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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer constitutes your agreement to these terms and conditions. Failure to follow 
these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye damage. If 
you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, then you 
should not look at the Sun at any time, with or without a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, by or under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in 
accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Solar Viewer, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Solar Viewer has been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term, viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer according to these Instructions for 
Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, you will provide each such user with a copy of these Instructions for 
Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Solar Viewer;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Solar Viewer under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. You confirm that you have read this release of 
liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using the Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER 
THE MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN 
AN ACTION IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED 
TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR FURNISHING OF THE SOLAR VIEWER OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN 
NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE 
PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of 
the reader.  Eclipse2017.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of 
any perceived discrepancy in meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will 
prevail.  You should not act in reliance on anything contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to 
the official English version.   
  

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/viewer-instructions
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ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ - ಸ ೂೋಮವಾರ, 21 ಆಗ್ಸ್ಟ್ 2017 
 

ರ್ುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ್ೋಟ್ಸ್ ಗ  ಸಾಾಗ್ತ! 
 

ನೋವು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ದ ಅನುಭವ ಪಡ ರ್ಲು ನಮಮ ದ ೋರ್ವನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮಮನುು ಗೌರವಿಸಿರುತ್ತೋರಿ.  ಈ ಭವಯವಾದ ಕ್ರರಯ್ಕರ್ನುು 
ಎಲಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕ ೆಂದು ನಾವು ಬರ್ಸುತ ತೋವ !  

ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಸೂಚನೆಗಳನುು ನಕವು ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡ್ಕಾಇದಿವಿ.  ಈ ಸೂಚನ ಗ್ಳಿಗ , ನದ ೋಣರ್ನಗ್ಳಿಗ  ಮತುತ ಹಕುೆ ನರಾಕರಣ ಗ್ಳಿಗ  
(“ಸೂಚನ ”) ಆೆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತರ್, ಸೂರ್ಣನ ನ ೋರ ವಿೋಕ್ಷಣ ಗ  ಸೌರದರ್ಣಕದ ಸಮಪಣಕ ಮತುತ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕ ರ್ ಮಾಹಿತ್ ಮತುತ 
ಮಾಗ್ಣದರ್ಣನ, ಸೆಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲವಾಗಿರುತತದ . ಈ ಸೂಚನ ಗ್ಳು http://tinyurl.com/viewer-instructions ನಲ್ಲಲ ಲಭಯವಿರುತತದ . 
ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಬಳಸಲು ನೋವು ಈ ಎಲ್ಾಲ ಸೂಚನ ಗ್ಳನುು ಓದಿ, ಅರ್ಣಮಾಡಿಕ ೂೆಂಡು ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕು. ಸೂಚನ ಗ್ಳನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಅನ್ುಸರಿಸದಿರುವುದು ವ ೈರ್ಕ್ತಿಕ ತ ೂೊಂದರ ಗ  ಕಾರರ್ವಾಗ್ಬಹುದು. 

ಖಗ ೂೋಳ ಶಾಸರಜ್ಞರು ಆಗ್ಸ್ಟ್ 21, 2017ರ ಗ್ರಹರ್ವನುು ಒೆಂದು “ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್”ವ ೆಂದು ಕರ ದಿದುು, ಆದರ  ಈ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ವನುು ನೋವು ನ ೂೋಡಲು, 
ಅಮೋರಿಕಾ ಮೋಲ್  ಹಾರ್ುು ಹ ೂೋಗ್ುವ ಭೂಮಿರ್ ಕ್ರರಿದಾದ ಪಟ್ಟ್ರ್ ಒಳಗ  ಇರಬ ೋಕು (ಈ ಪಟ್ಟ್ರ್ನುು “ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಪರ್” ಎೆಂದು 
ಕರ ದಿರುತಾತರ ). ನೋವು ಈ ಪರ್ದಲ್ಲಲ ಇಲಲದಿದುಲ್ಲಲ, ಭಾಗ್ರ್: ಗ್ರಹರ್ವನುು ಮಾತರ ನ ೂೋಡುತ್ತೋರಿ! ಆದುರಿೆಂದ ನೋವು ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಪರ್ದಲ್ಲಲ ಇರುವುದರ 
ಬಗ ೆ ತ್ಳಿರ್ುವುದು ಬಹು ಮುಖಯ ಮತುತ ನೋವು ಇದಕಾೆಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನುು ಸವಲಪ ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗ್ುವುದು. 

 

   ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಪರ್ 

ತಾರಿತ ಪ್ಾರರೊಂಭ ಕ ೈಪಿಡಿ       ವಿವರವಾದ ಸೂಚನ ಗ್ಳು 
ಈ ದಾಖಲ್ ರ್ಲ್ಲಲ ಬಳಸಿರುವ “ಸೌರದರ್ಣಕ” ಎೆಂಬ ಪದವು ಈ ದಾಖಲ್ ರ್ ಮೊದಲನ ರ್ ಪುಟದಲ್ಲಲರುವ ಹಕುೆನರಾಕರಣ ರ್ಲ್ಲಲರುವ “ಸೌರದರ್ಣಕ” ಎೆಂಬ ಪದವನುು ಪರತ್ನಧಿಸುತತದ  ಮತುತ 
ದಾಖಲ್ ಯೊಳಗ  ಇತರ ಡ  ಬಳಸಿದುಲ್ಲಲರ್ೂ ಪರತ್ನಧಿಸುತತದ . 
ನೋವು ಸೂರ್ಣನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸೌರದರ್ಣಕ, ಕಾನೂನು ಒಪಪೆಂದವನುು ಒಳಗ ೂೆಂಡಿದ .  ಯಾವುದ ೋ ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಬಳಸಿ ಸೂರ್ಣನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು, ಸೂಚನ ರ್ಲ್ಲಲರುವ 
ಎಲ್ಾಲ ಸೂಚನ ಗ್ಳನುು ನಖರವಾಗಿ ಮತುತ ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕು.  ನಮಗ  ಸೂಚನ ಗ್ಳು ಅರ್ಣವಾಗ್ದಿದುಲ್ಲಲ, ಅರ್ವಾ ನೋವು ಸೂಚನ ಗ್ಳನುು ನಖರವಾಗಿ ಮತುತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ದಿದುಲ್ಲಲ ಅರ್ವಾ ನರ್ಮಗ್ಳಿಗ  ಒಪಪದಿದುಲ್ಲಲ, ನೋವು ಯಾವುದ ೋ ವಿಧಾನವನುು ಬಳಸಿ ಸೂರ್ಣನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದಕ ೆ ಪರರ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ೆಂದು ನಮಗ  ಸೂಚನ  ಮತುತ ಸಲಹ  ನೋಡಲ್ಾಗಿದ . 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/viewer-instructions
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ಈ ತವರಿತ ಪ್ಾರರೆಂಭ ಕೈಪಿಡಿರ್ನುು ವಿವರವಾದ ಸೂಚನ ಗ್ಳಿೆಂದ ಸಾೆಂದಿರೋಕರಿಸಿದುು (ಸೆಂಗ್ರಹಿಸಿದುು), ನೋವು  
 ಇವುಗ್ಳನುು ಓದಿ, ಅರ್ಣಮಾಡಿಕ ೂೆಂಡು ಸೌರದರ್ಣಕ ಬಳಸಿ ಗ್ರಹರ್ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕು. 

 

1) ಗ್ರಹರ್ವು ನೋವು ಇರುವಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಿವ ೋ ಎೊಂಬುದನ್ುು ಹಾಗ್ೂ ಭಾಗ್ಶ: ಮತುಿ (ಅನ್ಾಯಿಸಿದರ ) ಒಟ್ು್ ಹೊಂತಗ್ಳ 
ಅೊಂದಾಜು ಸೊಂಪಕಣ ವ ೋಳ ರ್ನ್ುು ತಿಳಿರ್ಲ್ು ನಮಮ ಸಥಳವನ್ುು http://tinyurl.com/find-times ನ್ಲ್ಲಿ ನ ೂೋಡುವುದು.  

2) ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ವು ಒೊಂದು ಸೊಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ುುತವಾದ ಘಟ್ನ ಯಾಗಿದುು, ನೋವು “ಪೂರ್ಣ ಪಥದ” ಹಾದಿರ್ಲ್ಲಿದುರ  ಮಾತರ ಪೂರ್ಣತ ರ್ 
ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಆನ್ೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದ .  ಇದು ಕ ೋವಲ್ ನ್ೂರು ಮೈಲ್ಲಗ್ಳಷ್ು್ ಅಗ್ಲ್ವಿದ .  ನಮಮ ಯೋಜಿತ ಸಥಳದಿೊಂದ ಪೂರ್ಣತ ರ್ು 
ಗ ೂೋಚರಿಸದಿದುಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಪಥದ ಹಾದಿಯಳಗ  ಬರುವೊಂತ  ನಮಮ ಸಾಥನ್ವನ್ುು ಸಥಳಾೊಂತರಿಸುವೊಂತ  ನಾವು ಬಲ್ವಾಗಿ ಸಲ್ಹ  ನೋಡುತ ೋಿವ ! 

3) ಸೌರದಶಣಕ ಬಳಸಿ ಗ್ರಹರ್ ನ ೂೋಡಲ್ು, ದಶಣಕದ ಮಸೂರವನ್ುು ನ ೋರವಾಗಿ ನಮಮ ಕಣ್ಣಿನ್ ಮುೊಂದ  ಹಿಡಿರ್ುವುದು, ಇದರಿೊಂದ ನಮಮ 
ಕರ್ುಿಗ್ಳು ನ ೋರವಾಗಿ ಸೂರ್ಣನ್ನ್ುು ನ ೂೋಡುವುದರಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತಿವ .  

4) ಸೂರ್ಣನ್ನ್ುು ನ ೂೋಡಲ್ು ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಯಾವಾಗ್ ಬಳಸಬ ೋಕು:  

a. ನಮಮ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು ಸೊಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಿದಿದುಲ್ಲಿ, ಸೌರದಶಣಕದ ಮೂಲ್ಕ ಎಲ್ಾಿ ಸಮರ್ದಲ್ೂಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು.  
ನೋವು ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣ  ಇಲ್ಿದ  ಸೂರ್ಣನ್ ನ ೂೋಡುವುದು, ನಮಮ ಕಣ್ಣಿಗ  ಶಾಶಾತ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ! 

b. ನಮಮ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು ಸೊಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದಾುಗ್ಲ್ೂ, ಸೂರ್ಣನ್ ಬೊಂದುವಿನ್ (ಡಿಸ್ಟ್ ನ್) ಪರಕಾಶಮಾನ್ ಭಾಗ್ದ  
ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗ್ದಲ್ಲಿ- ಒೊಂದು ಸರ್ಿ ಭಾಗ್ ಗ ೂೋಚರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಸೌರದಶಣಕದ ಮೂಲ್ಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕು.  ನೋವು ಈ ಸೂಚನ ಗ್ಳನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸದಿರುವುದು, ನಮಮ ಕಣ್ಣಿಗ  ಶಾಶಾತ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ! 

i. ಆದಾಗ್ೂೂ, ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ, ಸೂರ್ಣನ್ ಬೊಂದುವಿನ್ ಯಾವುದ ೋ ಪರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ.   
ಭಾಗ್ವು ಗ ೂೋಚರಿಸದಿದುಲ್ಲ,ಿ ನೋವು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ವನ್ುು ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಉಪಯೋಗಿಸದ  ನ ೋರವಾಗಿ   
ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು. 

ii. ವಾಸಿವವಾಗಿ, ನೋವು ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಣನ್ನ್ುು ನ ೂೋಡಲ್ು ಸೌರದಶಣಕ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ, ನೋವು        
ಸೊಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ೂ ನ ೂೋಡುವುದಿಲ್.ಿ   

iii. ಸೊಂಪೂಣಾಣವಧಿ ಮುಗಿದ ನ್ೊಂತರ, ಸೂರ್ಣನ್ ಬೊಂದುವಿನ್ ಪರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ಭಾಗ್ವು ಗ ೂೋಚರಿಸಿದ      
ತಕ್ಷರ್, ನೋವು ಸೌರದಶಣಕ ಬಳಸಲ್ು ಹಿೊಂತಿರುಗ್ುವುದು.  

5)  ಬ ೋರ  ರಿೋತಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕ ೊಂದರ /ಅರ್ಾಣತ್, 

ಸೂರ್ಣನ್ ಪರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ಬೊಂದುವಿನ್ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗ್ವು ಗ ೂೋಚರಿಸಿದ 
ತಕ್ಷರ್, ನೋವು ಸೂರ್ಣನ್ನ್ುು ನ ೂೋಡಲ್ು ಸೌರದಶಣಕ ಬಳಸಬ ೋಕಾಗ್ುತಿದ ! 

 
 

ಸೌರದಶಣಕದ ತಾರಿತ ಪ್ಾರರೊಂಭ ಮಾಗ್ಣದರ್ಶಣ 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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ಮೊದಲು, ನೋವು ಕ ಲವು ಪರಿಭಾಷ  ಅರ್ವಾ ಪದಜ್ಞಾನವನುು ಅರ್ಣಮಾಡಿಕ ೂಳಳಬ ೋಕು! 
 

ಪರತ್ ಗ್ರಹರ್ಕೂೆ ಮತುತ ಅದರ ಭೂಮಿರ್ ಮೋಲ್ಲನ ಪರತ್ ಸಥಳಕೂೆ, ಕ ಲವು ಪರಮುಖ ಘಟನ ಗ್ಳ ಸಮರ್ಕೆನುಗ್ುರ್ವಾಗಿ ಹ ಸರುಗ್ಳನುು 
ನೋಡಲ್ಾಗ್ುತತದ . ಇದನುು ಈ ರಿೋತ್ ಕರ ರ್ಲ್ಾಗ್ುತತದ : 

ಘಟ್ನ ರ್ 
ಹ ಸರು 

ಘಟ್ನ ರ್ ವಿವರಣ  
ಇದು ಹ ೋಗ  ತ ೂೋರುತಿದ  
 (ಒೆಂದು ಪೂರ್ಣಗ್ರಹರ್ಕ ೆ) 

ಇದು ಹ ೋಗ  ತ ೂೋರುತಿದ  
 (ಒೆಂದು ಭಾಗ್ರ್: ಗ್ರಹರ್ಕ ೆ) 

ಸಿ1  ಭಾಗ್ಶ: ಹೊಂತದ ಆರೊಂಭ 

  

ಸಿ2 ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಆರೊಂಭ 

  

 

ಗ್ರಹರ್ 

ಕಾಲ್ದ 

ಮಧ್ೂ 
ಗ್ರಹರ್ದ ಕ ೋೊಂದರ ಬೊಂದು 

 

 

ಸಿ3 ಪೂರ್ಣತ ರ್ 

ಅೊಂತೂ 
 

 

ಸಿ4 ಭಾಗ್ಶ: ಹೊಂತದ ಮುಕಾರಿ್ 

  

 

 

 

** ಇರುವುದಿಲ್ಿ! ** 

! ** 

** ಇರುವುದಿಲ್ಿ! ** 

ಸೌರದರ್ಶಕ ಬಳಸಲು ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

 

 

http://www.eclipse2017.org/
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1)    ಸೌರದಶಣಕದ ಬಳಕ ಗ  ಸಾಮಾನ್ೂ ಸೂಚನ ಗ್ಳು   

1) [ಅನವಯಿಸಿದುಲ್ಲಲ] ಎಚಚರಿಕ ಯಿೆಂದ ಸೌರದರ್ಣಕದ ಪ್ಾಯಕ ೋಜ್ ಬಿಚುಚವುದು. 

2) ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಬಳಸದಿದಾುಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟು್ಕ ೂಳಿಳ. 

3) ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಪರತ್ಭಾರಿ ಬಳಸುವ ಮುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ; ಮಸೂರದ ಪೊರ  (Lens Film) ಅರ್ವಾ  ತ ಳುವಾದ ಹಾಳ  

ಹಾನಗ ೂಳಗಾಗಿದುರ  ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ರ್ಲ್ಲಲ ಸುಕಾೆಗಿದುರ , ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಕತತರಿಸಿ ನಾರ್ಗ ೂಳಿಸಿ ಮತುತ ಹಾನಯಾಗ್ದ ಬದಲ್ಲ ದರ್ಣಕವನುು ಪಡ ಯಿರಿ. 
4) ಮಸೂರದ ಪೊರ  ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ರ್ಲ್ಲಲ ಹಾನಗ ೂಳಗಾಗಿದುರ , ಯಾವುದ ೋ ಸಮರ್ದಲೂಲ ಸೂರ್ಣನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸೌರದರ್ಣಕ ಬಳಸಬ ೋಡಿ. 

5) ಸೌರದರ್ಣಕದಿೆಂದ ಮಸೂರದ ಪೊರ  ಅರ್ವಾ ತ ಳುವಾದ ಹಾಳ  ತ ಗ ದುಹಾಕಬ ೋಡಿ, ಹಾಗ್ೂ ತ ಗ ದು ಹಾಕ್ರದ ಮಸೂರದ ಹಾಳ ರ್ನುು 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ರ್ಲ್ಲಲ ಸೂರ್ಣ ವಿೋಕ್ಷಣ ಗ  ಬಳಸಬ ೋಡಿ. 

6) ಸೌರದರ್ಣಕದಲ್ಲಲನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಹಾನಯಾಗ್ದ ಮಸೂರಗ್ಳು, ಕಾರ್ುವ ಬ ಳಕ್ರನ ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ದ, ಹಾಗ್ೂ 

ತ ೂೆಂದರ ರ್ುೆಂಟುಮಾಡುವ ರ್ು.ವಿ.ಕ್ರರರ್ಗ್ಳನುು ಮತುತ ಇತರ  ಸೂರ್ಣನ ಕ್ರರರ್ಗ್ಳನುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಬಣೆಂಧಿಸುತತವ . 

ಆದುದರಿೆಂದ ಸೂರ್ಣದರ್ಣಕವನುು ಸೂಚನಾನುಸಾರ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿ ಸೂರ್ಣನನುು ನ ೂೋಡುವುದು ಅತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಸೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ದ 

ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ ವಿಶ ೋಷ “ಗ್ರಹರ್ದ ಕ್ರರರ್ಗ್ಳು” ಇರುವುದಿಲಲದ ಕಾರರ್, ಸೂರ್ಣನ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದರಿೆಂದ ಹ ಚುಚ ಕಡಿಮ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ರ್ 

ಅಪ್ಾರ್ಕಾರಿ ತ ೂೆಂದರ ಗ್ಳು ಇರುವುದಿಲಲ.  

7) ಸೂರ್ಣನ್ ಪರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗ್ವು ಗ ೂೋಚರಿಸಿದಲಿ್ಲ, ನೋವು ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಇಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬ ೋಕು. ನೋವು ಯಾವುದ ೋ 

ಮೂಲ್ದಿೊಂದ ದಾಖಲ್ಲಸಿದರೂ ಇದು ಗ್ರಹರ್ ಸೊಂಪಕಣದ ಯಾವುದ ೋ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿದ  (ಅೊಂದರ  “ಸಿ2” ಮತು ಿ“ಸಿ3” ಮೋಲ್  ಹ ೋಳಿದೊಂತ ). 

8) ಸೌರದರ್ಣಕವನುು, ಬ ಳಕನುು ಪರತ್ಬಿೆಂಬಿಸುವ ಅರ್ವಾ ಪರಸಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ರ್ ಸಾಧ್ನ ಅರ್ವಾ ವಸುತಗ್ಳು(“ಬ ಳಕ್ರನ ಸಾಧ್ನ”), ದೂರದರ್ಣಕ, 

ದುಬಿೋಣನು, ಕಾಯಮರಾ, ಮಸೂರ, ಕನುಡಿ ಅರ್ವಾ ಇತರ  ಬ ಳಕ್ರನ ಉಪಕರರ್ಗ್ಳ ಸೆಂಯೊೋಜನ ಯೊೆಂದಿಗ  ಬಳಸಬ ೋಡಿ. 

