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TLM-TR-TCX20-T/T-1609

Nikon için

Canon için

TELE CONVERTER 2.0×
Model: TC-X20

Kullanıcı el kitabı

TELE CONVERTER 2,0× ürü önce nünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Ürünü kullanmadan, lütfen kullanıcı el kitabı iyice okuyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın. Temel işlemlere ek olarak bilmeniz gerekenleri açıklar.

Sorunları engellemenize yardımcı olan tedbirleri açıklar.

●Bu kılavuzdaki simgelerin anlamları

① Mercek takma işareti
② Mercek çıkarma kolu
③ Kamera takma işareti

 Model TC-X20

 Odak uzunluğu 2,0x takılı mercek

 Mercek yapısı 5/9

 Genel uzunluk 53,6 mm*

 Çap ø Nikon: 62,3 mm / Canon: 69,8 mm

 Ağırlık Nikon: 305 g / Canon: 360 g

PARÇA ADLARI

ÖZELLİKLER

Mercek ve kameranin takilmasi ve çikarilmasi

 Ayrıntılar için hem kamera hem de merceğin kurulum kılavuzlarına da başvurun.

 Üniteyi takmadan veya çıkarmadan önce kamera gücünü kapatın. 

 Montaj kapağı (TELE CONVERTER ile donatılmıştır)
 Arka kapik (TELE CONVERTER ile donatılmıştır)
 Mercek kutusu

* Açıklık değeri takılı merceğin özelliklerine bağlı olduğundan, lütfen web sitesinde yayınlanan 
listeye başvurun.

* Özellikler ve görünüm bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

■ Takma

 1. TELE CONVERTER üzerindeki mercek takma işaretini ① mercek üzerindeki takma işareti ile hizalayın.
 2. Merceği durana kadar saat yönünde (Nikon için saat yönünün tersi yönde) çevirin.
 3. TELE CONVERTER üzerindeki kamera takma işaretini ③ mercek üzerindeki montaj işareti ile hizalayın.
 4. TELE CONVERTER'ı durana kadar saat yönünde (Nikon için saat yönünün tersi yönde) çevirin.

■Çıkarma

 1. Kameradaki lens çıkarma düğmesine basarken üniteyi takma işlemi için kullanılanın tersi yönde çevirerek çıkarın.
 2. Kameradaki lens çıkarma koluna bastırırken merceği takma işlemi için kullanılanın tersi yönde çevirerek çıkarın.



Elektrikli ve Elektronik Özel Ev Eşyalarının Atımı. Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atımı (Avrupa Birliği ve ayrı toplama 
sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde yürürlüktedir)
Bu sembol ürünün evsel atık olarak işlem göremeyeceğini ifade etmektedir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihaz geri dönüşümü için ayrıca toplanmalıdır.
Yeni ürünler satın alındıysa, bu ürün nihayetinde bayiye ya da atık elektrikli ve elektronik cihaz toplama sistemine teslim edilebilir.
Bu ürünün doğru şekilde atımını temin ederek, aksi taktirde bu ürüne ya da bu ürünün parçalarına yapılabilecek uygun olmayan atık işlemi 

nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine yardımcı olacaksınız.
Bu ürün mevzuata uygun olmayan şekilde atılırsa, ceza ihtimali söz konusu olabilir. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen belediyeniz, evsel 
atık toplama servisiniz ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişim kurun.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili tedbirler

Uzun süreli memnuniyet sağlamak için

 Körüklü veya yumuşak bir fırça kullanarak mercek üzerindeki tozu ve lekeleri temizleyin. Merceğe parmaklarınız ile dokunmayın.
 Parmak izi veya yağ merceğe yapıştığı zaman, piyasada satılan mercek temizlik kağıdı ile hafifçe silin, iyice yıkanmış pamuklu bir bezi veya 

mikrofiber bezi (gözlük temizleme bezi, vb.) mercek temizleyicisinde tamamen ıslatın ve daha sonra, ortasından başlayarak mercek yüzeyini 
hafifçe silin. Silikon bez kullanmayın.

 Mercek çerçevesini silikon bez kullanarak temizleyin. Asla benzin, tiner veya başka organik çözücüler kullanmayın.
 Küf, mercekler için büyük bir sorundur. Merceğinizi temiz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Merceği bir mercek kutusu içinde sakladığınız 

zaman, piyasada satılan kurutma maddesi ile saklayın ve kurutma maddesini ara sıra yenisi ile değiştirin.
 Mercek-kamera arayüz bağlantılarına dokunmayın. Eğer toz veya lekeler bağlantı sorunlarına neden olursa, sinyaller mercek ve kamera 

arasında düzgün şekilde gönderilmez ve işlev bozuklukları meydana gelebilir.
 Eğer sıcaklık derecesi aniden değişirse, kamera ve mercek içinde nem oluşabilir ve işlev bozukluklarına neden olabilir.
 Bunu engellemek için, ekipmanınızı plastik bir torba veya benzer kutular içine koyun. Ekipmanınız oda sıcaklığına uyum sağladıktan sonra, 

torbadan çıkarın ve her zamanki gibi kullanın.

 Aşağıdaki mercek bu ürüne takılabilir: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) (Eylül 2016'den itibaren).
 Uyumlu mercek dışında mercek takmayın, böyle bir hareket, arıza veya kazalara neden olabilir.
 Uyumlu kameralar ve mercekler ile AF işlevselliği hakkında güncel bilgi için lütfen en yeni kataloğa veya web sitemize başvurun.
    Tamron web sitesi: http://www.tamron.com/tr/faq/
 Birden fazla TELE CONVERTER (bu ürün veya başka diğer uzak açı mercekleri) takmayın; bu işlem, arıza veya kazalara neden olabilir. 



Güvenli çalışma için ürünü kullanmadan önce “Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı için Tedbirler” ve el 
kitabını mutlaka dikkatle okuyun.
Okuduktan sonra, ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.
Talimat, ilgili tehlikenin derecesine göre iki kategoriye ayrılmıştır.

 Bu merceği veya merceğin takılı olduğu fotoğraf makinesini kullanırken güneşe veya diğer güçlü ışık 
kaynaklarına doğrudan bakmayın. 

 Aksi takdirde, görme kaybı veya başka bir zarar ortaya çıkabilir.
 Merceği parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
 Bu, merceğe veya fotoğraf makinesine hasar verebilir.
 Merceği çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
 Mercek düşerse yaralanma riski vardır.

 Merceği doğrudan güneş ışığına maruz yerlere koymayın veya araç içi gibi aşırı sıcak yerlerde bırakmayın. 
Aksi takdirde, merceğin iç parçaları hasar görebilir veya yangın ortaya çıkabilir.

 Mercek kullanılmadığında daima kapağını takın.
 Merceği fotoğraf makinesine takarken, merceğin fotoğraf makinesine düzgün takıldığından ve iyice 

sabitlendiğinden emin olun.
 Mercek düzgün takılmazsa, çıkarması zor olabilir veya düşerek hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
 Bu merceği fotoğrafçılık dışındaki uygulamalar için kullanmayın.
 Merceği tripoda takılıyken taşımayın.

TPL-TR-Lens-T-1607

Bu, uyulmadığında veya yanlış yapıldığında ölüme veya ciddi derecede 
yaralanmaya neden olabilecek talimatları gösterir. 

Bu, önemsenmediğinde veya yanlış yapıldığında vücutta yaralanmaya veya 
fiziksel zarara neden olabilecek talimatları gösterir. 

Tamron Merceklerinin Güvenli Kullanımı için Tedbirler

TÜRKÇE

UYARI

DİKKAT


