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TELE CONVERTER 2.0×
Model:

TC-X20

Gebruikershandleiding
Bedankt voor uw aankoop van de TELECONVERTER 2,0×.

● Betekenis van symbolen in deze handleiding

Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u het

Verklaart de voorzorgen die u kunt nemen om
problemen te voorkomen.

product gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats nadat u

Verklaart dingen die nuttig zijn om te weten, naast de
basisbediening.

hem gelezen hebt.

Voor Nikon

ONDERDEELNAMEN

3

① Aansluitingsmerkteken voor objectief
② Hendel voor verwijderen van objectief
③ Aansluitingsmerkteken voor camera
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SPECIFICATIES
Model
Brandpuntsafstand

TC-X20
2,0x bevestigd objectief

Lensopbouw

5/9

Totale lengte

53,6 mm*

Diameter ø
Gewicht

Nikon: 62,3 mm / Canon: 69,8 mm
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Voor Canon

1

Nikon: 305 g / Canon: 360 g
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* Aangezien de diafragma-openingswaarde afhangt van de specificaties van het bevestigde
objectief, dient u de lijst op de website te raadplegen.
* Specificaties en uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
 Bevestigingskap (uitgerust met TELECONVERTER)
 Achterste objectiefkap (uitgerust met TELECONVERTER)
 Objectieftas
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Het objectief en de camera bevestigen en demonteren
■ Bevestigen
1. Breng het merkteken voor objectiefbevestiging ① op de TELECONVERTER op één lijn met het merkteken voor bevestiging op het
objectief.
2. Draai het objectief in wijzerzin (tegenwijzerzin voor Nikon) tot het stopt.
3. Breng het merkteken voor camerabevestiging ③ op de TELECONVERTER op één lijn met het merkteken voor bevestiging op de camera.
4. Draai de TELECONVERTER in wijzerzin (tegenwijzerzin voor Nikon) tot deze stopt.

■ Demonteren
1. Demonteer, terwijl u de demontageknop voor het objectief op de camera ingedrukt houdt, de eenheid door deze in
tegenovergestelde richting van die bij bevestiging te draaien.
2. Demonteer, terwijl u de hendel voor demontage van het objectief op de eenheid ingedrukt houdt, het objectief door deze in
tegenovergestelde richting van die bij bevestiging te draaien.
 Schakel de camera uit voordat u de eenheid bevestigt of verwijdert.
 Voor meer details kunt u ook de instructiehandleidingen voor de camera en het objectief raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het gebruik van dit product
 Het volgende objectief kan op dit product worden bevestigd: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Modelnaam A022) (vanaf
september 2016).
 Bevestig geen andere objectieven dan de compatibele, aangezien dat kan leiden tot een storing of ongeval.
 Raadpleeg de nieuwste catalogus op onze website voor up-to-date informatie over compatibele camera's en lenzen en
AF-functionaliteit.
Tamron-website: http://www.tamron.com/nl/faq/
 Bevestig niet meer dan één TELECONVERTER (dit product of andere teleconverters), aangezien dat tot een storing of ongeval kan
leiden.

Het behoud van uw objectief
 Om stof en vuil op het objectief te verwijderen kunt u een blazer of zacht borsteltje gebruiken. Raak het objctief niet aan met uw vingers.
 Als er vingerafdrukken of olie op het objectief zitten, veegt u dit zachtjes af met objectiefreinigingspapier, drenkt u een schoon katoenen doekje of
microvezeldoekje (reinigingsdoekje voor brillen, enz.) in objectiefreinigingsmiddel en veegt u vervolgens het objectiefoppervlak zachtjes schoon, te
beginnen vanuit het midden. Gebruik geen silicondoekje.
 Maak de niet-glazen onderdelen van het objectief schoon met silicondoekjes. Gebruik nooit benzeen, verdunner of andere organische oplosmiddelen.
 Vochtinwerking is een groot probleem voor objectieven. Berg uw objectief schoon, droog en koel op. Als u het objectief in een paraattas opbergt,
voeg dan een droogmiddel bij om vochtinwerking tegen te gaan en vervang dit droogmiddel regelmatig.
 Raak de aansluitcontacten tussen het objectief en de camera nooit aan. Als stof of vlekken een slecht contact veroorzaken, worden signalen niet
correct verstuurd tussen het objectief en de camera, met mogelijke storingen als gevolg.
 Als de temperatuur plots verandert, kan er vocht in de camera en het objectief komen en storingen veroorzaken.
Om dit te voorkomen, kunt u uw uitrusting afgesloten in een plastic zak o.i.d. bewaren. Nadat uw uitrusting zich heeft aangepast aan de
omgevingstemperatuur, kunt u het uit de zak verwijderen en weer normaal gebruiken.

Verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur in privé-huishoudens. Verwijderen van gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden ophaling)
Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval.
Het moet afzonderlijk worden ingezameld voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Als het product nieuw wordt aangekocht, kan het aan het einde van de levenscyclus opnieuw worden ingeleverd bij de distributeur of via
het systeem voor inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te
voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product of onderdelen van dit product op het einde van
de levenscyclus.
Als dit product illegaal wordt gedumpt, kan dit wettelijk worden bestraft. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de recycling van dit product
kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentebestuur, uw gemeentelijke dienst voor huisvuilophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

TPL-NL-Lens-T-1607

NEDERLANDS
Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van
Tamron-objectieven
Lees voor een veilig gebruik zorgvuldig de "Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van
Tamron-objectieven" en de handleiding voordat u het product gebruikt.
Nadat u ze hebt gelezen, dient u ze te bewaren op een plek waar u ze gemakkelijk terugvindt indien
nodig.
Veiligheidsinstructies zijn onderverdeeld in de volgende twee categorieën, naargelang hoe groot het
risico is.

WAARSCHUWING

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd
uitgevoerd, de dood of ernstige verwonding kunnen veroorzaken.

 Kijk niet direct naar de zon of een andere sterke lichtbron met het objectief of een camera
waarop het objectief is gemonteerd.
Dit kan verlies van gezichtsvermogen veroorzaken of andere schade toebrengen.
 Demonteer, repareer of wijzig het objectief niet.
Dit kan het objectief of de camera beschadigen.
 Houd het objectief buiten bereik van kleine kinderen.
Er bestaat een risico van verwonding als het objectief valt.

OPGELET

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd,
lichaamsverwondingen of fysieke schade kunnen veroorzaken.

 Plaats het objectief niet in direct zonlicht of laat ze niet achter op een extreem hete plek zoals in een
auto. Als u dat wel doet, kunnen de interne onderdelen van het objectief beschadigd raken of kan er
brand ontstaan.
 Bevestig de objectiefkap altijd wanneer het objectief niet wordt gebruikt.
 Wanneer u het objectief aan de camera bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het objectief stevig
bevestigd is op de camera.
Als het objectief niet goed bevestigd is, kan het moeilijk zijn om het te verwijderen of kan het eraf
vallen en schade of verwonding veroorzaken.
 Gebruik het objectief niet voor andere toepassingen dan fotografie.
 Transporteer het objectief niet terwijl het nog op een statief is bevestigd.