9) ಬ ಳಕ್ರನ ಉಪಕರರ್ಗ್ಳು ಹ ೋಗಾದರೂ ಸೂರ್ಣಕ್ರರರ್ಗ್ಳನುು ಸೆಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕ ೋೆಂದಿರೋಕರಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಸೂರ್ಣ ಕ್ರರರ್ಗ್ಳನುು ಮರುನದ ೋಣರ್ನ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ, ಇೆಂತಹ 

ಯಾವುದ ೋ ಬ ಳಕ್ರನ ಉಪಕರರ್ಗ್ಳನುು ಎೆಂದಿಗ್ೂ ನ ೋರವಾಗಿ ಸೂರ್ಣನ ಡ  ತ್ರುಗಿಸಬ ೋಡಿ ಮತುತ ಸೂರ್ಣನ ಡ  ತ್ರುಗಿಸಿದ ಬ ಳಕ್ರನ ಉಪಕರರ್ದಿೆಂದ ಮೂಡಿದ 

ಸೂರ್ಣನ ಚಿತರವನುು ನ ೋರವಾಗಿ ನ ೂೋಡಬ ೋಡಿ.  

10) ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಪ್ಾರಣಿಗ್ಳಿಗ  ಅರ್ವಾ ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ದುಬಣಲಗ ೂೆಂಡವರಿಗ , ಅನಕ್ಷರಸಥರಿಗ , ಸೌರದರ್ಣಕ 

ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಬಗ ೆ ಅರ್ಣಮಾಡಿಕ ೂಳಳದ ಮತುತ ಸೌರದರ್ಣಕದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕ ರ್ ಅಗ್ತಯಗ್ಳನುು ಪೂರ ೈಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ದ ಅರ್ವಾ ಕಾನೂನುಬದಧವಾಗಿ ತಮಮ ಕಾರ್ಣಗ್ಳ ಪರಿಣಾಮದ ಜವಾಬಾುರಿ ಸಿವೋಕರಿಸಲು 

ಅನುಮತ್ಸದವರಿಗ , ಉಪಯೊೋಗಿಸಲು ಅನುಮತ್ಸಕೂಡದು. 

11) ಸೌರದರ್ಣಕ ಬಳಸಲು: 

ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಮ ಕರ್ುುಗ್ಳ ಮತುತ ಸೂರ್ಣನ ನಡುವ  ಹಿಡಿದುಕ ೂೆಂಡು, ಸೌರದರ್ಣಕದ 

ಹಾನಯಾಗ್ದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಣನ ಡ ಗ  ನ ೂೋಡಲು, ಮಸೂರದ ಹಾಳ ರ್ನುು ಎಲ್ಾಲ ಸಮರ್ದಲೂಲ 

ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಮ ಕರ್ುುಗ್ಳ ಮತುತ ಸೂರ್ಣನ ನಡುವ  ಇಟು್ಕ ೂಳುಳವುದು.  ಸೌರದರ್ಣಕವು ಕಾರ ಣಬ ೂೋರಣ 

ಕನುಡಕಗ್ಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಲದುರ ,ನೋವು ಕನುಡಕವನುು ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕ ಕನುಡಕಗ್ಳನುು ಧ್ರಿಸಿ ಬಳಸುವ ರಿೋತ್ರ್ಲ್ಲಲ 

ಮಡಿಚಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೋವು ಸೌರದರ್ಣಕದ ಹಾನಯಾಗ್ದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ನ ೋರವಾಗಿ ನ ೂೋಡದ ಹ ೂರತು, ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ವಾಗ್ದಿದುಲ್ಲಲ ನ ೋರವಾಗಿ ಸೂರ್ಣನನುು 

ನ ೂೋಡಬ ೋಡಿ. (ಅದು ಸಿ2 ಮತುತ ಸಿ3ನ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಲ ಕ ಳಗಿನ ಪಟ್ಟ್ರ್ಲ್ಲಲ ಸೂಚಿಸಿದೆಂತ , ನಮಮ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಸಥಳಕ ೆ ಅನವರ್ವಾಗ್ುವ ವ ೋಳ ). 

12) ಕಣಿುನ ರಕ್ಷಣ ರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೌರದರ್ಣಕದಲ್ಲಲ ಮೂಲತ: ತಯಾರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಸೂರವನುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ರ್  

ಸಾಧ್ನ ಅರ್ವಾ ವಸುತಗ್ಳನುು, ಸೂರ್ಣನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಪರರ್ತ್ುಸುವಾಗ್ ಬಳಸಬ ೋಡಿ. 

