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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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సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం - 21 ఆగ్సటు  2017 
అమెరికా సంయుక్త రాష్టాు ా లక్ు స్ాాగ్తం! 

స్ంపూరణ స్ూరయ గరహణ అనటభవానిి ప ందేందటకు మీరు మా దేశానిి ఎంచటకుని మమమల్ని గౌరవంచారు. ఈ అదటుత దృశాయనిి మీరందరూ స్టరక్షితంగా 
చూడాలనేది మా ఆకాంక్ష. 

మీ సౌలభ్యం కోసం, ఈ సూచనలను తెలుగులో మీకు అందిసుు న్నాము.  మీరు ఈ సౌర దర్ శని దాార్ా స్ర్ నై వధంలో స్ూరుయణణణ  నేరుగా వీక్షించటానికి అనటవ ైన 
స్ూచనలు, స్మాచారం, మారగదరశకాలు మర్ యు డిస్కైలైమరుు  దీని ఆంగుపరతిలో స్ంపూరణంగా లభిసాా యి. దనీికి స్ంబంధిచిన స్ూచనలు  
http://tinyurl.com/viewer-instructions లో లభిసాా యి. వీటిని మీరు క్షుణణంగా చదివ, అరథం చేస్టకొని సౌర దరశనిని ఉపయోగ ంచటేపపుడు తపునిస్ర్ గా 
అనటస్ర్ ంచాల్న. ఈ సూచనలనట పాట ంచని పక్షంలో మీక్ు ఆపద క్లుగ్వచటు. 

ఖగోళ శాసా్రవతాేలు ఆగష్టు  21, 2017 నాటి గరహణానిి ఒక “స్ంపూరణ గరహణం” అని అంటారు. కానీ ఆ స్ంపూరణత్ాానిి చూడటానికి మీరు USA గుండా వ ళ్ళే 
(స్ంపూరణ గరహణ మారగం అని పిలువబడే) భూమి యొకక చాలా స్నిని చీల్నక పర్ ధిలో ఉండాల్న. మీరు ఈ మారగంలో కనటక లేకపో త్ే, మీరు ఒక పాక్షకి 
గరహణానిి మాతరమే చూడగలరు. అందటవలన మీరు స్ంపూరణ గరహణ మారగంలో ఉనాిర్ా లేదా అని త్ెలుస్టకోవడం చాలా ముఖయం. మీరు దనీిని 
ఉపయోగ ంచాల్నిన పదధతి తారలోన ేవవర్ ంచబడుతటంది. 

 
స్ంపూరణ గరహణ మారగం 

తార్ త పరా రంభ మారగదర్ శని 
 

వవరణాతమక స్ూచనలు 
ఈ పతరంలో ఉపయోగ ంచబడిన “సౌర దర్ శని” అనే పదం మొదటి పజేీలో ఉని డిస్కైలైమర్ోు  పరసాా వంచబడిన మర్ యు ఈ పతరంలోని ఇతరచోటు  పరసాా వంచబడిన 
“Solar Viewer” నట స్ూచిస్టా ంది. 

స్ూరుయణణణ  వీక్షించడానికి సౌర దరశని యొకక మీ ఉపయోగం ఒక చటుపరమ ైన ఒపుందానిి ఏరురుస్టా ంది. ఏ స్మయంలోన ైనా సౌర దర్ శని దాార్ా స్ూరుయణణణ  
వీక్షించేటపపుడు మీరు స్ూచనలలో ఉని అనిి స్ూచనలు మర్ యు ఆదేశాలనట ఖచిితంగా మర్ యు పూర్ ాగా పాటించాల్న.  మీకు స్ూచనలు 
అరధంకాకపో యినా, లేదా మీరు వాటనిి స్ంపూరణంగా మర్ యు స్కరమంగా పాటించలేక పో యినా, లేదా మీరు వాటి నిబంధనలకు అంగీకర్ ంచకపోయినా, ఏ 
స్మయంలోన ైనా ఇతర పదధతి ఏదెనైా ఉపయోగ ంచి స్ూరుయణణణ  చూడటానికి పరయతిించవదదని మా స్లహా మర్ యు స్ూచన. 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/viewer-instructions
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ఈ తార్ త పరా రంభ స్ూచి త్ెలుగు వవరణాతమక స్ూచనలు నటండి స్ంగరహ ంచబడింది. గరహణానిి వీకి్షంచడానికి సౌర 

దరశనిని ఉపయోగ ంచే కరమంలో మీరు దీనిని తపుక చదివ, అరధం చేస్టకుని స్ంపూరణంగా అనటస్ర్ ంచాల్న. 
 

