

Návod

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali nákupem tohoto 

telekonvertoru TELE CONVERTER 1,4×.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod. 

Po přečtení uložte tento návod na bezpečné místo.
Obsahuje upozornění, kterým byste měli nad rámec 
běžného použití věnovat pozornost.

Popisuje bezpečnostní opatření, kterým byste měli 
věnovat pozornost, abyste předešli možným problémům.

● Význam symbolů v tomto návodu

① Značka pro nasazení objektivu
② Páčka pro uvolnění objektivu
③ Značka pro nasazení fotoaparátu

 Model TC-X14

 Ohnisková vzdálenost 1,4x s nasazeným objektivem

 Konstrukce objektivu 3/6

 Celková délka 21,4 mm*

 Průměr ø Nikon: 62,6 mm / Canon: 70,0 mm

 Hmotnost Nikon: 180 g / Canon: 205 g

NÁZVY ČÁSTÍ

SPECIFIKACE

Nasazení a odpojení objektivu a fotoaparátu

 Podrobnosti najdete také v návodech k fotoaparátu a objektivu.

 Před nasazením nebo odpojením jednotky vypněte napájení fotoaparátu.

 Montážní krytka (nasazená na telekonvertoru TELE CONVERTER)
 Zadní krytka (nasazená na telekonvertoru TELE CONVERTER)
 Obal na objektiv

* Vzhledem k tomu, že hodnota clony závisí na specifikacích nasazeného objektivu, vyhledejte 
údaje v seznamu na webu.

* Specifikace a vzhled se mohou měnit bez předchozího upozornění.

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

■Nasazení

 1. Nastavte značku pro nasazení objektivu ① na telekonvertoru TELE CONVERTER proti značce upevnění na objektivu.
 2. Otočte objektiv zcela doprava (doleva pro Nikon).
 3. Nastavte značku pro nasazení kamery ③ na telekonvertoru TELE CONVERTER proti značce upevnění na fotoaparátu.
 4. Otočte telekonvertoru TELE CONVERTER zcela doprava (doleva pro Nikon).

■Odpojení

 1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění objektivu na fotoaparátu a zároveň otočte jednotku opačným směrem, než při nasazování.
 2. Stiskněte a podržte páčku pro uvolnění objektivu na jednotce a zároveň otočte objektiv opačným směrem, než při nasazování.



Likvidace elektrického a elektronického zařízení v domácnostech. Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení (platí 
pro Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru odpadu)
Tento symbol znamená, že s daným výrobkem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem.
Namísto toho je nutno jej odevzdat do příslušné sběrny zajišťující recyklaci elektrického a elektronického vybavení.
Při nákupu nových výrobků lze tento produkt odevzdat distributorovi, případně do sběrného systému pro použité elektrické a elektronické 
vybavení.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly při nesprávné 
likvidaci tohoto výrobku nebo jeho součástí.
Nezákonná likvidace tohoto produktu může mít na následek postihy. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost 
zajišťující likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Zásady používání tohoto výrobku

Pokyny pro údržbu a skladování objektivu

 Prach nebo znečištění odstraňte z objektivu pomocí ofukovátka nebo měkkého štětečku. Nedotýkejte se objektivu prsty.
 Když objektivu ulpí otisky prstů nebo olej, lehce je otřete komerčně dostupným papírem pro čištění objektivu, navlhčete dobře vypraný 

bavlněný hadřík nebo utěrku z mikrovlákna (utěrku na čištění brýlí atd.) v čističi objektivu a potom lehce otřete povrch objektivu od středu 
směrem ven. Nepoužívejte silikonovou utěrku.

 K čištění tubusu objektivu používejte silikonovou utěrku. Zásadně nepoužívejte benzene, ředidlo ani jiná organická činidla.
 Jakákoli tvorba plísně může mít za následek poškození objektivu. Ukládejte objektiv na čistém, chladném a suchém místě. Pokud ukládáte 

objektiv v obalu, vložte k němu komerčně dostupný vysušovací prostředek a ten čas od času vyměňte.
 Nedotýkejte se kontaktů mezi objektivem a fotoaparátem. Pokud prach nebo skvrny způsobí přerušení kontaktů, nejsou řádně přenášeny 

signály mezi objektivem a fotoaparátem a může dojít k chybnému fungování.
 Pokud se náhle změní teplota, může se ve fotoaparátu a objektivu vytvořit vlhkost a způsobit chybné fungování.
 Abyste tomu zabránili, uložte vybavení do plastového sáčku nebo podobného obalu. Až se vybavení přizpůsobí okolní teplotě, vyjměte jej 

ze sáčku a používejte jako obvykle.

 Na tento výrobek lze nasadit následující objektiv: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (model A022) (září 2016).
 Nenasazujte jiné nekompatibilní objektivy, protože by mohlo dojít k závadě nebo nehodě.
 Nejaktuálnější informace o kompatibilních fotoaparátech, objektivech a funkci AF najdete v nejnovějším katalogu nebo na našem webu.
    Web Tamron: http://www.tamron.com/cs/faq/
 Nenasazujte více telekonvertorů TELE CONVERTER (tento výrobek nebo jiné telekonvertory), protože by mohlo dojít k závadě nebo 

nehodě.



Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte bezpečností pokyny v těchto „Zásadách bezpečného 
používání objektivů Tamron“ a v příručce.
Po přečtení tyto dokumenty uložte, abyste je měli v případě potřeby po ruce.
Pokyny jsou rozděleny do následujících dvou kategorií podle stupně nebezpečí.

Nedívejte se přímo do slunce nebo jiného zdroje silného světla tímto objektivem ani fotoaparátem, na 
kterém je tento objektiv nasazen. 

 V opačném případě může dojít ke ztrátě zraku nebo jinému poškození.
Objektiv nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
 Mohlo by dojít k poškození objektivu nebo fotoaparátu.
Uchovávejte objektiv mimo dosah malých dětí. 
 V případě upuštění nebo pádu objektivu hrozí nebezpečí zranění.

 Neumísťujte objektiv na přímé sluneční záření ani jej nenechávejte na extrémně horkém místě, například v 
automobilu. V opačném případě může dojít k poškození vnitřních částí fotoaparátu nebo k požáru.

 Není-li objektiv používán, vždy nasaďte krytku.
 Objektiv je třeba na fotoaparát správně nasadit a řádně zajistit.
 Není-li objektiv nasazen správně, může to později způsobit potíže při jeho snímání z fotoaparátu, nebo se 

může objektiv uvolnit, spadnout a způsobit poškození nebo zranění.
 Tento objektiv používejte pouze k fotografování.
 Nepřemísťujte objektiv připevněný ke stativu.

TPL-CZ-Lens-T-1607

Zanedbáním nebo nesprávným provedením takto označených pokynů 
může dojít k úmrtí nebo k vážnému zranění. 

Zanedbáním nebo nesprávným provedením takto označených pokynů 
může dojít ke zranění osob nebo k poškození majetku. 

Zásady bezpečného používání objektivů Tamron

ČESKY

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ




