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TLM-LV-TCX14-T/T-1609

Nikon

Canon

TELE CONVERTER 1.4×
Model: TC-X14

Lietotāja rokasgrāmata

Paldies, ka iegādājieties TELEPĀRVEIDOTĀJU 1,4×.

Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas glabājiet to drošā vietā.
Izskaidro jautājumus, kurus jums vajadzētu zināt 
papildus pamata darbībām.

Izskaidro piesardzības pasākumus, kas palīdzēs 
novērst problēmas.

●Šajā rokasgrāmatā iekļauto simbolu nozīme

① Objektīva ievietošanas atzīme
② Objektīva noņemšanas slēdzis
③ Fotoaparāta pievienošanas atzīme

 Modelis TC-X14

 Fokālais garums 1,4 x pievienotais objektīvs

 Objektīva konstrukcija 3/6

 Kopējais garums 21,4 mm*

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

 Svars Nikon: 180 g / Canon: 205 g

DETAĻU NOSAUKUMI

TEHNISKIE DATI

OBjektīva un fotoaparāta pievienošana un noņemšana

 Sīkāku informāciju skatiet arī gan fotoaparāta, gan objektīva lietošanas pamācībā.

 Pirms elementa noņemšanas izslēdziet fotoaparāta jaudu. 

 Uzstādīšanas vāciņš (aprīkots ar TELEPĀRVEIDOTĀJU)
 Aizmugurējais vāciņš (aprīkots ar TELEPĀRVEIDOTĀJU)
 Objektīva futrālis

* Tā kā apertūras vērtība ir atkarīga no pievienoto objektīvu tehniskajiem rādītājiem, lūdzu, skatiet 
tīmekļa vietnē ievietoto sarakstu.

* Tehniskie rādītāji un ārējais izskats var tikt izmainīts bez brīdinājuma.

KOMPLEKTĀ IEKĻAUTIE PIEDERUMI

■Pievienošana

 1. Saskaņojiet objektīva pievienošanas atzīmi ① uz TELEPĀRVEIDOTĀJA ar pievienošanas atzīmi uz objektīva.
 2. Pagrieziet objektīvu pulksteņa rādītāju kustības virzienā (Nikon - pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam), līdz objektīvu nevar 

tālāk pagriezt.
 3. Saskaņojiet objektīva pievienošanas atzīmi ③ uz TELEPĀRVEIDOTĀJA ar uzstādīšanas atzīmi uz fotoaparāta.
 4. Pagrieziet TELEPĀRVEIDOTĀJU pulksteņa rādītāju kustības virzienā (Nikon - pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam), līdz 

objektīvu nevar tālāk pagriezt.

■Noņemšana

 1. Noņemiet elementu, piespiežot uz fotoaparāta objektīva noņemšanas pogu un pagriežot elementu pievienošanas virzienam pretējā virzienā.
 2. Noņemiet objektīvu, uz elementa piespiežot objektīva noņemšanas slēdzi un pagriežot objektīvu pievienošanas virzienam pretējā virzienā.



Elektrisko un elektronisko iekārtu likvidācija mājsaimniecībās. Lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu likvidācija (piemērojama 

Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām vākšanas sistēmām)

Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst apstrādāt kā mājsaimniecības atkritumus.
Tas jāvāc atsevišķi elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Ja tiek iegādāti jauni izstrādājumi, šo izstrādājumu vēlāk var nodot izplatītājam vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas 
sistēmām.

Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu likvidāciju , jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko pretējā gadījumā var radīt šī 
izstrādājuma vai šī produkta sastāvdaļu atkritumu neatbilstoša apsaimniekošana.
Šī izstrādājuma nelikumīga likvidācija var radīt iespēju noteikt soda sankcijas. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties 
ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu likvidācijas dienestu vai veikalu, kurā izstrādājums iegādāts.

Piesardzības pasākumi saistībā ar šī izstrādājuma lietošanu

Lai nodrošinātu ilgtermiņa kvalitāti

 Putekļus un traipus no objektīva noņemiet ar ventilatoru vai mīkstu suku. Nepieskarieties objektīvam ar pirkstiem.
 Ja uz objektīva palikuši pirkstu nospiedumi vai eļļa, viegli noslaukiet to ar tirdzniecībā pieejamu objektīvu lēcu tīrīšanas papīru, samērcējiet 

objektīvu tīrīšanas līdzeklī tīru kokvilnas drānu vai mikrošķiedru drānu (tīrāmo drānu stikla u.c. tīrīšanai) un viegli noslaukiet objektīva virsmu, 
sākot no centra. Nelietojiet silikona drānu.