1) మీర్ునన పరదేశంలో గ్రహణం సంపూర్ణంగా ఉంట ందా! అని తెలుసటకోవటానికి, అలాగే ఆ పరదేశం లో పాక్షిక్ మరియు (వరితస్తత ) సంపూర్ణ దశల 
యొక్క ఇంచటమంచట సంపర్క సమయాల కొర్క్ు http://tinyurl.com/find-times లో మీ పరదేశానిన వెదక్ండి. 

2) ఒక్ సంపూర్ణ గ్రహణం నిజంగా ఒక్ అదటుతమెైన ఘటుం. కానీ మీర్ు “సంపూర్ణ గ్రహణ మార్గం” పరిధిలో ఉంటే మాతరమే ఈ సంపూర్ణ గ్రహణం 
యొక్క అనటభూతిని ఆస్ాాదించవచటు. ఇది కేవలం వంద మెైళ్ళ విసత ృతమెైనది. సంపూర్ణ గ్రహణం మీర్ు ఎంచటక్ునన పరదేశం నటండి 
క్నిప ంచక్పో తే, సంపూర్ణ గ్రహణ మార్గం పరిధిలోని ఒక్ స్ాా నానికి తర్లి వెళ్ళమని మేము మీక్ు గ్ట ు గా సలహా ఇసటత నానము. 

3) గ్రహణానిన చూడటానికి స్ౌర్ దర్శని ఉపయోగించేటపపుడు, నేర్ుగా మీ క్ళ్ళ మీద స్ౌర్ దర్శని లెన్స్ నట ఉంచండి. దీనివలల  మీ క్ళ్ళళ నేర్ుగా 
సూర్ుయణణణ  చూడడం నటండి పూరితగా ర్క్షించబడతాయి. 

4) సూర్ుయడిని చూడటానికి స్ౌర్ దర్శనిని ఎపపుడు ఉపయోగించాలి: 

a. మీ పరా ంతంలో గ్రహణం సంపూర్ణం కాక్పో యినా, అనిన సమయాలోల  స్ౌర్ దర్శని దాారా దానిన వీక్షించండి. మీర్ు సర ైన క్ంట  ర్క్షణ 
లేక్ుండా సూర్ుయణణణ  చూస్తత  మీ క్ళ్ళక్ు శాశాత నష్ుం జరిగే పరమాదం ఉంట ంది. 

b. మీ పరా ంతంలో గ్రహణం సంపూర్ణం అయితే, అపపుడు సూర్ుయని డిస్కక యొక్క పరకాశవంతమెైన భాగ్ం క్నిప సటత ననపపుడు – అది చాలా 
చినన భాగ్ం అయినా సరే మీర్ు స్ౌర్ దర్శని దాారానే సూర్ుయణణణ  వీక్షించాలి. మీర్ు ఈ సూచనలనట అనటసరించండి. విఫలమెైతే మీ 
క్ళ్ళక్ు శాశాత నష్ుం జరిగే పరమాదం ఉంట ంది. 

i. అయితే సంపూర్ణ గ్రహణం సమయంలో సూర్ుయని డిస్కక యొక్క పరకాశవంతమెైన భాగ్ం అస్లు క్నబడని అతి తక్ుకవ 
వయవధిలో మీర్ు సంపూర్ణ గ్రహణానిన స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించక్ుండా నేర్ుగానే చూడాలి.   

ii. నిజానికి సంపూర్ణ గ్రహణ సమయంలో సూర్ుయడిని చూడటానికి స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించడానికి పరయతినస్తత  మీర్ు 
ఖచిుతంగా ఏమీ చూడలేర్ు . 

iii. సంపూర్ణ గ్రహణం ముగిస్ న తర్ువాత సూర్ుయని డిస్కక యొక్క పరకాశవంతమెైన భాగ్ం తిరిగి క్నబడిన వెంటనే మీర్ు 
మర్లా స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించాలి. 

5) ఇంకొక్మాటలో చెపాులంటే,  

సూర్ుయని పరకాశవంతమెైన డిస్కక యొక్క ఏదెైనా భాగ్ం క్నిప సటత ననపపుడు, 
మీర్ు  సూర్ుయణణణ  చూడటానికి  స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించాలి! 

స్ౌర్ దర్శని తారిత పరా ర్ంభ మార్గదరిశని 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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మొదట మీరు అరథం చేస్టకోవలసి్న కొంత పదజాలం ఉంది. 

పరతీ ఒకక గరహణానికి మర్ యు భూమిపకై పరతీ ఒకక పరదేశానికి, అలాగే కొనిి ముఖయమ ైన స్ంఘటనల యొకక స్మయాలకు కొనిి పేరుు  
ఇవాబడత్ాయి. ఇవ ఈ కిరంది వధంగా పిలవబడుత్ాయి: 

సంఘటన యొక్క 
పతర్ు 

సంఘటన యొక్క వివర్ణ 
(ఒక్ సంపూర్ణ గ్రహణంలో) 

అది ఏ విధంగా క్నిప సటత ంద ి

(ఒక్ పాక్షిక్ గ్రహణంలో) 
అది ఏ విధంగా క్నిప సటత ంద ి

C1 
పాక్షిక్ దశ యొక్క  

పరా ర్ంభం 
  

C2 
సంపూర్ణత యొక్క  

పరా ర్ంభం 

 

 

గ్రహణం-
మధయకాలం 

గ్రహణం యొక్క  
మధయ-స్ాా నం 

 

 

C3 
సంపూర్ణత యొక్క  

ముగింపప 
 

 

C4 
పాక్షిక్ దశ యొక్క  

ముగింపప 
  

 

 

  

స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించడానికి వివర్ణాతమక్ సూచనలు 

** సంభవించదట! ** 

 

** సంభవించదట! ** 

http://www.eclipse2017.org/
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1) స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించడానికి స్ాధార్ణ సూచనలు 
1) [వర్ ాస్ేా ] సౌర దరశనిని జాగరతాగా వపుండి (అన్-పాయకేజ్ చేయండి). 
2) ఉపయోగంలో లేనపపుడు సౌర దరశనిని స్టరక్షితంగా ఉంచండి. 
3) పరతిసార్ ీఉపయోగ ంచే ముందట సౌర దరశనిని పర్ శీల్నంచండి, లెన్ి ఫలి్మమ ఏ వధంగాన ైనా దెబబతింటే లేదా మడత 

పడిత్ే, అపపుడు సౌర దరశనిని కతాిర్ ంచి, దానిని ధాంస్ం చేయండి మర్ యు ఒక దబెబతినని పరత్ాయమాియానిి ప ందండి. 
4) లెన్ి ఫిల్మమ ఏ మాతరమ ైనా దెబబతింటే, స్ూరుయణణణ  వీక్షించడానికి సౌర దరశనిని ఏ స్మయంలోనూ 

వాడవదటద . 
5) సౌర దరశని నటండి లెన్ి ఫిల్మమ మ టీర్ యల్ని త్ొలగ ంచవదటద  మర్ యు వీక్షించడానికి త్ొలగ ంచబడిన లెన్ి ఫిల్మమ 

మ టీర్ యల్ని ఏ వధంగానూ వాడవదటద . 
6) స్ర్ గాగ  బిగ ంచబడిన సౌర దరశని యొకక లెనటలై, దృగోగ చర కాంతి యొకక పరమాదకర సాథ యిలనట, అలాగే హానికరమ ైన 

అతినీలలోహ త కరిణాలు మర్ యు ఇతర స్ూరయకరిణాలనట స్టరక్షితంగా అడుు కుంటాయి. అందటవలు  ఏ 
స్మయంలోన ైనా స్ూరుయణణణ  వీక్షించడానికి, ఈ స్ూచనల దాార్ా  చెపుబడిన వధంగా సౌర దరశనిని ఉపయోగ ంచడం పూర్ ాగా స్టరక్షితం. ఒక గరహణ 
స్మయంలో స్ూరుయణణణ  చూడటానిిఎకుకవ లేదా తకుకవ పరమాదకరమ ైనదిగా మార్ేి ఎటువంటి పరత్యేక “గరహణ కిరణాలు” లేవప. 

7) సూర్ుయని యొక్క పరకాశవంతమెైన డిసటకలో ఏ భాగ్ం క్నిప ంచినా, అపపుడు సటర్క్షితంగా సూర్ుయణణణ  వీకి్షంచడానికి ఇక్కడ వివరించిన పదధతిలో మీర్ు 
స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించాలి. మీర్ు ఏదెైనా మూలం నటండి రికార్్డ చేస్ న ఏవెైనా గ్రహణ సంపర్క దశలతో (అనగా ప ైన వివరించినట ల గా “C2” మరియు 
“C3”) సంబంధం లేక్ుండా ఇద ివరితసటత ంది. 

8) టెల్నసో కప్, దటర్ ుణ,ీ క మ ర్ా, లెన్ి, అదదం లేదా కాంతిని పరసారం చేస్ ేలేదా పరతిబింబించే ఏదెైనా ఇతర ఆపిుకల్మ సాధనం, పర్ కరం లేదా వస్టా వప 
(“ఆపిుకల్మ పర్ కరం”) త్ో కల్నపి  సౌర దరశనిని ఉపయోగ ంచవదటద . 

9) ఏదెైనా అటువంట ిఆపిుకల్మ పర్ కర్ానిి స్ూరుయని వ ైపప లేదా స్ూరుయని వదద  ఎపపుడూ ఉంచవదటద  మర్ యు స్ూరుయని దశిగా ఉంచబడిన, లేదా ఏ 
వధంగాన ైనా స్ూరుయని యొకక కాంతిని స్ేకర్ ంచే, సార్ ంచ ేలేదా మళ్ుంచే ఏదెైనా ఆపిుకల్మ పర్ కర్ానిి ఉపయోగ ంచి  కానీ, నరేుగా కానీ స్ూరుయని 
పరతిబింబానిి ఎపపుడూ చూడవదటద . 

10) జంతటవపలనట కానీ, లేదా త్ాత్ాకల్నక వ ైకలయం కల్నగ నవార్ ని కానీ, సౌర దరశని యొకక స్టరక్షిత ఉపయోగం యొకక అవశయకతలనట చదవ, అరథం 
చేస్టకుని మర్ యు అనటస్ర్ ంచలేని వార్ ని కానీ, లేదా వార్  చరయల యొకక పర్ ణామాలకు బాధయతనట చటుబదధంగా అంగీకర్ ంచలేని వార్ ని కానీ 
ఉపయోగ ంచటానికి అనటమతించవదటద . 

11) సౌర దరశనిని  ఉపయోగ ంచ ేవధానం: 
సౌర దరశనిని పూర్ ాగా మీ కళేకి మర్ యు స్ూరుయనికి మధయలో పటిు  ఉంచండి మర్ యు అనిి 
స్మయాలోు నూ పూర్ ాగా మీ కళేకి మర్ యు స్ూరుయనికి మధయలో సౌర దరశని యొకక లెన్ి 
మ టీర్ యల్మ నట ఉంచి, స్ూరుయని వ పైప సౌర దరశని యొకక దెబబతినని లెన్ి మ టీర్ యల్మ దాార్ా 
చూడండి. కారుు బో రుు  కళేదాద ల వంటి ఆకారంలో వపని సౌర దర్ శనిని మీ స్ంపరదాయ కళేదాద లలాగా 
ధర్ ంచడానికి వీలుగా మీరు కారుు బో రుు నట మడువవచటి. స్ూరుయడు స్ంపూరణ గరహణంలో లేనపపుడు 
స్ూరుయడిని నేరుగా ఎపపుడూ చూడవదటద  (అనగా, మీరు కిరంద చార్టు లో నమోదట చేయబో యేి C2 మర్ యు C3 మధయ ఉండ ేస్మయాలు మీ వీక్షణ 
సాథ నానికి వర్ ాస్ేా ), మీరు సౌర దరశని యొకక దెబబతినని లెన్ి మ టీర్ యల్మ దాార్ా నేరుగా చూడండి. 

12) స్ూరుయణణణ  వీక్షించడానికి పరయతిించే స్మయంలో కంటకిి రక్షణగా, వాటి హో లురు లోపల ఇనాలాల్మ చేయబడని సౌర దరశని యొకక లెనటిలు కాకుండా 
ఎలాంటి ఇతర పదారథం లేదా వస్టా వపనట ఉపయోగ ంచకండి. 

13) ఈ స్ూచనల గుర్ ంచి మీకు ఏవ ైనా పరశిలు ఉంటే దయచేస్ి http://tinyurl.com/viewer-questions లో Eclipse2017.org నట స్ంపరదించండి. 
  

 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://www.tinyurl.com/solarviewers
http://tinyurl.com/viewer-questions
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2) మీ పరదేశంలో నిరిిష్ు  గ్రహణ సంఘటన సమయాలనట తెలుసటకోండి 
 

మీ పరదేశం కొరకు http://tinyurl.com/find-times లో అందించబడిన స్మాచారం ఆధారంగా కిరంది వాకయమునట పూర్ ా చేయండి: 

 

నా పరదేశంలో గ్రహణం: 

స్ంపూరణ గరహణం స్ంపూరణ గరహణం కాదట 

 (ఒక దానిి వృతాం చటటుండి) 

 

మీ పరదేశంలో గ్రహణం సంపూర్ణం అయితే 
కిరంది భాగ్ంలో ప ందటపర్ుబడిన సూచనలనట 

అనటసరించండ ి

 

“నా పరదేశంలో గ్రహణం 

సంపూర్ణ గ్రహణం ”  

దిగ్ువ విభాగ్ం: 

మీ పరదేశంలో గ్రహణం సంపూర్ణం కాక్పో తే, 
కిరంది భాగ్ంలో ప ందటపర్ుబడిన సూచనలనట 

అనటసరించండ ి

 

“నా పరదేశంలో గ్రహణం 

సంపూర్ణ గ్రహణం కాదట ” 

దిగ్ువ విభాగ్ం: 

 

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


Solar Viewer Instruction Guide - Teulgu                                                                                                                             v1.0 – Nov 2016 6 

 

 
© 2014-2017 

                                Eclipse2017.org, inc. 

**నా పరదేశంలో గ్రహణం సంపూర్ణ గ్రహణం** 

మీరు స్ంపూరణ గరహణ మారగంలో ఉనాిరు మర్ యు ఒక అరుదైెన మర్ యు అదటుతమ ైన స్ంఘటననట అనటభూతి చెందటత్ారు. గరహణం మీ పరదేశంలో 
ఎపపుడు స్ంపూరణం అవపతటంది అని గుర్ ాంచగలగడం మీకు చాలా ముఖయం. కిరంద పేర్కకని స్మయాల అధారంగా మీరు దీనిి చేయగలరు. 
అంత్ేకాకుండా స్ంపూరణ గరహణ స్మయంలో స్ూరుయని డిస్కక యొకక పరకాశవంతమ ైన భాగం ఏదీ కనిపించదట కూడా. 

1) మీ పరదేశం కోరకు http://tinyurl.com/find-times లో అందించబడిన స్మాచారం ఆధారంగా కిరంద జాబిత్ా చేసి్న పరతి గరహణ స్ంఘటన 
కోస్ం ఇంచటమించట స్మయాలనట వరా యండి (మీ స్మయ జోన్ కొరకు తపుకుండా స్మయాలనట స్రుద బాటు చెయయండి). 

