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TLM-IS-TCX20-T/T-1609

Fyrir Nikon

Fyrir Canon

TELE CONVERTER 2.0×
Model: TC-X20

Eigandahandbók

Þakka þér fyrir að hafa keypt TELE CONVERTER 2,0×.

Vinsamlegast lestu þessa eigandahandbók áður en þú notar vöruna.

Geymdu þessa handbók á öruggum stað eftir að hafa lesið hann.
Útskýrir það sem þú þarft að vita til viðbótar við 
helstu aðgerðir.

Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma 
í veg fyrir vandamál.

● Táknmerkingar í þessari handbók

① Merki fyrir linsufestingu
② Armur til að fjarlægja linsu
③ Merki fyrir myndavélarfestingu

 Gerð TC-X20

 Brennivídd 2,0x áfest linsa

 Linsuuppbygging 5/9

 Heildarlengd 53,6 mm*

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

 Þyngd Nikon: 305 gr. / Canon: 360 gr.

HEITI ÍHLUTA

TÆKNILÝSING

Hvernig skal festa og fjarlægja linsuna og myndavélina

■ Festing

 1. Settu merkið fyrir linsufestinguna ① á TELE CONVERTER saman við merkið fyrir festingu á linsunni.
 2. Snúðu linsunni réttsælis (rangsælis fyrir Nikon) þar til hún stöðvast.
 3. Settu merkið fyrir myndavélarfestinguna ③ á TELE CONVERTER saman við merkið fyrir festingu á myndavélinni.
 4. Snúðu TELE CONVERTER réttsælis (rangsælis fyrir Nikon) þar til hún stöðvast.

■ Fjarlæging

 1. Haltu niðri takkanum á myndavélinni til að fjarlægja linsuna og fjarlægðu um leið eininguna með því að snúa henni í öfuga átt 
sem er notuð til festingar.

 2. Haltu niðri arminum á einingunni til að fjarlægja linsuna og fjarlægðu um leið linsuna með því að snúa henni í öfuga átt sem er 
notuð til festingar.

 Fyrir frekari upplýsingar skaltu einnig skoða leiðbeiningabæklingana fyrir bæði myndavélina og linsuna.

 Slökktu á myndavélinni áður en þú festir eða fjarlægir eininguna. 

 Linsulok (passar með TELE CONVERTER)
 Aftara linsulok (passar með TELE CONVERTER)
 Linsuhulstur

* Þar sem að ljósopsgildið fer eftir tæknilýsingu áfestu linsunnar, skaltu vinsamlegast skoða 
listann sem er sýndur á vefsíðunni.

* Tæknilýsingar og útlit geta breyst án fyrirvara.

MEÐFYLGJANDI AUKAHLUTIR



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum 

Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákn merkir að þessari vöru megi ekki farga með heimilissorpi.
Þess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.
Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.
Með því að tryggja að vörunni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem 

annars kunna að hljótast af rangri förgun vörunnar eða íhlutum hennar.
Ef vörunni er fargað ólöglega, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á 
þínum stað, sorpförgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

Varúðarráðstafanir við notkun á þessari vöru

Til að tryggja langtíma ánægju

 Fjarlægðu ryk og óhreinindi af linsunni með því að nota blásara eða mjúkan bursta. Ekki snerta linsuna með fingrunum.
 Þegar fingraför eða olía hafa fest á linsunni, skaltu strjúka létt af henni með linsuhreinsipappír, bleyttu síðan vel þveginn bómullarklút 

eða örtrefjaklút (hreinsiklút fyrir gleraugu o.s.frv.) í linsuhreinsi og þurrkaðu létt yfir yfirborð linsunnar frá miðju. Ekki nota sílíkonklút.
 Hreinsaðu linsubolinn með því að nota sílíkonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefni.
 Mygla er meiriháttar vandamál hvað varðar linsur. Geymdu linsuna á hreinum, köldum og þurrum stað. Þegar þú geymir linsuna í 

linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af og til um þurrkefni.
 Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hvað varðar tengingar, eru merkin ekki 

send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.
 Ef hitastig breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum.
 Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastpoka eða svipað ílát. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, 

skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.

 Eftirfarandi linsu er hægt að festa við þessa vöru: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Gerð A022) (frá september 2016).
 Ekki festa aðrar linsur en þá sem passar við eininguna, annar gæti það leitt til bilunar eða óhapps.
 Vinsamlegast skoðaðu seinasta verðlistann okkar eða vefsíðu fyrir nýjustu upplýsingar um myndavélar og linsur sem passa ásamt AF 

virkni.

    Vefsíða Tamron: http://www.tamron.com/

 Ekki festa fleiri en einn TELE CONVERTER (þessa vöru eða aðrar af sömu gerð), þar sem það gæti leitt til bilunar eða óhapps. 



Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron 
linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.
Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf.
Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að 
ræða.

 Ekki má horfa beint í sólina eða aðra öfluga ljósgjafa með linsunni eða myndavél sem linsan er 
fest við. 

 Það gæti valdið sjónskerðingu eða öðrum skemmdum.
 Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
 Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
 Geymið linsuna þar sem lítil börn ná ekki til.
 Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.

 Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það 
gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.

 Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
 Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við 

myndavélina og sé vel læst.
 Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið 

skemmdum eða meiðslum.
 Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
 Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrífót.

TPL-IS-Lens-T-1607

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða 
alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru 
framkvæmdar rangt. 

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða 
líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt. 

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á 

Tamron linsum 
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