 Objektīva korpusu tīriet ar silikona drānu. Nekādā gadījumā nelietojiet benzēnu, atšķaidītāju vai citus organiskus šķīdinātājus.
 Liela problēma objektīviem ir pelējums. Uzglabājiet objektīvu tīrā, vēsā un sausā vietā. Uzglabājot objektīvu objektīva futlārī, glabājiet to 

kopā ar tirdzniecībā pieejamu mitruma uzsūkšanas līdzekli un regulāri nomainiet līdzekli.
 Nepieskarieties objektīva-fotoaparāta kontaktvirsmām. Putekļiem vai traipiem radot kontaktēšanās problēmas, starp objektīvu un 

fotoaparātu netiek pienācīgi noraidīti signāli, un var rasties darbības traucējumi.
 Strauji mainoties temperatūrai, fotoaparātā un objektīvā var veidoties mitrums un radīt darbības traucējumus.
 Lai to novērstu, ievietojiet aprīkojumu hermētiski noslēdzamā plastmasas maisiņā vai līdzīgā vietā. Pēc tam, kad aprīkojums ir piemērojies 

apkārtējās vides temperatūrai, izņemiet to no maisiņa un lietojiet kā parasti.

 Šim izstrādājumam var pievienot šādus objektīvus: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (modelis A022) (no 2016. gada septembra).
 Uzstādiet tikai saderīgus objektīvus, jo nesaderīgu objektīvu uzstādīšana var izraisīt darbības traucējumus vai negadījumus.
 Jaunāko informāciju par fotoaparātu un objektīvu saderīgumu, lūdzu, skatiet jaunākajā katalogā vai mūsu tīmekļa vietnē.
    Tamron tīmekļa vietne: http://www.tamron.com/

 Nepievienojiet vairāk par vienu TELEPĀRVEIDOTĀJU (šo produktu vai citus telepārveidotājus), jo šāda rīcība var izraisīt darbības 
traucējumus vai negadījumus. 



Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību, pirms lietošanas noteikti rūpīgi izlasiet informāciju 
“Piesardzības pasākumi drošai Tamron objektīvu lietošanai” un lietošanas pamācību.
Pēc šo dokumentu izlasīšanas glabājiet to vietā, kur vajadzības gadījumā tos iespējams viegli pārskatīt.
Atbilstoši bīstamības pakāpei piesardzības norādījumi ir iedalīti divās kategorijās.

Nevērojiet tiešā veidā sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu, izmantojot šo objektīvu vai fotoaparātu, 
kurā objektīvs ir iestiprināts. 

 Šāda rīcība var izraisīt redzes zudumu vai citus bojājumus.
Neizjauciet objektīvus, nelabojiet un nepārveidojiet tos.
 Šāda rīcība var sabojāt objektīvus vai fotoaparātu.
Glabājiet objektīvus maziem bērniem nepieejamā vietā. 
 Objektīvu nometot vai tam nokrītot, iespējams gūt traumas.

Nenovietojiet objektīvu tiešā saules gaismā un neatstājiet to ļoti karstā vietā, piemēram, automašīnā. Šāda 
rīcība var sabojāt objektīva iekšējās daļas vai izraisīt aizdegšanos.

Ja objektīvs netiek lietots, vienmēr uzlieciet tam vāciņu.
Pievienojot fotoaparātam objektīvu, pārliecinieties, ka objektīvs ir pienācīgi pievienots fotoaparātam un ir 

cieši nostiprināts.
 Ja objektīvs nav pienācīgi pievienots, to var būt grūti noņemt vai tas var nokrist, izraisot bojājumus vai 

traumas.
Neizmantojiet šo objektīvu citam mērķim kā vienīgi fotografēšanai.
Nepārvietojiet objektīvu, ja tas joprojām ir pievienots statīva stiprinājumam.

TPL-LV-Lens-T-1607

Šādi apzīmētu norādījumu neievērošana vai nepareiza izpilde var izraisīt 
nāvi vai smagas traumas. 

Šādi apzīmētu norādījumu neievērošana vai nepareiza izpilde var izraisīt 
nāvi vai fiziskas traumas, vai bojājumus. 

Piesardzības pasākumi drošai Tamron objektīvu 
lietošanai 
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