C1 కి 
ముందట 

* ఎట వంట  గ్రహణం లేదట * 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని ఉపయోగ ంచాల్న 

C1 

పాక్షిక్ దశ  
పరా ర్ంభమయియయ 
సమయం: 

 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని ఉపయోగ ంచాల్న 

C2 

సంపూర్ణదశ 
పరా ర్ంభమయియయ 
సమయం: 

 

  

C2 తరువాత, మీరు ఉతా 
కంటిత్ో గమనించవచటి 

గ్రహణం-
మధయకాలం 

సంభవించే 
సమయం: 

 

 
 

మీర్ు ఉతత  
క్ంట తో 

గ్మనించవచటు! 

C3 
సంపూర్ణదశముగి
స్తసమయం: 

 

  

మీరు మళ్లు తపుక్ సౌర 
దరశనిని ఉపయోగ ంచాల్న  

C4 
పాక్షిక్ దశ  

ముగిస్తసమయం: 

 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని ఉపయోగ ంచాల్న 

C4 
తర్ువాత 

* ఎట వంట  గ్రహణం లేదట * 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని ఉపయోగ ంచాల్న 

 

http://www.eclipse2017.org/
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2) మీరు స్ంపూరణ గరహణ మారగ పర్ ధిలో ఉనిపుటికీ, గరహణం స్ంపూరణం కాని స్మయంలో కూడా అంట,ే C2 కి ముందట లేదా C3 తర్ాాత 
అనిి  స్మయాలోు నూ, స్ూరుయణణణ  వీక్షించడానికి సౌర దరశనిని తపుక ఉపయోగ ంచాల్న.   

3) మీరు నేరుగా (సౌర దరశనిని ఉపయోగ ంచకుండానే) ఉతా కంటిత్ో స్ూరుయణణణ  ఈ కిరంది స్ందర్ాులలో మాతరమే వీక్షించవచటి: 
a. ఒకవేళ గరహణం మీ పరదేశంలో స్ంపూరణ గరహణం అయితే్ (మీరు "మారగంలో" ఉనాిరు) మర్ యు 
b. స్ంపూరణ గరహణ స్మయాలలో (దాదాపపగా మీ  పరదేశంలో మీరు పకైన పేర్కకని C2 నటండి C3 వరకు  మధయ స్మయ వయవధిలో) 

మర్ యు 
c. సూర్ుయని యొక్క పరకాశవంతమెైన డిస్కక పూరితగా చందటర డి దాారా క్పుబడిన పరతీస్ారి.   

స్ంపూరణ గరహణం యొకక వాసా్వ స్మయాలు మీ ఖచిితమ ైన పరదేశానిి బటిు  మారుతూ ఉంటాయి. అందటవలన మీరు ఇంచటమించట స్మయాలనట 
ముందటగానే గుర్ ాంచి మర్ యు నమోదట చేసి్ ఉండాల్న. మీరు పకైన నమోదట చేసి్న స్మయాలు ఇంచటమించటగా పేర్కకనబడత్ాయి. 

4) పకైన పేర్కకని జాబిత్ాలోని స్మయాలత్ో స్ంబంధం లేకుండా గాని లేదా ఇతరముల దాార్ా సే్కర్ ంచినా కూడా, సూర్ుయని యొక్క 
పరకాశవంతమెైన డిస్కక యొక్క ఏదెైనా భాగ్ం క్నిప ంచిన పరతీస్ారి మీర్ు ఎలలపపుడూ స్ౌర్ దర్శనిని ఉపయోగించి సూర్ుయణణణ  వీక్షించాలని 
మరోస్ారి చెపపత నానము 
 

5) ఈ స్ూచనలు అరథం చేస్టకోవడానికి వీలుగా గార ఫికల్మ వవరణాతమక స్పిుమ ంటుత్ో కల్నపి ఇవాబడాు యి. 
 

 

 

మీర్ు ఈ కిరంది వాకాయలనట చదివి, అర్ధంచసేటక్ుని, పాట ంచాలి. 

స్ౌర్ దర్శనిని సటర్క్షితంగా ఉపయోగించే క్రమంలో, నేనట స్ౌర్ దర్శని యొక్క 

ఉపయోగానికి సంబంధించిన అనిన సూచనలనట పాట ంచాలి. 

