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TLM-NO-TCX20-T/T-1609

For Nikon

For Canon

TELE CONVERTER 2.0×
Model: TC-X20

Brukerhåndbok

Takk for at du har kjøpt TELEKONVERTEREN 2,0×.

Les hele brukerhåndboken nøye før du bruker produktet.

Etter at du har lest brukerhåndboken skal den oppbevares på et sikkert sted.
Forklarer ting du bør vite i tillegg til grunnleggende 
operasjoner.

Forklarer forholdsreglene som bidrar til å hindre 
problemer.

●Betydningen av symboler i denne brukerhåndboken

① Merke for linsefesting
② Spak for linsefjerning
③ Merke for kamerafeste

 Modell TC-X20

 Brennvidde 2,0x vedlagt linse

 Linsekonstruksjon 5/9

 Total lengde 53,6 mm*

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

 Vekt Nikon: 305 g / Canon: 360 g

DELENAVN

SPESIFIKASJONER

Feste og fjerne linsen og kameraet

■ Festing

 1. Tilpass merke for linsefesting ① på TELEKONVERTEREN med merket for tilbehør på linsen.
 2. Drei linsen med klokken (mot klokken for Nikon) til den stopper.
 3. Tilpass merket for kamerafeste ③ på TELEKONVERTEREN med merket for montering på kameraet.
 4. Drei TELEKONVERTEREN med klokken (mot klokken for Nikon) til den stopper.

■ Fjerning

 1. Mens du trykker på knappen for å fjerne linsen på kameraet, fjern enheten ved å dreie i motsatt retning av det som ble brukt til 
å feste.

 2. Mens du trykker på spaken for linsefjerning på enheten, fjern linsen ved å dreie i motsatt retning av det som ble brukt til å feste.

 For mer informasjon kan du se brukermanualen for både kameraet og linsen.

 Slå av strømmen til kameraet før du fester eller fjerner enheten. 

 Monteringsdeksel (utstyrt med TELEKONVERTER)
 Deksel bak (utstyrt med TELEKONVERTER)
 Linseetui

* Fordi blenderverdien er avhengig av spesifikasjonene til linsen kan du se en liste som ligger 
på nettsiden.

* Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel.

INKLUDERT TILBEHØR



Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger. Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og 

andre land med innsamlingssystemer)

Dette symbolet betyr at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall.
Det skal leveres til returpunkter for elektrisk og elektronisk utstyr.
Hvis du kjøper et nytt produkt, kan dette produktet leveres til leverandøren eller returpunkter for elektrisk og elektronisk avfall.
Ved å sørge for korrekt kasting av dette produktet vil du bidra til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, 

som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet eller komponenter fra dette produktet.
Hvis produktet kastes på ulovlig måte kan det føre til sanksjoner. For mer informasjon om resirkulering av dette produktet kan du kontakte lokale 
myndigheter, renovasjonstjenesten der du bor eller butikken du kjøpte produktet i.

Forholdsregler ved bruk av dette produktet

Slik blir du fornøyd lenge

 Fjern støv og smuss på linsen ved bruk av en blåser eller myk børste. Ikke berør linsen med fingrene dine.
 Når fingeravtrykk eller olje har festet seg på linsen må du tørke lett av med kommersielt tilgjengelig linserengjøringspapir, senke en 

godt vasket bomullsklut eller mikrofiberklut (renseklut for briller etc.) i linserengjøringsmiddel, og deretter tørke lett av linsens 
overflate. Start fra midten og jobb utover. Ikke bruk silikonklut.

 Rengjør linsesylinderen ved bruk av en silikonklut. Bruk aldri benzen, tynner eller andre organiske løsemidler.
 Meldugg er et stort problem for linser. Oppbevar linsen på et rent og tørt sted. Når du oppbevarer linsen i et linseetui må du oppbevare 

den med et kommersielt tilgjengelig tørkemiddel og skifte tørkemiddelet ut jevnlig.
 Ikke berør linsens kontakter til kameragrensesnittet. Hvis støv eller flekker forårsaker kontaktproblemer, kan det hende at signaler 

ikke sendes riktig mellom linsen og kameraet og at feilfunksjon oppstår.
 Hvis temperaturen endres plutselig kan det dannes fuktighet inne i kameraet og linsen, noe som kan føre til feilfunksjoner.
 For å hindre dette må du forsegle utstyret i en plastpose eller lignende beholder. Etter at utstyret har justert seg i henhold til 

omgivelsestemperaturen fjerner du det fra posen og bruker det som vanlig.

 Følgende linser kan festes til dette produktet: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (modell A022) (fra september 2016).
 Ikke fest noen linser som ikke er kompatible, hvis du gjør det kan de føre til feilfunksjon eller ulykke.
 Se den nyeste katalogen eller nettsiden vår for oppdatert informasjon om kompatible linser og kameraer med AF-funksjonalitet.
    Tamrons nettside: http://www.tamron.com/

 Ikke fest mer enn én TELEKONVERTER (dette produktet eller andre telekonvertere), hvis du gjør det kan det føre til feilfunksjon eller 
ulykke.



For sikker bruk må du lese "Forholdsregler for sikker bruk av Tamron-objektiver" og brukerhåndboken 
før du bruker produktet.
Etter at de er lest, skal de oppbevares på et sted der de er lett tilgjengelige ved behov.
Forsiktighetsregler er delt inn i to kategorier i henhold til graden av fare som er involvert.

 Ikke se direkte mot solen eller andre sterke lyskilder med dette objektivet eller et kamera som 
objektivet er festet til. 

 Det kan føre til synstap eller andre skader.
 Ikke demonter, reparer eller endre objektivet.
 Dette kan skade objektivet eller kameraet.
 Hold objektivet utenfor rekkevidden til små barn. 
 Det er fare for skade hvis objektivet mistes eller faller ned.

 Ikke plasser objektivet i direkte sollys eller la det ligge på et ekstremt varmt sted, som i en bil. Det 
kan skade innvendige deler i objektivet eller føre til brann.

 Fest alltid objektivdekselet når objektivet ikke er i bruk.
 Når objektivet festes til kameraet må du sikre at objektivet er festet riktig på kameraet og at det er 

låst fast.
 Hvis objektivet ikke er festet på riktig måte kan det være vanskelig å få av, eller det kan falle av og 

forårsake skade eller personskade.
 Ikke bruk dette objektivet til noen andre formål enn fotografering.
 Ikke transporter objektivet mens det fortsatt er festet til et stativ.

TPL-NO-Lens-T-1607

Dette indikerer at dersom instruksjonene ikke følges eller hvis de 
utføres feil, kan det føre til død eller alvorlig personskade. 

Dette indikerer at dersom instruksjonene ikke følges eller hvis de 
utføres feil, kan det føre til personskade eller fysisk skade. 

Forholdsregler for sikker bruk av Tamron-objektiver
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