
Bresser Solarix Güneş Filtreli Teleskop 

GÜVENLİK BİLGİLERİ 

VE 

KULLANIM KILAVUZU 

ÖNEMLİ! Teleskobunuzu kullanmadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım 

kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! 

 



TR 

• Güneş gözlemi yapmadan önce teleskobunuzun Güneş Filtresini kılavuzda anlatıldığı gibi 
teleskobunuza montajını yapınız. 
• Her Güneş gözleminden önce filtrenin hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Filtrenin 

teleskoba montajını yapmadan önce parlak bir ışık kaynağına tutarak herhangi bir çatlak 
ya da delik olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer filtrenin hasarsız olduğundan emin 
değilseniz Güneş gözlemi yapmayınız. 

• Güneş filtresi şekilde gösterildiği gibi teleskop açıklığına monte edilir. Güneş Filtresini 
başka bir durumda kullanmayınız. Güneş filtresini gözmerceğinden sonra ışık şiddetini 
azaltmak için kullanmayınız. Bu durumda gelen ışınlar gözmerceğine zarar verecek ve 
filtreyi eritecektir. 

• Güneş filtresini takmadan teleskobunuzu Güneş’e ya da Genş’in yakınına doğrultmayınız 
ve gözlem yapmayınız. Bu durumda gözlem yapmak kalıcı göz hasarına ve körlüğe 
neden olacaktır. 

• Çocukların bir yetişkin gözetimi olmaksızın teleskopla Güneş gözlemi yapmasına izin 
vermeyiniz. Güneş gözlemi sırasında Güneş filtresinin teleskop açıklığında takılı 
olduğundan emin olunuz ve çocuklar gözlem yaparken teleskobun başından ayrılmayınız. 

• Teleskobu kullanmadığınız zamanlarda gözetimsiz bırakmayınız. Çocuklar ve deneyimi 
olmayan yetişkinler teleskobu güvenlik önlemleri olmadan Güneş gözlemi için 
kullandılarında kalıcı görme hasarlarına uğrayabilirler 

•    Uzun süreli gözlem yapmayınız. Yaklaşık her 3 (üç) dakikada bir gözleme ara verin. 
•  Bir göz operasyonu ardından doktor onayı olmadan Güneş’e bakmayın 
•  Güneş Filtresindeki dalgalanmalar ve kırışıklıklar normaldir. Ürün kusuru değildir. Filtre 
çatlak, delik ya da aşınmış olmadığı sürece ışık filtrasyonunu yapacaktır. Her kullanımda 
filtrenin çatlak, delik ya da aşınmış olup olmadığını kontrol ediniz.  
• Güneş filtresini ve teleskobunuzun tüm parçalarını yüksek sıkcaklıklara maruz 
bırakmayınız. 

Güneş Filtresinin Montajı 
1. Güneş Filtresini takmadan önce teleskobunuzun ve tüm optik sistemin Güneş 
doğrultusuna bakmadığına emin olunuz. Eğer Güneş doğrultusuna bakıyorsa 
teleskobunuzu ve tüm optik sistemi Güneş’ten uzak bir noktaya doğrultunuz.  
2. Güneş Filtrenizi yalnızca dış çerçevesinden (1) tutunuz.. Herhangi bir zarar görmesini 
önlemek için Güneş filtresinin folyosuna (2) asla dokunmayınız. 
3. Kelepçe Halkası (3) teleskobun açıklığına (4) oturacak şekilde filtreyi teleskobnunuza 
takınız.  
 
NOT! 

Güneş gözlemini bitiminde Güneş Filtresini çıkarmadan önce mutlaka teleskobunuzu Güneş’ten 
uzak bir noktaya doğrultun. Aksi takdirde teleskobun içinde odaklanan Güneş ışığı 
teleskobunuzun optik ve plastik aksamına ciddi hasar verecektir. Güneş filtresini 
çıkartırken asla teleskobunuzdan ve gözmerceğinden bakmayınız. 

TEHLİKE! 

Güneş Gözlemleri yalnızca paket içinden çıkan Güneş filtresinin 

teleskoba takılmasıyla yapılabilir. 

Güneş gözleminden önce, Güneş Filtresi teleskop önündeki 

açıklığa takılmalıdır ve teleskop Güneş'e yönlendirilmeden önce 

teleskobun üzerinde takılı olmalıdır.  

Eğer kullanımından emin değilseniz kullanmadan önce tedarikçi 

firma olan Astromed ile iletişime geçiniz.  

Astromed Merkez Ofisi / www.astromed.com.tr Tel: 0 312 999 0 800 



Uygunluk Beyanı 

Ürün Tipi: 
Ürün İsmi: 
Article No.:  
Filtre Kategorisi: 

Güneş Filtresi 
Güneş Filtreli Solarix Teleskop   
46-76359 
E15, E16 

Bresser  GmbH yukarıda ismi geçen ürün için ilgili standartlarda olduğunu beyan eder 

Bu beyan, ürün içeriği dışındaki bir ürünle kullanımı durumunda geçersizdir. Bresser GmbH 
ve tedarikçi firma Astromed ürün içeriği dışındaki bir ürünle kullanımı sırasında doğabilecek 
hasarlardan sorumlu tutulamaz. 

Bresser  GmbH, Gutenbergstr.  2, D-46414 Rhede, Germany 

 

Directive: Harmonized Standards: 

PPE 89/686/EEC EN 1836:2005,  cl. 4.1.4.4 

./. ISO 12312-2:2015 

Bakım ve Temizlik 

Filtreyi yalnızca gerekliyse temizleyin! Bir miktar toz gözlem kalitesini değiştirmeyecektir. 

Temizlemek için toz tutmayan yumuşak bir bezi az bir suyla hafifçe nemlendirin.  

Bu bezle Güneş Filtresinin folyosunu bası uygulamadan temizleyin. 

Güneş Filtresinin folyosu oldukça hassas bir malzemeden üretilmiştir. Bu işlem sırasında 

Güneş Filtresi folyosu küçük bir zarar görürse dahi teleskobunuzu Güneş Gözlemi için tekrar 

kullanmayınız! Kullanmadığınızda günışığından uzak bir yerde muhafaza ediniz. 

Kullanım notları: Gözmerceği Büyütme oranı 

Güneş gözlemleri için yalnızca 20mm gözmerceğini kullanınız. 20mm gözmerceği 18x 
büyütme oranı sağlayacaktır. Bu gözmerceğini 2x Barlow lens ile kullanabilir ve büyütme 
oranını 35x e çıkarabilirsiniz. 
Daha büyük büyütme oranları için 4mm gözmerceği kullanılabilir.  Bu gözmerceği ile 88x 
büyütme oranı elde edilebilir. 2x Barlow lens ile birlikte büyütme oranı 175x’e ulaşır. 4mm 
gözmerceğinin kullanımıyla görüntü biraz bulanıklaşacaktır. Bu durum optik tasarımla ilgili 
bir olgudur. Ürün kusuru değildir. 