13) ಈ ಸೂಚನ ಗ್ಳ ಬಗ ೆ ನೋವು ಯಾವುದ ೋ ಪರಶ ುಗ್ಳನುು ಹ ೂೆಂದಿದುಲ್ಲಲ, ದರ್ವಿಟು್ Eclipse2017.org ರ್ನುು ಇಲ್ಲಲ http://tinyurl.com/viewer-questions   

ಸೆಂಪಕ್ರಣಸಿ. 
 
 

 

 

 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://www.tinyurl.com/solarviewers
http://tinyurl.com/viewer-questions
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2) ನಮಮ ಸಥಳದ ಗ್ರಹರ್ದ ನದಿಣಷ್್ ಸೊಂದಭಣದ ಸಮರ್ವನ್ುು ತಿಳಿಯಿರಿ 

 

ನಮಮ ಸಥಳಕ ೆ http://tinyurl.com/find-times ನಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರ್ನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಕ ಳಗಿನ ಹ ೋಳಿಕ ರ್ನುು ಪೂರ್ಣಗ ೂಳಿಸಿ: 

 

 

ನ್ನ್ು ಸಥಳಕ ್, ಗ್ರಹರ್ವು: 

ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣವಲಲ 

(ಒೆಂದನ ೋ ವೃತತ/ವೃತತ ೧) 
 

 

 

ನೋವಿರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದುಲ್ಲ,ಿ 

ಕ ಳಗಿರುವ ಸೂಚನ ಗ್ಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ. 

“ನಾನರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು 

ಪೂರ್ಣ ” 
ಕ ಳಗಿನ್ ವಿಭಾಗ್: 

ನೋವಿರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲಿ್ದುಲಿ್ಲ, 

ಕ ಳಗಿರುವ ಸೂಚನ ಗ್ಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ. 

“ನಾನರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು 

ಪೂರ್ಣವಲ್ಿ ” 
ಕ ಳಗಿನ್ ವಿಭಾಗ್: 

 

 

 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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** ನಾನರುವ ಸಥಳದಲಿ್ಲ ಗ್ರಹರ್ವು ಪೂರ್ಣ ** 

ನೋವು ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಹಾದಿರ್ಲ್ಲಲದುು, ಒೆಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತುತ ಅಧ್ುುತ ಕ್ರರಯ್ಕರ್ನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೋರಿ! ನೋವಿರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಗ್ರಹರ್ವು ಯಾವಾಗ್ 
ಪೂರ್ಣತ ರ್ನುು ಪಡ ರ್ುತತದ  ಎೆಂದು ನಧ್ಣರಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖಯ. ನೋವು ಇದನುು ಕ ಳಗ  ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಮರ್ವನುು ಉಲ್ ಲೋಖಿಸಿ ನಧ್ಣರಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ುತತದ , ಏಕ ೆಂದರ  ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ ಯಾವುದ ೋ ಪರಕಾರ್ಮಾನವಾದ ಭಾಗ್ವು ಸೂರ್ಣನ ಬಿೆಂಬದಲ್ಲಲ ಗ ೂೋಚರಿಸುವುದಿಲಲ. 

1) ನೋವಿರುವ ನದಿಣಷ್ ಸಥಳಕ ೆ, http://tinyurl.com/find-times ನಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರ್ನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಪರತ್ ಗ್ರಹರ್ ಘಟನ ರ್ ಅೆಂದಾಜು 
ಸಮರ್ವನುು ಕ ಳಗ  ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟ್ಯಿೆಂದ (ಕ ಳಗಿನ ಪಟ್ಟ್ಯಿೆಂದ) ಬರ ದುಕ ೂಳಿಳ. (ನೋವಿರುವ ಕಾಲವಲರ್ಕೆನುಗ್ುರ್ವಾಗಿ ಸಮರ್ವನುು 
ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು  ಮರ ರ್ಬ ೋಡಿ!): 

ಸಿ1 ಗ  
ಮೊದಲ್ು 

* ಗ್ರಹರ್ವು ಇರುವುದಿಲಲ * 

  

ನೋವು ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 
ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಸಿ1 ಭಾಗ್ಶ: ಹೊಂತ 
ಆರೊಂಭವಾಗ್ುತಿದ : 

 

  

ನೋವು ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 
ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಸಿ2 ಪೂರ್ಣ ಹೊಂತ 
ಆರೊಂಭವಾಗ್ುತಿದ : 

  

 

 

 

ಸಿ2 ಅವಧಿರ್ ನ್ೊಂತರ, 
ನೋವು ಬರಿಗ್ಣಿುನೆಂದ 

ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು 

ಗ್ರಹರ್
ಕಾಲ್ದ 
ಮಧ್ೂ 

ಸೊಂಭವಿಸುತಿದ : 

 

 
 

ನೋವು ಬರಿಗ್ಣ್ಣಿನೊಂದ 
ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು! 

