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TLM-RO-TCX14-T/T-1609

Pentru Nikon

Pentru Canon

TELE CONVERTER 1.4×
Model: TC-X14

Manualul utilizatorului

Mulțumim pentru achiziționarea TELECONVERTOR 1,4×.

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de folosirea produsului. 

După ce ați citit manualul, depozitați-o într-un loc sigur.
Explică lucruri pe care trebuie să le știți pe lângă 
operațiile de bază.

Explică precauții care ajută la prevenirea problemelor.

●Semnificația simvolurilor din acest manual

① Marcaj atașare obiectiv
② Mâner îndepărtare obiectiv
③ Marcaj atașare cameră

 Model TC-X14

 Distanță focală 1,4x obiectiv atașat

 Construcție obiectiv 3/6

 Lungime totală 21,4 mm*

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

 Greutate Nikon: 180 g / Canon: 205 g

NUMELE PĂRȚILOR COMPONENTE

SPECIFICAȚII

Atașarea și îndepărtarea obiectivului și camerei

 Pentru detalii consultați manualele de instrucțiuni ale camerei și obiectivului.

 Opriți alimentarea camerei înainte de atașarea sau îndepărtarea unității.

 Capac de montare (echipat cu TELECONVERTOR)
 Capac spate (echipat cu TELECONVERTOR)
 Carcasă obiectiv

* Deoarece valoarea diafragmei depinde de specificațiile obiectivului atașat, vă rugăm să vă referiți 
la lista postată pe siteul web.

* Specificațiile și caracteristicile se pot schimba fără notificare.

ACCESORII INCLUSE

■Atașare

 1. Aliniați marcajul de atașare al obiectivului ① pe TELECONVERTOR cu marcajul de atașare de pe obiectiv.
 2. Rotiți obiectivul în dreapta (stânga pentru Nikon) până când se oprește.
 3. Aliniați marcajul de atașare a camerei ③ pe TELECONVERTOR cu marcajul de montare de pe cameră.
 4. Rotiți TELECONVERTORUL în dreapta (stânga pentru Nikon) până când se oprește.

■ Îndepărtare

 1. În timp ce apăsați pe butonul de îndepărtare al obiectivului pe cameră, îndepărtați unitatea rotindu-l în direcția opusă atașării.
 2. În timp ce apăsați pe mânerul de îndepărtare al unității, îndepărtați obiectivul rotindu-l în direcția opusă atașării.



Eliminarea echipamentelor electrice și electronice în gospodării casnice. Eliminarea echipamentelor electrice și electronice folosite 

(aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer.
Trebuie colectat separat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
Dacă se cumpără produse noi, acest produs poate fi predat distribuitorului sau eventual la sistemul de colectare al deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice.

Prin asigurarea unei eliminări corecte al acestui produs, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care altfel 
pot fi cauzate de manipularea incorectă a deșeurilor acestui produs sau componente ale acestui produs.
Dacă acest produs este eliminat ilegal, acest fapt poate atrage posibilitatea penalizării. Pentru alte informații detaliate despre reciclarea acestui produs vă 
rugăm să contactați Oficiul Civic local, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Precauții cu privire la folosirea acestui produs

Pentru a asigura satisfacția pe durată îndelungată

 Îndepărtați praful și murdăria de pe lentila obiectivului folosind un suflător sau o perie fină. Nu atingeți lentila obiectivului cu degetele.
 Atunci când pe lentila obiectivului ajung amprente sau ulei, ștergeți ușor cu hârtie de curățat lentile disponibilă în comerț, înmuiați o cârpă 

de bumbac bine spălată sau o cârpă de microfibră (cârpă de curățat geamuri, etc) în soluție de curățat lentile, după care ștergeți ușor 
suprafața lentilei pornind din mijloc. Nu folosiți cârpă de silicon.

 Curățați corpul obiectivului folosind o cârpă cu silicon. Nu folosiți niciodată benzen, dizolvant sau alți solvenți organici.
 Mucegaiul este o problemă majoră pentru obiective. Depozitați obiectivele într-un loc curat, răcoros și uscat. Atunci când depozitați 

obiectivul într-o carcasă de obiectiv, puneți și un agent de uscare disponibil în comerț pe care să-l schimbați ocazional.
 Nu atingeți contactele de interfață obiectiv-cameră. Dacă praful sau murdăria cauzează probleme de contact, semnalele nu sunt transmise 

în mod corespunzător între obiectiv și cameră și poate să apară funcționare defectuoasă.
 Dacă temperatura se schimbă brusc, în interiorul camerei și al obiectivului poate să se formeze umezeală și poate cauza funcționare 

defectuoasă.
 Pentru a preveni acest lucru, sigilați echipamentul în pungi de plastic sau ceva similar. După ce echipamentul s-a acomodat la temperatura 

ambientală, scoateți-l din pungă și folosiți-l normal.

 Următoarele obiective pot fi atașate acestui produs: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) (în septembrie 2016).
 Nu montați alte obiective decât cele compatibile, deoarece asta poate duce la funcționare defectuoasă sau accident.
 Vă rugăm să consultați ultimul catalog sau siteul nostru web pentru informații actualizate despre camerele și lentile compatibile și funcția 

AF.
    Site web Tamron: http://www.tamron.com/ro/faq/

 Nu atașați mai mult de un TELECONVERTOR (acest produs sau alte teleconvertoare), deoarece asta poate duce la funcționare 
defectuoasă sau accident. 



Pentru operarea în siguranță asigurați-vă că ați citit atent „Precauții pentru utilzarea în sigutranță al 
obiectivelor Tamron” și manualul înainte de a folosi produsul.
După ce le-ați citit, depozitați-le într-un loc unde puteți să le consultați cu ușurință oricând aveți nevoie.
Instrucțiunile de atenționare sunt împărțite în următoarele două categorii în funcție de pericolul prezentat.

 Nu priviți direct în soare sau alte surse puternice de lumină folosind acest obiectiv sau un aparat foto 
la care este atașat obiectivul. 

 Acesta poate cauza pierderea vederii sau alte vătămări.
 Nu dezasamblați, reparați sau modificați obiectivul.
 Acesta poate cauza defecțiuni ale obiectivului sau camerei.
 Țineți departe obiectivul de copii mici. 
 Există riscul de vătămare dacă obiectivul este scăpat sau cade pe jos.

 Nu așezați obiectivul în lumina directă a soarelui sau nu-l lăsați într-un loc extrem de cald cum ar fi 
interiorul mașinii. Acestea pot cauza defecțiuni ale componentelor interne ale obiectivului sau pot cauza 
foc.

 Atașați întotdeauna capacul obiectivului atunci când nu folosiți obiectivul.
 Atunci când atațați obiectivul la aparatul foto, asigurați-vă că obiectivul a fost atașat corespunzător și 

blocat sigur.
 Dacă obiectivul nu este atașat corespunzător, poate fi dificilă îndepărtarea lui sauu poate să cadă 

cauzând defecțiuni sau injurii.
 Nu folosiți obiectivul în alt scop decât pentru fotografiere.
 Nu transportați obiectivul cât timp încă este atașat trepiedului.

TPL-RO-Lens-T-1607

Acestea indică instrucțiuni care dacă nu sunt urmate sau dacă sunt 
efectuate incorect, pot duce la moarte sau vătămări serioase. 

Acestea indică instrucțiuni care dacă nu sunt urmate sau dacă sunt 
efectuate incorect, pot duce la vătămări corporale sau fizice. 

Precauții pentru utilizarea în siguranță al obiectivelor 

Tamron
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