సూర్ుయని పరకాశవంతమెైన డిస్కక యొక్క ఏదెైనా భాగ్ం క్నిప సూత  ఉంటే, 

సూర్ుయణణణ  చూస్తటపపుడు నేనట స్ౌర్ దర్శనిని తపుక్ ఉపయోగించాలి.  

http://www.eclipse2017.org/
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**నా పరదేశంలో గ్రహణం సంపూర్ణ గ్రహణం కాదట** 

మీరు స్ంపూరణ గరహణ మారగంలో లేరు. అందటవలన మీరు స్ంపూరణ గరహణం యొకక అందానిి, పర్ పూర్ాణ నటభూతిని ప ందలేరు (ఈ గకపు 
అనటభవానిి పంచటకోవడానికి, స్ంపూరణ గరహణ మారగం పర్ ధిలోకి మీరు తరల్న వ ళ్ళేలని మేము గటిుగా సి్ఫారుి చేస్టా నాిం). 

1) మీ పరదేశం కొరకు http://tinyurl.com/find-times లో అందించబడిన స్మాచారం ఆధారంగా, కిరంద జాబిత్ా చేసి్న పరతి గరహణ స్ంఘటన 
కోస్ం ఇంచటమించట స్మయాలనట వరా యండి (మీ స్మయ జోన్ కొరకు తపుకుండా స్మయాలనట స్రుద బాటు చెయయండి). 
 

C1 కి 
ముందట 

* ఎట వంట  గ్రహణం లేదట* 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని 

ఉపయోగ ంచాల్న 

C1 

పాక్షిక్ దశ  
పరా ర్ంభమయియయ 
సమయం: 

 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని 

ఉపయోగ ంచాల్న 

గ్రహణం-
మధయకాలం 

సంభవించసేమ
యం: 

 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని 

ఉపయోగ ంచాల్న 

C4 
పాక్షిక్ దశ  

ముగిస్తసమయం: 

 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని 

ఉపయోగ ంచాల్న 

C4 
తర్ువాత 

* ఎట వంట  గ్రహణం లేదట* 

  

మీరు తపుక్ సౌర 
దరశనిని 

ఉపయోగ ంచాల్న 

(గరహణం మీ సాథ నంలో స్ంపూరణ గరహణం కానందటన ఎలాంటి C2 మర్ యు C3 స్మయాలు జాబిత్ా చేయబడలేదట అని గమనించండి!) 

2) మీర్ు ఉనన స్ాా నంలో గ్రహణం సంపూర్ణ గ్రహణం కాదట క్నటక్ మీర్ు ఎలలపపుడూ  స్ూరుయణణణ  పరిశీలించడానికి స్ౌర్ దర్శనిని తపుక్ 
ఉపయోగించాలి. మీరు స్ంపూరణ గరహణ మారగంలోకి పరయాణణంచమని మేము మర్కకసార్  సి్ఫారుి చేస్టా నాిము. మీరు గరహణం యొకక 
పాక్షిక దశలనట స్టరక్షితంగా గమనించడానికి వీలుగా, మీత్ో సౌర దరశనిని తపుకుండా తీస్టకువ ళేండి. 

3) ఈ స్ూచనలు అరథం చేస్టకోవడానికి  వీలుగా గార ఫికల్మ వవరణాతమక స్పిుమ ంటుత్ో కల్నపి ఇవాబడాు యి. 
 

మీర్ు ఈ కిరంది వాకాయలనట చదివి, అర్ధంచసేటక్ుని, పాట ంచాలి.    
 స్ౌర్ దరిశనిని సటర్క్షితంగా ఉపయోగించే క్రమంలో, నేనట దాని యొక్క 

ఉపయోగానికి సంబంధించిన అనిన సూచనలనట పాట ంచాలి. 

సూర్ుయణణణ  చూస్తటపపుడు నేనట ఎలలపపుడూ స్ౌర్ దర్శనిని తపుక్ ఉపయోగించాలి. 

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