ಸಿ3 ಪೂರ್ಣ ಹೊಂತ 
ಕ ೂನ ಗ ೂಳುುತಿದ : 

 

  

ಸಿ3 ಅವಧಿರ್ ನೆಂತರ, 
ನೋವು ಮತ ತ 

ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 
ಬಳಸಬ ೋಕಾಗ್ುತಿದ  

ಸಿ4 ಭಾಗ್ಶ: ಹೊಂತ 
ಕ ೂನ ಗ ೂಳುುತಿದ : 

 

  

ನೋವು ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 
ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಸಿ4 ನ್ 
ನ್ೊಂತರ 

* ಗ್ರಹರ್ವು ಇರುವುದಿಲಲ * 

  

ನೋವು ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 
ಬಳಸಬ ೋಕು 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust


Solar Viewer Instruction Guide - Kannada                                                                                                                           v1.6 – Sep 2016 7 
 

© 2014-2017 
                                Eclipse2017.org, inc 

2) ನೋವು ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಹಾದಿರ್ಲ್ಲಲದುರೂ ಸಹ, ಸಿ2 ಅವಧಿಗ  ಮುೆಂಚ  ಅರ್ವಾ ಸಿ3 ಅವಧಿರ್ ನೆಂತರ ಗ್ರಹರ್ ಪೂರ್ಣವಲಲದ ಕಾರರ್  
ಸೂರ್ಣನನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಾಲ ಕಾಲದಲೂಲ / ಸಮರ್ದಲೂಲ ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ಬಳಸಬ ೋಕು. 

3) ನೋವು ಬರಿಗ್ಣಿುನೆಂದ (ಸೌರದರ್ಣಕವಿಲಲದ ) ಸೂರ್ಣನನುು ನ ೋರವಾಗಿ ನ ೂೋಡಬಹುದು, ಕ ೋವಲ:  

a. ನೋವಿದುಲ್ಲಲ ಗ್ರಹರ್ವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದುು (ನೋವು ಗ್ರಹರ್ ಪರ್ದಲ್ಲಲದುರ ), ಮತುತ  
b. ಪರಿಪೂರ್ಣತ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ (ಮೋಲ್  ತ್ಳಿಸಿರುವೆಂತ  ನಮಮ ಸಥಳಕೆನುಗ್ುರ್ವಾಗಿ ಸಿ2 ಅವಧಿಯಿೆಂದ ಸಿ3 ಅವಧಿರ್ವರ ಗ ), ಮತುತ  
c. ಸೂರ್ಣನ್ ಪರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ಬೊಂದುವನ್ುು ಚೊಂದರ ಸೊಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕ ೂೊಂಡಲ್ಲ ಿ 
 

ನಮಮ ನಖರವಾದ ಸಥಳವನುು ಅವಲೆಂಬಿಸಿ ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ ಬಹುಮಟ್ಟ್ಗ  ಬದಲ್ಾವಣ  ಆಗ್ುವುದರಿೆಂದ, ನೋವು ಮೊದಲ್ ೋ 
ಸಮರ್ವನುು ಗ್ುರುತ್ಸಿ ಮತುತ ಅೆಂದಾಜಿಸಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೋಕು.  ನೋವು ಮೋಲ್  ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವ ಸಮರ್ವು ಸವಲಪ ಹ ಚುಚ ಕಮಿಮ ಇರುತತದ ! 
   

4) ಮತ ೂತಮಮ, ಮೋಲ್ಲನ ಪಟ್ಟ್ಯಿೆಂದ ಗ್ಮನಸಿರುವ ಅರ್ವಾ ಬಾಹಯ ಮೂಲದಿೆಂದ ಸೆಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಾವುದ ೋ ಸಮರ್ವನುು ಲ್ ಕ್ರೆಸದ , 
ಸೂರ್ಣನ ಪರಕಾರ್ಮಾನವಾದ ಬಿೆಂದುವಿನ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗ್ ಗ ೂೋಚರಿಸಿದರೂ ನೋವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಣನನುು ಸೌರದರ್ಣಕ ಬಳಸಿ 
ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕು. 

5) ಈ ಸೂಚನ ಗ್ಳು ಗ್ರಹಿಕ ಗ  ಸಹಾರ್ವಾಗ್ುವೆಂತ  ಪೂರಕ ವಿವರಣಾತಮಕ ರ ೋಖಾಚಿತರಗ್ಳ ಜ ೂತ ಗ್ೂಡಿರುತತದ . 

 

 

ನೋವು ಕ ಳಗಿನ್ ಹ ೋಳಿಕ ಗ್ಳನ್ುು ಓದಿ, ಅಥಣಮಾಡಿಕ ೂೊಂಡು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕು: 

 
ನಾನ್ು ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ು, ಬಳಕ ರ್ ಕುರಿತ ಎಲ್ಾಿ 

ಸೂಚನ ಗ್ಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕು. 
 

ಸೂರ್ಣನ್ ಪರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ಬೊಂದುವಿನ್ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗ್ 
ಗ ೂೋಚರಿಸಿದರೂ, ಸೂರ್ಣನ್ನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವಾಗ್ ನಾನ್ು 

ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಬಳಸಬ ೋಕು. 

http://www.eclipse2017.org/
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** ನಾನರುವ ಸಥಳದಲಿ್ಲ ಗ್ರಹರ್ವು ಪೂರ್ಣವಲ್ಿ ** 
ನೋವು ಪೂರ್ಣತ ರ್ ಪರ್ದಲ್ಲಲ ಇಲಲದುರಿೆಂದ, ನೋವು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಣ ಗ್ರಹರ್ದ ಸೌೆಂದರ್ಣವನುು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. (ಈ ಗ್ಮನಾಹಣ ಅನುಭವವನುು 
ಹೆಂಚಿಕ ೂಳಳಲು ನೋವು ನಮಮನುು ಪೂರ್ಣಪರ್ದ ಹಾದಿಗ  ಮರುಸಾಥಪಿಸಿಕ ೂಳುಳವೆಂತ  ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುತ ತೋವ !) 

1) ನೋವಿರುವ ನದಿಣಷ್ ಸಥಳಕ ೆ, http://tinyurl.com/find-times ನಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರ್ನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಪರತ್ ಗ್ರಹರ್ ಕ್ರರಯ್ಕರ್ ಅೆಂದಾಜು 
ಸಮರ್ವನುು ಕ ಳಗಿನ ಪಟ್ಟ್ಯಿೆಂದ/ಕ ಳಗ  ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟ್ಯಿೆಂದ ಬರ ದುಕ ೂಳಿಳ. (ನೋವಿರುವ ಕಾಲವಲರ್ಕೆನುಗ್ುರ್ವಾಗಿ ಸಮರ್ವನುು 
ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು  ಮರ ರ್ಬ ೋಡಿ!): 

ಸಿ1 ಗ  
ಮೊದಲ್ು 

* ಗ್ರಹರ್ವು ಇರುವುದಿಲಲ * 

  

ನೋವು 
ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 

ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಸಿ1 ಭಾಗ್ಶ: ಹೊಂತ 
ಆರೊಂಭವಾಗ್ುತಿದ : 

 

  

ನೋವು 
ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 

ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಗ್ರಹರ್ ಕಾಲ್ದ 
ಮಧ್ೂ 

ಸೊಂಭವಿಸುತಿದ : 

 

  

ನೋವು 
ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 

ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಸಿ4 
ಭಾಗ್ಶ: ಹೊಂತ 

ಕ ೂನ ಗ ೂಳುುತಿದ : 

 

  

ನೋವು 
ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 

ಬಳಸಬ ೋಕು 

ಸಿ4 ನ್ 
ನ್ೊಂತರ 

* ಗ್ರಹರ್ವು ಇರುವುದಿಲಲ * 

  

ನೋವು 
ಸೌರದರ್ಣಕವನುು 

ಬಳಸಬ ೋಕು 
(ಗ್ರಹರ್ವು ನೋವಿರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಪೂರ್ಣವಲಲವಾದುರಿೆಂದ ಸಿ2 ಮತುತ ಸಿ3 ಅವಧಿ ಇರುವುದಿಲಲದಿರುವುದನುು ಗ್ಮನಸುವುದು!) 

2) ನೋವಿರುವ ಡ ರ್ಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರ್ವು ಪುರ್ಣವಲ್ಿವಾದುರಿೊಂದ, ನೋವು ಸೂರ್ಣನ್ ವಿೋಕ್ಷಣ ಗ  ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಯಾವಾಗ್ಲ್ೂ ಬಳಸಬ ೋಕು.   

ಮತ ೂತಮಮ, ನೋವು ನಮಮನುು ಪೂರ್ಣಪರ್ದ ಹಾದಿಗ  ಮರುಸಾಥಪಿಸಿಕ ೂಳುಳವೆಂತ  ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುತ ತೋವ .  ನೋವು ಸುರಕ್ಷತ ಯಿೆಂದ ಗ್ರಹರ್ದ ಭಾಗ್ರ್: 

ಹೆಂತಗ್ಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸೌರದರ್ಣಕವನುು ನಮೊಮೆಂದಿಗ  ತ ಗ ದುಕ ೂೆಂಡು ಹ ೂೋಗ್ಲು ಮರ ರ್ದಿರಿ! 

3) ಈ ಸೂಚನ ಗ್ಳು ಗ್ರಹಿಕ ಗ  ಸಹಾರ್ವಾಗ್ುವೆಂತ  ಪೂರಕ ವಿವರಣಾತಮಕ ರ ೋಖಾಚಿತರಗ್ಳ ಜ ೂತ ಗ್ೂಡಿರುತತದ . 

 
ನೋವು ಕ ಳಗಿನ್ ಹ ೋಳಿಕ ಗ್ಳನ್ುು ಓದಿ, ಅಥಣಮಾಡಿಕ ೂೊಂಡು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕು: 

ನಾನ್ು ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ು, ಬಳಕ ರ್ ಕುರಿತ ಎಲ್ಾ ಿಸೂಚನ ಗ್ಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕು. 

ಸೂರ್ಣನ್ನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವಾಗ್ ನಾನ್ು ಯಾವಾಗ್ಲ್ೂ 
ಸೌರದಶಣಕವನ್ುು ಬಳಸಬ ೋಕು. 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust

