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UYARI!

Güneşe bakmak için uygun şekilde filtrelenmemiş bir

teleskop kullanmayın! Güneşe veya yakınına bakmak,

gözünüzde anında ve geri dönüşü olmayan bir hasara

neden olur. Göz hasarı genellikle ağrısızdır, bu nedenle

gözlemciye, çok geç olana kadar hasar meydana

geldiğine dair herhangi bir uyarı vermez. Teleskobu

Güneş'e veya yakınına doğrultmayın. Teleskop hareket

ederken teleskop veya hedef dürbününden bakmayın.

Çocuklar gözlem yaparken daima yetişkin gözetiminde

bulundurulmalıdırlar.



CONTENTS
LX85 Genel Bakış……………….………………………..4

ACF Optik Tüp……………………………………………...8

Maksutov Cassegrain Optik Tüp.……………….9

Reflektör Optik Tüp ………………….………………...10

Refraktör Optik Tüp ……………………………….......11

Parça Listesi….............................................................12

Montaj
Tripod Montajı …………….. ………………………….14

LX85 kundağın tripod ile bağlantısı………………….....14

Enlemi Ayarlama…………………………………………14

Aksesuar Tepsisinin Montajı…………………………….15

Karşı Ağırlık ve Karşı Ağırlık Mili Montajı………………15

AudioStar El Kumandası Kurulum ve Kablolama……..15

Optik Tüp Montajı…………………………………………15

Aksesuarların Montajı…………………………………….16

LX85’in denge ayarları………………………………………...16

Teleskop Home Pozisyonu………………………………17

Hedef Dürbününün Ayarı…………………………...……17

Kutup Ayarı………………………………………………...18

Ek A:
Teknik Özellikler ……………………………………….…35

Ek B:
Gelişmiş Kutup Ayarı………………………..…………….45

Göksel Koordinatlar……………………………………….45

AudioStar ile alternatif kutup ayarı…………………...….45

Ek C:
Genel Bakım……………………………………..………..48

Ek D:
Motorların Kalibrasyonu (Train Drive)…………………...49

Ek E:
Advanced Coma-Free Optik Sistem……………………. 50

Maksutov-Cassegrain Optik Sistem……………………..50

Refraktör Optik Sistem. ………………………….……….51

Reflektör Optik Sistem…………………………………….51

Ek F
Optiklerin Kolimasyonu …………………………………..52

Maksutov-Cassegrain Kolimasyonu ……………………52

ACF. Kolimasyonu …………………...........................…52

Newtonian Reflektör Kolimasyonu ……………….……..54

Ek G
Enlemler Tablosu………………………………………….57

LX85’in Çalıştırılması
LX85’e güç sağlama………………………………………..19

AudioStar El Kumandası Menülerine Genel Bakış.......19

AudioStar El Kumandası başlatılması………………….19

AudioStar ile kolay hizalama (Easy Alignment)…. 20

İlk Objenize yönlenme……………………………………21

Rehberli Tur Kullanımı……………………………………21

Geri Dönüşüm Bilgisi
Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler ……………….……..58

Meade Sınırlı Garanti ………………………………..…59

İletişim Bilgisi
Sosyal Medya ve Adres……………………….. Arka kapak

AudioStar El Kumandası ……………………….…..22
Sadece Bir Düğmeyle Cosmos'u Gezin…………….…..22

AudioStar’ın Yön Tuşlarını Kullanarak Gözlemlemek...24

Ay Gözlemi…………………………………………………25

Karasal Gözlem……………………………………………25

AudioStar El Kumandası………….………………………...26

AudioStar El Kumandası Navigasyon Egzersizi………..26

AudioStar El Kumandası Veri Girme ……………………27

Rehberli Tur Menüsü……………………………………...27

Object Menüsü (Object Menu)……………...........…27

AudioStar Menü Ağacı.…………………………………….. 28

Etkinlik Menüsü (Event Menu)…………………………29

Sözlük Menüsü (Glossary Menu)………………………..30

Yardımcı Programlar Menüsü (Utilities Menu)…………30

Ayarlar Menüsü (Setup Menu) …………………………..31

Periyodik Hata Düzeltme (PEC) Eğitimi...........................33

PEC Eğitimi Menü  Seçenekleri…………………….……33

PEC Güncelleme Menü Seçenekleri……………………34

PEC Silme Menüsü Seçenekleri………………………...34

PEC Açma-Kapamama Menüsü…………………...……34

3



LX85 Genel Bakış

4

Kırlangıç Kuyruk Bağlantı Vidaları

Deklinasyon indeks işaretçisi

Deklinasyon Kablosu

Karşı Ağırlık Mili Kilit Somunu

Karşı Ağırlık Mili

Karşı Ağırlık

Karşı Ağırlık

Kilit Vidası

Güvenlik somunu

Yükseklik

Kilit Vidası

Azimut Ayar Vidası

(biri diğer tarafta)

AudioStar El Kumandası

Tripod Kurgusu

Yükseklik Ayar Vidası

Enlem Ölçeği

LX85 Ekvatoral Kundak

Kontrol Paneli

Sağ Açıklık (R.A) İndex İşaretçisi

Sağ Açıklık (R.A) Kilit Kolu
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Tripod Bacakları

(Tamamı gösterilmektedir)

Aksesuar Tepsisi Somunu

Aksesuar Tepsisi

Merkezi Mil

Kundak Kilit Somunu

Açma/Kapama Düğmesi

Güç Giriş Portu

Sağ Açıklık (R.A) Motor Bölümü

İsteğe Bağlı Kutup Ayar Dürbünü –

Arka Kapak Bölümü

İsteğe Bağlı Kutup Ayar Dürbünü –

Kutup Ayar Dürbünü Yuvası & Ön Kapak Bölümü

Deklinasyon (Dec.) Kilit Kolu

Deklinasyon (Dec.)

Motor Bölümü

Kırlangıç Kuyruk Bağlantı 

Yuvası



Azimut Ayar Düğmeleri: Teleskopun kutup ayarı

sırasında kullanılır. Gerçek kuzeyi (veya Güney

Yarımküre'de güneyi) bulmak için azimutta (sol /

sağ) ince ayarlamalar yapar.

Kontrol Paneli: AudioStar El Kumandası

Kablosunun bağlanması için HBX Portu,

Deklinasyon Portu, AutoGuide (Kılavuz

Teleskop) portu ve yardımcı portu içerir.

Sağ Açıklık İndeks İşaretçisi: Teleskopun RA ana

konumunu göstermek için.

Deklinasyon İndeks İşaretçisi : Teleskopun

Deklinasyon ana konumunu göstermek için.

Sağ Açıklık Kilit Kolu: Sağ açıklık eksenini kilitler.

Teleskobunuzu AudioStar ile kullanırken kilitli

kalmalıdır. Kilitli konumdayken, LX85 hareketi

AudioStar El Kumandası üzerinden elektronik

olarak kontrol edilir.

Deklinasyon Kilit Kolu: Deklinasyon eksenini

kilitler. Teleskobunuzu AudioStar ile kullanırken

kilitli kalmalıdır. Kilitli konumdayken, LX85 hareketi

AudioStar El Kumandası üzerinden elektronik

olarak kontrol edilir.

Deklinasyon Kablsou: Kontrol panelinde (DEC)

yuvasına ve Deklinasyon (DEC) Motoruna takılır.

Kırlangıç Kuyruk Bağlantı Yuvası: Kırlangıç Montaj

Plakasına uygun montaj alanı.

Kırlangıç Kuyruk Montaj Plakası: Optik Tüp

Tertibatını LX85 Ekvatoral kundağa sabitleyen montaj

bileşeni.

Kırlangıç Kuyruk Montajı Bağlantı Vidaları:

Kırlangıç Kuyruğu Montaj Plakasının Kırlangıç

Kuyruğu Yuvasına bağlanmasına izin verir. Optik Tüp

Tertibatını sabitlemek için her iki vida da sıkıca

sıkılmalıdır.

Karşı Ağırlık Mili: LX85 EQ Kundağa bağlanır ve

Karşı Ağırlık(lar)ı tutar.

Karşı Ağırlık: Optik Tüp ve aksesuarların ağırlığını

dengeleyerek sağaçıklık motorlarının kusursuz

çalışmasını sağlar.

Karşı Ağırlık Kilit Vidası: Karşı ağırlığı yerinde

tutmak için sıkıca sıkın.

Güvenlik Somunu: Karşı Ağırlık Kilitleme

Vidasının sıkılmaması durumunda Karşı Ağırlığın

yere (veya ayaklarınıza) düşmesini önler..

Genel Bakış
Tripod Düzeneği: Tüm teleskop düzeneğinin

ağırlığını destekler. Taşıma ve saklama için

ayarlanabilir yüksekliğe sahip tripod.

LX85 Ekvatoral Kundak: Teleskobunuzu ve tüm

aksesuarlarını tutan tripodun üstündeki ekvatoral

platformdur. Bu, işaretleme ve izlemeden sorumlu

mekanik bileşendir. Biri doğuya / batıya doğru

hareket eden Sağ Açıklık için, diğeri kuzeye /

güneye doğru hareket eden Deklinasyon için iki

motor içerir.

Optik Tüp Düzeneği (OTA): Teleskopun ışığı

toplayan ve uzaktaki nesneleri gözlem için mercek

boyunca ya da astrofotografi için bir kameraya

odaklayan optik kısmı.

Gözmerceği: Gece gökyüzünde nesneleri

gözlemlemek için optik bileşen. Göz mercekleri

değiştirilebilir. Bir dizi büyütme ve görüş alanı ile

farklı çeşitleri mevcuttur.

Diyagonal Ayna (ACF, Mak-Cass ve Sadece refraktörler):

Yüksekte bulunan nesneleri görüntülerken daha

iyi konfor ve erişilebilirlik için mercek konumunu

yukarı döndürür. Diyagonal Ayna ayrıca

görüntüyü dikey eksende düzeltme özelliğine

sahiptir.

Hedef Dürbünü: Yıldız, Optik Tüp Kurgusunun

merceğinde ortalanmadan önce parlak yıldızların ve

nesnelerin yerini belirlemenize yardımcı olmak için

daha düşük büyütme gücünde, daha geniş bir görüş

alanı sağlar. Hedef Dürbünü, özellikle AudioStar

Alignment (hizalama-ayar) prosedürü sırasında, Ay ve

gezegenler gibi parlak nesneleri hızlıca bulmak için

kullanışlıdır.

AudioStar El Kumandası: LX85 için bilgisayar

kontrolüni sağlar. AudioStar, montajın motorlarını ve

elektroniklerini kontrol eder, GOTO özelliğinden

sorumludur, yönelimi ve takibi sağlar.

Yükseklik Ayar Vidası: LX85 EQ montaj

parçasının yükseklik açısını ayarlar. Bu açı gözlem

konumunuzun enlemine göre ayarlanır ve

teleskobun kutup ayarı için doğru şekilde

yerleştirilmiş olması gerekir.

Yükseklik Ayarı Kilit Vidası: Yükseklik konumunu

yerine kilitler. Bu, taşıyıcı bir vida değildir ve yalnızca

montaj yüksekliğinin değişmesini önlemek için

kullanılır.
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İsteğe Bağlı Kutup Ayar Dürbünü –

Kutup Ayar Dürbünü Yuvası & Ön Kapak Bölümü:

Sağ Açıklığın iç bölümündeki boşluk. Doğru kutup

hizasındayken, Göksel Kutbuna (Kuzey veya Güney)

yönelik eksen. İsteğe bağlı Kutup Ayar Dürbününü

kullanırken kapağı çıkarın, aksi halde kapağı yerinde

tutun.

12V DC Güç Giriş Yuvası: En az 5A akım ile 12V

DC kabul eder. 5.5 mm dış çapı ve 2.5 mm iç çapı

olan, içi-pozitif fişleri kabul eder.

Açma/Kapama Düğmesi: Bir güç kaynağına

bağlandığında LX85’i açar veya kapatır.

Merkezi Mil: LX85 EQ Bağlantısını Tripod

Aksamına bağlar. Ayrıca Aksesuar Tepsisini

sabitler.

Aksesuar Tepsisi: Hem 2 ”hem de 1.25” göz

merceklerini tutarken, ayrıca sıkıca yerine

sıkıldığında tripodun sertliğini de arttırır.

Aksesuar Tepsisi Somunu: Aksesuar Tepsisini

yerine sabitler. Tripodu ekstra sert tutmak için sıkıca

sıkın.
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Hedef Dürbünü

Hedef 

Dürbünü

Ayar Vidaları

(5)

Gözmerceği

Diyagonal Ayna

Kulp

Odak 

Topuzu

Toz Kapağı

(Resimde 

Gösterilmiyor)

Gözmerceği Tutucu
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Hedef Dürbünü

Gözmerceği

Odak 

Topuzu

Birincil Ayna 

Kolimasyon Ayar 

Vidaları (3)

Birincil Ayna 

Kolimasyon Kilit 

Vidaları (3)

Diyagonal Ayna

Hedef 

Dürbünü

Ayar Vidaları

(5)

Kırlangıç 

Kuyruk Rayı
(Resimde gösterilmemiş)

Gözmerceği Tutucu
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Hedef Dürbünü

Hedef 

Dürbünü

Ayar Vidaları

(5)

İkincil ayna
(Resimde gösterilmiyor)

Gözmerceği

Odaklama 

Mekanizması

Odak Mekanizması 

Gergi Vidası

Tüp Halkası Sıkma Somunları

Tüp Halkası

Kamera Piggyback

Adaptör (1/2"-20)

Birincil Ayna

Birincil Ayna

Kolimasyon Ayar 

Vidaları

Ayar Vidası(3) 

Kilit Vidası (3)

Kırlangıç Kuyruk Rayı
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Hedef Dürbünü

2" - 1.25" düşürücü adaptör

Gözmerceği

Odaklama 

Mekanizması

Odak Mekanizması Gergi Vidası

Kamera Piggyback Adaptör 

(1/2"-20)
Çiy Kalkanı

Tüp Halkası Sıkma 

Somunları

Tüp 

Halkası

Kırlangıç Kuyruk Rayı

2" Diyagonal Ayna

Hedef Dürbünü

Ayar Vidaları (5)



LX85 Parça Listesi
LX85 EQ Kundak

Karşı Ağırlık Mili

Yükseklik Ayar Vidaları (Ayar ve 
Kilit) 

Azimut Ayar Vidaları

9 lbs Karşı Ağırlık

AudioStar El Kumandası

AudioStar El Kumandası Kablosu

Deklinasyon Motor Kablosu

Tripod, Merkezi Mil ve Aksesuar Tepsisi Somunu

Aksesuar Tepsisi

Pusula

Kullanım Kılavuzu

#217004 - 8" Reflektör Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

1.25” Plössl Gözmerceği, 9mm

1.25” Plössl Gözmerceği, 26mm

#217002 - 6" Maksutov-Cassegrain
Parça Listesi 

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

1.25” Plössl Gözmerceği, 9mm

1.25” Plössl Gözmerceği, 26mm

1.25" Diyagonal Ayna

#217005 - 6" ACF Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz 
Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

1.25” Plössl Gözmerceği, 9mm

1.25” Plössl Gözmerceği, 26mm

1.25" Diyagonal Ayna

#217001 - 5" Refraktör Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

1.25” Plössl Gözmerceği, 9mm

1.25” Plössl Gözmerceği, 26mm

2" Diyagonal Ayna

#217006 - 8" ACF Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz 
Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

1.25” Plössl Gözmerceği, 9mm

1.25” Plössl Gözmerceği, 26mm

1.25" Diyagonal Ayna

#217003 with 6" Reflector Parts List

Optical Tube Assembly with Tube Rings and 
Dust

Caps

8x50 Finder Scope

1.25” Plössl Eyepiece, 9mm

1.25” Plössl Eyepiece, 26mm
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#217010 - 70mm Astrograf Refraktör
Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

48mm – 42mm düşürücü adaptör

Vixen-Stili Dovetail (Kırlangıç Kuyruk)

Sert Taşıma Çantası

#217008 - 80mm APO Refraktör
Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

2" - 1.25" düşürücü adaptör

Vixen-Stili Dovetail (Kırlangıç Kuyruk)

Sert Taşıma Çantası

#217009 - 115mm APO Refraktör
Parça Listesi

Optik Tüp Kurgusu, Tüp Halkası ve Toz Kapakları

8x50 Hedef Dürbünü

2" - 1.25" düşürücü adaptör

Vixen-Stili Dovetail (Kırlangıç Kuyruk)

Sert Taşıma Çantası
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Enlem Ayarı

Daha fazla ağırlık eklenmeden önce enlem ayarını 
yapmanızı öneririz. Bu, daha büyük ayarları kolaylaştırır.

1. Ön kısmı gevşetin (kuzey tarafı) Yükseklik Kilit
Düğmesi ayarına yer açmak için birkaç tur döndürün

Kurulum
Kutu içeriğini açmaya başlayın ve LX85'in 

parçalarına ve kullanımına aşina olmak için gün

içinde montajı yapmaya başlayın.

Tripod Kurulumu
1. Teleskopu bol miktarda gökyüzü görebileceğiniz ve

Kuzey Yıldızı'nın (Polaris) görünür olduğu geniş bir açık

alana kurun. Gece gökyüzüne bakışınızı engelleyeceğiniz

bir binanın veya duvarın yanına kurmayın. Zeminin sabit

olduğundan ve yaklaşık olarak düz olduğundan emin olun.

Teleskopu her zaman yollardan ve trafikten uzakta güvenli

bir alana yerleştirin. Teleskobu, aydınlatma lambalarından

uzağa kurmak en iyisidir. Parlak ışıklar gece görüşünüzü

bozacak ve gökyüzünü görme yeteneğinizi engelleyecektir.

2. Tripodu, tripod ayağı aşağıdayken ve ayakları en kısa

konumundayken dikey olarak tutun. Tripod bacağından

ikisini kavrayın ve tripodun ağırlığı üçüncü bacak

üzerindeyken tutularak bacakları tamamen açık bir konuma

getirin.

3. Her bacağın altındaki Yükseklik Ayarı Kilit Düğmelerini
birer birer gevşeterek tripodun yüksekliğini ayarlayın.
Ayağı istenen seviyeye kaldırın, ardından kilitleme
düğmesini sıkın. Tripod makul seviyede olmalıdır.

LX85 Kundağın Tripoda Montajı

1. Tripodun üst tarafındaki Azimut Hizalama çıkıntısını
bulun.

2. LX85 montaj parçasını tripodun üzerine yerleştirin, böylece
motor kapaklarını içeren taraf (montaj parçasının kuzey tarafı)
Azimut Hizalama çıkıntısı üzerine yerleştirilir. Bir elinizle
bağlantıyı tripodun tepesine tutarken, tripodun Merkez Çubuk
Takma Kilitleme Somununa geçirerek bağlantıyı tripoda
sabitleyin.

3. İki Azimut Ayar Düğmesini yuvaya takın ve orta sertlikte
sıkın.

4. Yükseklik Ayar Düğmelerini, montajın arka (güney)
tarafına takın.

2. Arkadaki (güney tarafı) Yükseklik Ayar Düğmesini, 

montajdaki derece ölçeği gözlem alanınız için enlem ile

eşleşene kadar hareket ettirin. Örneğin, Ankara’da derece

ölçeği yaklaşık 40° olana kadar ayarlayın.

3. Yükseklik Ayar Kilitleme Düğmesini montajın ön (kuzey) 
tarafına takın ve hafifçe sıkın. Bu, montajın enlem
pozisyonunu yerine kilitler ve gelecekteki taşıma işlemleri
sırasında hareket etmesini önler..

Gözlem alanınızın enlemini akıllı telefonunuzdan, hızlı

internet aramasından veya coğrafi haritadan bulabilirsiniz. Bu 

ayarlamayı daha sonra gece gökyüzünün altındayken daha 

detaylı yapacaksınız.

Eğer arka (güney tarafı) Yükseklik Ayar Düğmesi hareket

etmeyi keserse, ayar yapabilmek için ön kısmı (kuzey tarafı) 

Yükseklik Kilit Düğmesini gevşetmeniz gerekir. Ön topuzun

taşıma sırasında montajın değişmesini engellediğini

unutmayın, kutup ayarınız tamamlanıncaya kadar bunu

tamamen gevşek tutabilirsiniz.
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Aksesuar Tepsisinin Montajı

Hatırlatma: Aksesuar tepsisini takılmadan önce LX85
kundağının tripoda sıkıca takılması gerekir.

1. Aksesuar Tepsisi Somununu Merkezi Milden çıkarın ve
aksesuar tepsisini tripod ayaklarıyla temas edene kadar
yukarı kaydırın. Aksesuar Tepsisi kolları, Aksesuar Tepsisi
Somununu sıkmadan önce her bir bacakla aynı hizada
olmalıdır.

2. Somunu takın ve Aksesuar Tepsisi üç tripod ayağının
tümü ile tam temas edene kadar sıkıca sıkın.

3. Aksesuar Tepsisine doğru bastırın ve tripoda doğru
hareket etmediğinden emin olun. Yerine sıkıca oturmalıdır.
Bu yalnızca Aksesuar Tepsisinin doğru şekilde takılmasını
garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda teleskopun ağırlığını
daha iyi desteklemek için tripodu daha stabil hale getirir.

AudioStar El Kumandası ve Kablolama

1. Deklinasyon Kablosunu Kontrol Paneli üzerindeki
“DEC” etiketli bağlantı noktasına takın, ardından
kablonun diğer ucunu Deklinasyon Motoru Muhafaza
Kapağında bulunan bağlantı noktasına takın.

2. AudioStar kablosunu “HBX” etiketli Kontrol
Panelindeki bağlantı noktasına takın, ardından diğer
ucunu AudioStar El Kumandasının altına takın.

3. AudioStar Askı Klipsini, iki montaj deliğine
oturtmak için klipsin kenarlarını sıkarak El
kumandasının arka bölümüne takın, böylece el
kumandasını aksesuar tepsisine veya başka bir uygun
yere asmak için kullanabilirsiniz.

Karşı Ağırlık Mili ve Karşı Ağırlık Montajı

1. Karşı Ağırlık Mili ve Karşı Ağırlık Mili Kilitleme
Somunu kutuya ayrı olarak paketlenir ve Karşı Ağırlık
takılmadan önce monte edilmesi gerekir. Takmak için,
Kilitleme Somununu duruncaya kadar Karşı Ağırlık
Milinin üzerine geçirin.

2. Şimdi Karşı Ağırlık Kilidi Somununu duruncaya kadar
geçirin. Kilitleme Somunu, kullanım sırasında Karşı
Ağırlık milini dengelemeye yardımcı olur.

3. Sağ Açıklık (R.A.) Kilitleme Kolunu açın ve Karşı
Ağırlık Şaftını yere doğru bakacak şekilde yerleştirin.
Güvenlik Somununu çıkarın ve *Karşı Ağırlığı, Karşı
Ağırlık Milinin orta konumuna kaydırın. Tüp montajı ve
aksesuarlar eklendikten sonra montajı dengelemek için
daha sonra Karşı Ağırlık konumunu ayarlayacaksınız.

4. R.A'yı kilitleyin. Optik Tüpü takarken hareket etmemesi
için Kolu Kilitleyin.

* LX85 teleskopunuzda iki ağırlık varsa, ikinci karşı
ağırlığı takın. Eğer öyleyse, ikinci karşı ağırlık ayrı olarak
paketlenecektir. İkinci karşı ağırlığın olma durumu, optik
tüpün ve aksesuarların toplam ağırlığına göre
belirlenecektir.

Optik Tüpün Montajı

Vixen tarzı bir kırlangıç kuyruk bağlantıya sahip herhangi
bir optik tüp LX85'e takılabilir. Bir Optik Tüpü takmadan
önce, aksesuarlarla birlikte optik tüpün toplam ağırlığının
LX85 bağlantısının belirtilen taşıma kapasitesinin altında
olduğundan emin olun. LX85 taşıma kapasitesi için Meade
web sitesini (www.Meade.com) ziyaret edin. Optik tüpü
takmadan önce, montaj ve tripodun gözlemlemek istediğiniz
yere kurulduğundan emin olun.

1. Sağ Açıklığı (R.A.), karşı ağırlıklar zemine doğru
bakacak şekilde konumlandırın. Bu durumda Kırlangıç
Kuyruk Yuva kuzey / güney doğrultusunda yönlenmiştir.
Bu, bağlantının ana konumu ve optik tüpü bağlamak için en
güvenli konumdur.

2. RA ve Dec (Sağ Açıklık ve Deklinasyon) Kilit kollarını
sıkın.

Hatırlatıcı: Optik tüpe takılmadan önce Karşı Ağırlık (lar)
monte edilmiş olmalıdır!

3. Optik tüp üzerindeki kırlangıç kuyruk şeklindeki raya yer
açmak için Kırlangıç Bağlantı Vidalarını gevşetin, ancak
vidaları çıkarmayın. LX85 Kundağı üzerindeki vidalar optik
tüpün geçişine izin verecek ölçüde gevşetilmelidir.
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4. Optik tüpünüzün kırlangıç rayını LX85'in Kırlangıç
Yuvasına düz bir şekilde yerleştirin. Dikkatli olun ve rayın
yuvaya göre düz olduğundan emin olun. Optik tüpü, LX85
yuvasının ortasına gelecek şekilde yerleştirin.

5. Bir elinizle optik tüpü tutarken, diğer elinizi Kırlangıç
Kuyruk bağlantı vidalarını sıkmak için kullanın. Optik tüpü
serbest bırakmadan önce her şeyin güvenli olduğundan
emin olun.

LX85’i Dengelemek

LX85 serisi bir optik tüp veya kendi optik bir tüpünüzü
kullanıyor olsanız da, LX85 ekvatoral kundağını
dengelemek, güvenli çalışmanıza ve en iyi stabilite,
takip ve yönelim hassasiyetine ulaşmanıza olanak sağlar.

1. Teleskopu dengelemeden önce tüm aksesuarların
monte edildiğinden ve toz kapaklarının çıkarıldığından
emin olun.

Sağ Açıklık Eksenini Dengelemek

2. Teleskobu tutarken Sağ Açıklık kilidini dikkatlice
açın. Sağ açıklık eksenini karşı ağırlık mili yere paralel
olacak şekilde hareket ettirin.

3. Teleskopu kontrollü ve yavaş yavaş bırakın ve hangi
yöne dönmeye başladığını görün. Optik tüpe doğru
yöneliyorsa, karşı ağırlıkları karşı ağırlık milinden
aşağı doğru kaydırın; karşı ağırlık tarafına yöneliyorsa
ise yukarı doğru kaydırın. Bunu Teleskop denge
noktasına gelinceye kadar devam ettirin. Dengeli bir
teleskopta sağ açıklık motor gerginliğini azaltacak ve
teleskop performansını artıracaktır.

Deklinasyon Eksenini Dengelemek

4. Karşı ağırlık mili yere paralel durumdayken sağ
açıklık eksenini kilitleyin.

5. Dikkatlice deklinasyon ekseninin kilidini gevşetin. Bu
esnada bir elinizle optik tüpü tutun.

6. Yavaş yavaş optik tüpün gitmesine izin verin ve hangi
yöne dönmeye başladığını görün. Eğer optik tüp öne doğru
eğiliyorsa optik tüpün geriye doğru, eğer optik tüp geriye
doğru gidiyorsa öne doğru kaydırılması gerekmektedir.

7. Optik tüpü tekrar ana konumuna getirin (Karşı ağırlık mili
aşağı doğru yere bakacak şekilde). Optik tüp açıklığı Kuzey
yönünü göstermelidir. Bu şekilde, optik tüp yerçekimi
tarafından biraz tutulacaktır. Kırlangıç Yuva Bağlantı
Vidalarının biraz gevşetin fakat tamamen çıkarmayın.

8. Kırlangıç Kuyruk bağlantı vidalarını gevşetirken bir eliniz
daima teleskopta olsun. 6. Adımda belirlediğiniz yöne doğru
teleskobunuzun optik tüpünü, kırlangıç kuyruk yuva içinde
yavaşça kaydırın. Optik tüpünüzü tutan vidaları iyice
sıktıktan sonra 4,5,6 adımlarını tekrarlayın.

Not: Bazı durumlarda dengeli bir sistem elde etmek için tüp
kızak halkaları içindeki optik tüp konumunu
ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, beşik halka kilitleme
topuzlarını hafifçe gevşetin ve dengelene kadar optik tüpü
beşik halkalarında ileri veya geri kaydırın. Ardından kızak
halka kilitleme düğmelerini yerine sıkıca kilitleyin.

İpucu: Daha büyük ve daha ağır teleskoplar için, optik
tüpün monte edilmesine yardımcı olacak ikinci bir kişinin
yardımını almanızı öneririz. Ekvatoral montaj ile çalışmak
ve alışmak biraz zaman alabilir, optik tüpü takarken birinin
yardım etmesi daha güvenli bir kurulum olmasını
sağlayacaktır.

Aksesuarların Kurulumu

LX85 optik tüpünüz için sayfa 8-11'deki Optik Genel
Bakış bölümüne bakın.

1. Daha önce kurulmamışsa, Gözmerceği tutucuyu
(yalnızca ACF ve Maksutov) teleskopun arkasına takın.

2. Diyagonal Ayna'yı (sadece ACF, Maksutov ve
Refraktör) takın ve kilitleme vidasını kullanarak
sabitleyin. Bir görüntüleme kamerası kullanılacaksa,
çapraz aynanın hiç kullanılmaması faydalı olacaktır.

3. Gözmerceğini odaklayıcıya (reflektörler için) veya
Diyagonal Aynaya yerleştirin ve kilitleme vidasını
kullanarak yerine sabitleyin. Her zaman düşük güçteki
26mm mercek ile başlayın.

4. 8x50 Hedef Dürbününü Braketine yerleştirin ve
kilitleme vidaları ile teleskopa sabitleyin.

5. Dengeleme prosedürüne ilerlemeden önce varsa çiy
kalkanı, filtre tekerlekleği, kameralar vb. İle kullanılacak
diğer aksesuarları kurun.
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LX85'i ilk birkaç kez kullandıktan sonra, dengeleme

prosedürünü hızlı ve kolay bir şekilde

gerçekleştirebileceksiniz.

Doğru Konum Konumunu göstermeye yardımcı olmak
için, LX85’de Sağ Açıklık ve Deklinasyon ekseninde bir
indeks işareti bulunur. Sağ açıklık ve deklinasyon kilidini
açın ve teleskobu indeks işaretleriyle aynı hizaya getirin,
ardından her iki kolu da kilitleyin. Kundağın her iki
ekseni de kilitli kalmalıdır. Böylece başarılı bir şekilde
bir hizalama (Alignment) gerçekleştirebilir ve AudioStar
ile nesneleri doğru bir şekilde bulabilirsiniz.

<!> Dikkat: Teleskopun dengesi yetersiz ise, bir
tarafa hızlı bir şekilde düşme eğilimi gösterebilir.
Kazara hasar görmesini önlemek için kollardan
birinin kilidini açtığınızda daima teleskopu tutun.

Teleskop Ana Konumu (Home Position)

Ana Konum (Home Position), hizalamaya başlamadan

önce teleskopunuzun başlangıç konumudur. Bu ayrıca

kurulum sırasında montaj için varsayılan konum olarak

kabul edilir.

Hedef Dürbününü Hizalamak

Tüm LX85 teleskopları 8x50 optik Hedef Dürbünü ile
donatılmıştır. Bu esasen, teleskopunuzun görüş alanında
ortalanmadan önce bir nesneyi bulmanıza yardımcı
olmak için tasarlanmış ortası artı işaretli küçük, düşük
güçlü bir teleskoptur. Hedef Dürbünü olmadan,
başlangıçta herhangi bir şeyi bulmak zor olurdu, çünkü
ana teleskopunuzdaki görüş alanı çok daha küçüktür.
Hedef Dürbünü, öncelikle AudioStar el kumandasını
kullanırken hizalama yıldızlarınızı bulmanıza yardımcı
olmak için kullanılır. Ancak yeni nesneleri bulmaya ve
ortalamaya çalışırken de yararlı olacaktır.

Sağ Açıklık ekseni, Karşı Ağırlık Mili yere doğru aşağı
bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Deklinasyon ekseni, Optik Tüp Tertibatı Kuzeye (veya
Güney Yarımküre’de Güney’e) dönük olacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Optik Tüp Tertibatı, “N” etiketli
öne dönük tripod ayağını gösterir.

Hedef dürbününün braketinde oturmasına yardımcı olan 5
ayar vidası ve 1 yay yüklü gergi vidası vardır. Hedef
dürbününü hizalamak için:

LX85 Ana Konumu
(Home Position)
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Teleskoba Paralel Olmalıdır
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Hizalama Vidaları



1. 26mm mercek kullanarak, gündüz en az 1000 metre
uzakta bulunan bir nesneyi veya geceleri parlak bir yıldızı
bulun.

2. Nesneyi göz merceğinizde ortalayın ve odaklayın.

3. Şimdi, hedef dürbününden bakın. Nesne artı işaretlerinin
merkez noktasından uzakta olacaktır. Nesne artı işaretinde
ortalanana kadar 5 ayar vidasını ayarlayın.

LX85'inizi kabaca kutup ayarını yapmak için:

1. Teleskopu ana pozisyonuna yerleştirin (karşı ağırlık mili
yere doğru aşağı bakacak şekilde, optik tüp montajın kuzey
tarafına bakacak, sağ açıklık. ve Deklinasyon indeks
işaretleri aynı hizada olmalı).

2. Sağ açıklık ve deklinasyon kilidini açmadan, LX85'i
kabaca, kuzeye (veya Güney Yarımküre'de güneye)
bakacak şekilde konumlandırın. Teslimat kapsamında
verilen manyetik pusulayı kullanabilirsiniz, ancak
pusulanın Gerçek Kuzey’e değil Manyetik Kuzey'e
yöneleceğini unutmayın. Tripodun yeniden
konumlandırılması gerekebilir, böylece Kuzey tripod ayağı
kabaca gerçek Kuzey’e yakınlaşacaktır. Gerekirse ince
ayar yapmak için Azimut Ayar Vidalarını kullanabilirsiniz.
Polaris'i görecek kadar karanlıksa, bunu gerçek Kuzey için
hedefiniz olarak kullanın.

3. Öndeki Yükseklik Kilit Düğmesini (kuzey tarafı) biraz
gevşetin Enlem Ayar vidasının hareketine izin vermesi için
birkaç tur döndürün.

4. Arkadaki (güney tarafı) Yükseklik Ayarı topuzunu,
kundağın yanındaki Enlem Ölçeği, konumunuzun
enlemiyle eşleşene kadar hareket ettirin.

5. Hedef dürbünü, optik tüp ile zaten hizalı (gerekliyse
Hedef dürbünü hizalama bölümüne bakın) ise, Hedef
dürbününden Polaris'i bulun. Polaris Hedef dürbünü görüş
alanında değilse, teleskobu yeniden konumlandırmak için
azimut ve yükseklik ayar düğmelerini kullanın. Ayar
hareketinin bitmesi durumunda, tripod pozisyonunu
yeniden konumlandırmanız gerekecektir.

6. Azimuth ayar vidalarından birini gevşeterek diğerini ise
sıkarak azimutu (sol / sağ) hareket ettirin.

7. Polaris (Kuzey Yıldızı) hedef dürbününde ortalanana
kadar yükseklik ayarı vidasını gerektiği gibi döndürerek
yüksekliği ayarlayın.

4. Hem ana teleskop hem de hedef dürbünü ile
görünümü kontrol edin.

Bir kez hizaladıktan sonra hedef dürbünü yerinden
çıkarmadığınız müddetçe tekrar ayarlamanız
gerekmez.

Not: Hedef dürbününü gün içinde hizalamak, gözlem
oturumunuza başlamadan önce avantaj sağlayacaktır.
Ancak, en iyi doğruluk için, en sonunda gökyüzünde
parlak bir yıldızla ya da gün boyunca dağın tepesi gibi
çok uzak bir nesneye hizalamanız gerekir. Bunun nedeni,
“yakın olan nesnelerin paralaks göstermesidir.

Hatırlatma: Güneş'e asla teleskobunuzla veya
hedef dürbününüzle bakmayın! Teleskobu gün
içerisinde çalıştırırken çok dikkatli olun.

Kutup Ayarı

LX85, gökyüzündeki herhangi bir nesneyi tam olarak
izlemek için tasarlanmış bir Alman Ekvatoral Kundaktır.
Düzgün çalışabilmesi için, LX85’in Sağ açıklık ekseni
gece gökyüzünün görünür hareketini takip etmesi için
kutupsal hizalı olması gerekir. Teleskop doğru kutupsal
hizalamada değilse, nesneler nihayetinde teleskobun görüş
alanı dışına sürüklenecektir.

Kutup ayarının, AudioStar'ın bilgisayarlı hizalamasından
bağımsız, mekanik hizalama olduğunu lütfen unutmayın.
Teleskobunuzu açmadan önce, en azından LX85'in kabaca
kutup ayarına sahip olmasını sağlamalısınız.

Bu, kaba bir kutup hizalaması sağlayacaktır. Aynı
prosedür, daha doğru kutup hizalaması için isteğe bağlı
Meade #617006 Kutup Ayar Dürbünü kullanılarak
yapılabilir. Ek olarak, LX85 teleskobunun hassas şekilde
kutup ayarının yapılması için, isteğe bağlı üçüncü taraf
aksesuarları ve / veya yazılım araçları gibi başka
yöntemler de kullanılabilir.

İsteğe bağlı Kutup Ayar Dürbünü #617006, Meade'den
temin edilebilir. Kuzey yarım küre gözlemcileri için,
Kuzey Göksel Kutbu'nu (NCP) hızlı bir şekilde
konumlandırmak ve hızlı bir kutup ayarı elde etmek için
Polaris'i (Kuzey Yıldızı) görmenizi sağlar.
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2. Teleskop güç düğmesini AÇIK konuma getirin.
AudioStar bip sesi çıkarır ve ekran etkinleşir. Ardından
AudioStar sistemi başlatmak birkaç dakikanızı alır.

3. “Hizala (Align) için «0» –veya Menü için Mod tuşuna
basın” mesajı görünür. Teleskopunuzu “Kolay Hizalama”
yöntemini kullanarak hizalamak için 0 düğmesine basın,
bkz. “Kolay (İki Yıldızlı) Hizalama”, sayfa 20. Hizalama
işlemini atlamak için, alternatif bir hizalama seçin veya
AudioStar menülerine erişin, bunun için Mod tuşuna
basabilirsiniz.

4. Teleskop daha sonra yatay ve dikey yönde az miktarda
hareket ettirerek teleskopun motor işlevini test eder. Bu
motor testi sadece ilk açılışta ya da el kumandasını
sıfırladığınızda (RESET) gerçekleşir. Bunun dışında tekrar
yapılmaz.

5. Konumunuzu veya Posta Kodunuzu Ayarlayın: Konum
ekranı görüntülenir. Bu ekran, gözlemlediğiniz yerin posta
kodunu veya konumunuzu seçmek isteyip istemediğinizi
sorar (örneğin, gözlemlediğiniz yerin şehir ve eyaletini
veya ülkesini girerek). Posta kodu seçeneğini seçmek için
“1” e ya da şehre ve duruma girmek için “2” ye basın.
Türkiye içindeki şehirlerden sadece İstanbul ve Ankara
bulunmaktadır. Konumunuz bu iki şehirden hangisine daha
yakınsa o şehri seçin. Hizalama (Alignment) işlemi
sırasında konum farklılığından kaynaklı farklılıklar
giderilecektir.

LX85‘in kullanımı

LX85‘e güç sağlama

LX85, uç pozitif kutuplamalı 5 amper akım ile 12V DC 
voltaj gerektirir. Çoğu taşınabilir 12V alan akü bunu 
sağlayabilir. Bir AC prizine erişiminiz varsa, isteğe bağlı 
Meade AC Güç Adaptörü (#07584) kullanılabilir. Güç 
girişi bağlantı noktası 5.5 mm dış çap ve 2.5 mm iç çap 
soket kullanır.

Basmalı düğmeyi yukarı konuma getirerek kundağı açın. 
Kırmızı bir L.E.D. ON (açık) konumda olduğunu 
belirtmek için yanacaktır.

AudioStar Menüsü

AudioStar veritabanı hızlı ve kolay gezinme için uygun 

seviyede düzenlenmiştir.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AudioStar el kumandasında bir menünün içine girmek için

ENTER tuşuna basın.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MODE tuşu bir üst menüye çıkmak için kullanılır.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veritabanındaki nesnelere gitmek için GOTO düğmesine
basın. Gece gökyüzü ayarı yaptıktan ve Audiostar
veritabanından bir nesne seçtikten sonra bunu kullanın.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teleskobu elektronik olarak belirli bir yöne hareket 
ettirmek için ortadaki yön tuşlarına basın. Karakterleri ve 
rakamları girmek için rakam tuşlarıyla birlikte de 
kullanabilirsiniz

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AudioStar menülerinde yukarı ve aşağı gitmek için el 
kumandasının en alt bölümdeki kaydırma tuşlarına basın.

Not: Konum ayarları (ülke / eyalet / il ve şehir veya
posta kodu) yalnızca montajı ilk defa açtığınızda
sorulur. Bu ayarı daha sonra değiştirmek
isterseniz, Site menüsünü kullanın. Daha fazla
bilgi için bkz. sayfa 32.

A. Posta kodu seçeneğini seçtiyseniz, en soldaki “0”
vurgulanır. Rakamları girmek için Sayı tuşlarını
kullanın. Bir haneye girdiğinizde, sağdaki bir sonraki
rakam vurgulanır. Bir sonraki haneyi girin. Posta
kodunuzun 5 basamağının tümü girilene kadar bu
işlemi tekrarlayın. Ardından Enter'a basın.

B. Konum seçeneğini seçtiyseniz, bir sonraki ekran
gözlem yerinin ülkesini veya eyaletini / bölgesini
(alfabetik olarak listelenmiştir) sorar.

i. Ülkeler, eyaletler ve iller listesinde gezinmek için en
alttaki Kaydırma ok tuşlarını kullanın. Doğru konum
görüntülendiğinde ENTER düğmesine basın.

ii. Bir sonraki ekran gözlem bölgesine en yakın şehri
(alfabetik olarak listelenmiştir) sorar. Şehirler
listesinde gezinmek için Kaydırma tuşlarını kullanın.
Ekranda doğru şehir belirdiğinde ENTER düğmesine
basın.

AudioStar El Kumandasının Başlatılması

Bu bölüm, AudioStar'ı ilk defa kullanırken ya da
sıfırlama yaptıktan sonra nasıl kullanacağınızı
açıklanmaktadır (bkz. “SIFIRLA”, sayfa 33).

1. AudioStar'ın LX85 bağlantısının düzgün şekilde
yapıldığından emin olun. Bkz. “AudioStar El Kumandası
ve Kablolalama” sayfa 15.
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Bu noktadan itibaren, montajı elle hareket ettirmemeli

veya R.A’nın veya Dec kilidini açmamalısınız. Aksi

takdirde AudioStar hizalaması kaybolacaktır.

3. Basmalı düğmeyi yukarı konuma getirerek LX85'i açın. 

AÇIK konumda olduğunu belirtmek için basmalı anahtarda

kırmızı bir LED yanacaktır.

4. AudioStar ekranında "Hizalamak için 0'a basın" (Press 0 
to Align) veya "Menü Modu" (Mode for Menu) görünür. 
Kolay Hizalamaya başlamak için 0'a basın. AudioStar'ın
başlatması zaten tamamlandıysa, Kolay Hizalama (Easy
Alignment), Ayarlar / Hizala (Setup/Align) menüsüne
gidip Kolay (Easy) seçilerek başlatılabilir.

AudioStar, teleskopun ana konuma nasıl yerleştirileceğini
açıklayan kayan bir yazı gösterecektir. Bunu atlamak için
Enter tuşuna basın. LX85 iki parlak hizalama yıldızının
ilkine geçer. Bu yıldızlar Gökyüzündeki o bölgedeki en
parlak yıldızlardır ve civardaki yıldızlara göre daha parlak 
olduğu için rahatça seçilebilir. Teleskopunuz doğrudan
yıldıza yönelmemiş olabilir, ancak alanın içinde, genellikle
hedef dürbünü içinde görülmeye yetecek kadar yakın
olmalıdır. (Hizalama işlemine başlamadan hedef dürbünü 
17.sayfadaki gibi ayarlanmalıdır.)

5. Hedef dürbününden bakarken, hizalama yıldızını hedef 
dürbününde ortalamak için orta ok tuşlarını kullanın. 
Hizalama yıldızını ortalarken, AudioStar üzerindeki 0-9 
tuşlarına basarak uygun motor dönüş hızını seçin. Farklı
dönüş hızları hakkında bilgi edinmek için bkz. Dönüş
Hızları sayfa 23. Hedefleri merkezlerken daha yavaş ve
daha kesin bir dönüş hızı kullanmak en iyisidir.

6. Şimdi, göz merceğinden bakın ve yıldızı merceğin görüş
alanında ortalamak için Yön Tuşlarını kullanın, ardından
ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın.

Not: 2 yıldız hizalama işlemi sırasında teleskop
engellenen bir gökyüzü alanını gösterirse, alttaki
Kaydırma Tuşlarından birine basarak farklı bir
yıldızı seçebilirsiniz.

7. İkinci hizalama yıldızı için prosedürü tekrarlayın.

Prosedür doğru yapıldığında, “Hizalama Başarılı”
(Alignment Successful) mesajı görüntülenir. AudioStar bu
mesajı görüntülemiyorsa veya "Hizalama Başarısız"
(Alignment Failed) mesajı veriyorsa, bu işlemi tekrar
uygulayın ve doğru hizalama yıldızlarını
merkezlediğinizden emin olun.

6. Bir sonraki ekran, Yaz Saati Uygulamasının
durumunu talep eder. Yaz Saati Uygulaması etkinse,
“1” tuşuna basın. Yaz Saati Uygulaması etkin değilse,
“2” tuşuna basın. Türkiye için «1» tuşuna
basabilirsiniz. Çünkü Türkiye’de daimi olarak yaz saati
uygulaması etkindir.

7. AudioStar daha sonra Teleskop Modelini sorar.
AudioStar El kumandasının kaydırma tuşlarını
kullanarak teleskopunuzun modelini bulun ve enter
tuşuna basın.

Not: LX85 teleskop modeli veritabanında
gösterilmeyen bir optik tüp kullanıyorsanız,
"LX85 Mount" seçeneğini seçin ve
istendiğinde optik tüplerin odak uzaklığını
girin.

8. "Tarih Girin" (Enter Date) yazısı belirir. Tarihi
girmek için AudioStar tuş takımını kullanın.

9. "Zamanı Girin" (E nter T imeyazısı belirir.
Zamanı girmek için AudioStar tuş takımını kullanın.

10. B u i ş l e m l e r d e n s o n r a Smart Drive'ın
başlatıldığını bildirir yazı görünecektir. Sağ açıklık
ekseni indeks sensörünü ararken teleskop 30 saniye
boyunca sağ açıklık ekseninde yavaşça hareket edecektir.
Sensör bulunduğunda «Nesne: Öğe Seç» (Object: select
object) belirir. İndeks sensörü ilk denemede
bulunmuyorsa, sensörü bulmak için LX85’i kapatıp açın.

Sistem başlatma şimdi tamamlandı ve AudioStar, Kolay
Hizalama (Easy Alignment) bölümüne girer. Gece
gökyüzünde hizalama yapmak için “Kolay (İki Yıldızlı)
Hizalama” başlığına bakın. Gece gökyüzünde
hizalamaya başlamak istemiyorsanız, ana AudioStar
menüsüne çıkmak için MODE tuşuna basın.

AudioStar ile kolay hizalama

LX85, AudioStar'ın gece gökyüzündeki nesnelere doğru bir
şekilde gidebilmesi için hizalanmalıdır. Alternatif olarak, 
bir yıldız veya güneş sistemi nesnesini izlemek için
mount'un izleme özelliğini kullanmayı seçebilirsiniz (bkz. 
AudioStar Özellikleri, sayfa 22).
1. R.A’nın kilidini açın ve Deklinasyon kilit kollarını
kaldırarak el ile teleskopu başlangıç konumuna getirin (bkz. 
Teleskop Ana Konumu, s. 17). Karşı ağırlık mili yere doğru
aşağıya dönük olmalı ve optik tüp kuzeyi (veya Güney
Yarımküre'de güneyi) göstermelidir.

2. . R.A’nın kilidini ve Deklinasyon kilit kollarını kilitleyin

İpucu: GO TO tuşu ayrıca “spiral arama” 
yapmanızı sağlar. 
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Teleskop bir nesneye geçtiğinde spiral arama
faydalı olur, ancak teleskop aramayı
tamamladıktan sonra gözmerceği içinde bu
nesne görünmeyebilir. (Bu hizalama prosedürü
sırasında gerçekleşir.) Yönelme işlemi bittiğinde
GO TO düğmesine basın, teleskop arama alanı
etrafında çok yavaş bir hızda spiral bir şekilde
dönmeye başlayacaktır. Bu esnada 
gözmerceğinden bakın ve nesne göründüğünde, 
spiral aramayı durdurmak için MODE düğmesine
basın. Ardından nesneyi ortalamak için Yön
tuşlarını kullanın.

Saturn gözmerceği içine girdiğinde AudioStar daha
sonra otomatik olarak teleskobu hareket ettirir, böylece
Satürn'ü (veya seçmiş olabileceğiniz başka bir nesneyi) 
“izler”; yani, Satürn gözmerceği içinde merkezde kalır.

Satürn’e gittikten sonra, Go to özelliğini Nesne (object) 
menü listelerindeki diğer nesnelerle uygulayın. 
Örneğin, Kış boyunca, Messier listesinden M42'yi, 
Orion Bulutsusu'nu seçin veya yaz aylarında Deep Sky, 
olarak adlandırılmış Nesneler listesinden Dumbbell 
Bulutsusu'nu seçin.

Hizalandıktan sonra, LX85'iniz AudioStar’ın veritabanında
bulunan binlerce nesneyi bulmaya hazırdır.

İlk objenize gidin

Farklı gök cisimleri yılın farklı zamanlarında görülebilir ve 

gözlem yerinize bağlı olarak, olası engeller (ağaçlar, 

binalar vb. Gibi) bazı nesneler gözlem seansınız için daha

uygun olacaktır. Ay, Jüpiter ve Satürn (göründüğü zaman) 

dahil olmak üzere güneş sistemi nesneleri gözlemlemek

için mükemmel ilk hedeflerdir. Ayrıca, derin olmayan

gökyüzü nesnelerinin aksine, bu Güneş Sistemi nesneleri

şehir konumlarından gelen ışık kirliliğinden gerçekten

etkilenmez.

Guided  Tour (Rehberli Tur)

Bu örnek, " Bu gecenin en iyisi" (Tonight’s Best) 
Rehberli Tur’un kullanımını göstermektedir

1. Satürn'ü gözlemledikten sonra, “Select Item: Object” 
tekrar görüntülemek için moda üç kez basın.

2. Aşağı Kaydırma tuşuna iki kez basın. “Öğe Seç: 
Rehberli Tur” görüntülenir.

3. ENTER düğmesine basın. “Rehberli Tur: Bu Gecenin
En İyisi” görüntülenir. Enter'a basın.

Diğer Rehberli Turlar denemek istiyorsanız, diğer tur 
seçeneklerinde gezinmek için Aşağı Kaydırma tuşuna
basın.

Seçmek istediğiniz tur görüntülendiğinde, ENTER 
tuşuna basın.

4. “Bu gecenin en iyisi: Aranıyor ...” (Tonight’s Best:  
Searching..) görüntülenecektir. Hesapladıktan sonra
“Bu gecenin en iyisi : Gökobjesi*” mesajı görüntülenir.

Hatırlatma: Bir kez hizalandığında, teleskobu 
hareket ettirmek için sadece GO TO veya Yön
tuşlarını kullanın. Teleskopu kilitlerini gevşeterek 
elle hareket ettirmeyin, aksi takdirde hizalama
kaybolacaktır..

*Not: Herhangi bir gecede bir tur listesinde farklı
nesneler gösterilebilir. Nesne hakkındaki bilgileri
görüntülemek için ENTER tuşuna basın. Teleskobu 
nesneye yönlendirmek için GO TO düğmesine basın.

1. Teleskopun hizalanmasından sonra “Select Item: 
Object” görüntülenir. Enter'a basın.

2. “Object: Solar System” görüntülendiğinde Enter'a basın.

3. “Solar System: Mercury” görüntülendi. Şu anda
görünen parlak bir gezegen görüntülenene kadar Aşağı
Kaydırma tuşuna basmaya devam edin; örneğin, Satürn.

4. ENTER düğmesine basın. “Hesaplanıyor” görüntülenir. 
Sonra “Satürn” ve bir dizi koordinat görüntülenir. Not:

Satürn’ün (ve diğer gezegenlerin) koordinatları bir yıl
boyunca değişmektedir

5. GO TO düğmesine basın. “Saturn: Slewing ...” 
görüntülenir ve teleskop Saturn'ü bulana kadar döner. Yön
tuşlarını ortalamak için kullanmanız gerekebilir.

5. Tur listesine geri dönmek için MODE düğmesine
basın. Listede ilerlemek için Kaydırma tuşlarına basın. 
Gözlemek istediğiniz bir sonraki nesneyi bulduğunuzda
ENTER tuşuna basın.

6. Rehberli Tur menüsünden çıkmak için MODE 
düğmesini iki saniye basılı tutun.
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The AudioStar El Kumandası

1

4

Ekran

10. Bobin kordon Portu

3. MODE Tuşu

5. Yön Tuşları

7. Menü Kaydırma Tuşları

Sadece Bir Düğmeyle Kozmos’u

Gezin

LX85'in kontrolü, standart ekipman

AudioStar'ın çalışması ile gerçekleştirilir.

Neredeyse teleskopun tüm işlevleri,

AudioStar’ın düğmelerine yalnızca bir kaç kez

basılarak gerçekleştirilir. AudioStar'ın başlıca

özelliklerinden bazıları şunlardır:

• En yeni yazılım revizyonlarını doğrudan Meade

web sitesinden (www.meade.com) indirin ve

yazılımı diğer AudioStar meraklılarıyla paylaşın.

Seri arayüz kullanarak LX85'inizi PC'nizle
kontrol edin.

Astronomi terimleri sözlüğüne erişin.

Gök cisiminin en iyi şekilde görüntülenmesi için
hangi gözmerceğinin kullanılacağını hesaplayın.

•

•

•

Teleskopu veritabanında kayıtlı 30.000'den fazla
nesneye otomatik olarak ulaşın veya herhangi bir
gök cisiminin astronomik koordinatlarını manuel
olarak girin.

Yılın herhangi bir gecesinde görmek için en iyi gök
cisimlerinin rehberli turuna katılın.

Meade'ın Astronomi ses içeriği ile 500’den fazla
gökyüzü nesnesinin eğlenceli ve bilgilendirici
açıklamalarını, onları gözmerceğinizde izlerken,
dahili hoparlöründen dinleyin.

•

22 22
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AudioStar – Arka Bölüm
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7                                             10

8                                               9

1.  2-Satır LCD 8.  Seri Port

9.  Elkumandası Kordonu

2.  ENTER Tuşu

11. "?" Tuşu

4.  “GO TO” Tuşu

12. Yardımcı Işık

13. Asma Kancası
6.  Sayı Tuşları

14. Hoparlör

•
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AudioStar El Kumandası, teleskop işlevlerinin

kontrolünü sağlar. AudioStar, olumlu bir his vermek için

tasarlanmış yumuşak yüzeyli tuşlara sahiptir. LCD (Likit

Kristal Ekran), karanlıkta kolay görüntüleme için kırmızı

bir LED ile aydınlatılmıştır. Arkadan aydınlatmalı ekran,

tuş düzeni ve sıralı veri tabanı AudioStar'ı son derece

kullanıcı dostu kılar.

Tarih

Gözlem yeri koordinatları

Yerel Zaman ve Yerel Sideral Zaman (LST) 

Zamanlayıcı ve Alarm Durumu

Batarya Durumu

•

•

•

•

Önceki menüye dönmek için tekrar MODE düğmesine
basın.1 2 Satırlı LCD Ekran:  AudioStar ve teleskop

arasında bir arayüz sağlar.

Üst satır: Birincil kategoriyi veya menü öğesini
listeler.

4 GO TO Tuşu: Teleskopu seçili nesnenin
koordinatlarına döndürür (hareket ettirir). Teleskop
dönerken, GO TO dışında herhangi bir tuşa
basılarak iptal edilebilir. GO TO düğmesine tekrar
basıldığında, hedef nesneye geri döner.

Yön Tuşları: Teleskopu dokuz farklı hızdan
herhangi birinde belirli bir yöne (yukarı, aşağı, sola
ve sağa) çevirin. Hız seçimi aşağıda “Dönüş
Hızları” bölümünde açıklanmaktadır. Yön tuşlarıyla
aşağıdaki işlevler de kullanılabilir:

•

• Alt satır: Hangi fonksiyonun kullanıldığına bağlı
olarak bir menü seçeneği, bir nesne veya konu
hakkında bilgi içerir.

5

2 ENTER Tuşu: AudioStar veritabanındaki sıralı bir
şekilde bir sonraki menüye veya veri seviyesine
erişir. Bkz. AudioStar’ın MENÜLERİ İLE
HAREKET ETME, sayfa 19.

NOT: ENTER tuşuna iki saniye veya daha uzun
basılırsa ve sonra serbest bırakılırsa, AudioStar bir
bip sesi çıkarır ve “ENTER to Sync” görüntülenir.
“Senkronizasyon için ENTER” sadece teleskopun
hizalanmasından ve bir nesneye işaret etmesinden
sonra geçerlidir. “ENTER to Sync” özelliğine
yanlışlıkla erişilirse, önceki ekrana dönmek için
MODE düğmesine basın. Bu özellik hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. Yüksek Hassasiyet.

MODE Tuşu: AudioStar veri tabanındaki önceki
menüye veya veri seviyesine çıkmayı sağlar. En üst
seviyeye “Select Item” ulaşana kadar MODE
tuşuna basılabilir. MODE tuşu fonksiyonu, akıllı
telefonlardaki geri tuşuna benzemektedir.

Not: “Öğe Seç” (Select Item) seviyesindeyken
MODE düğmesine basmak, AudioStar'ı en üst
ekrana taşır: “Öğe Seç: Nesne” (Select Item:
Object). MODE iki saniye veya daha uzun süre
basılı tutulursa, teleskopun durumuyla ilgili bilgiler
görüntülenir. Durum görüntülendiğinde, aşağıdaki
bilgileri görüntülemek için Kaydırma tuşlarından
birine basın:

Sağ Açıklık ve Deklinasyon (astronomik)
koordinatları. R.A – Dec.

Altitude (Dikey Eksen) and Azimuth (Yatay
Eksen) koordinatları

• Teleskopu hareket ettirir - Teleskopu dikey
olarak yukarı ve aşağı hareket ettirmek için
Yukarı ve Aşağı Yön tuşlarını kullanın. Sol 
Ok tuşu teleskopu saat yönünün tersine yatay
yönde, Sağ Ok tuşu ise saat yönünde
döndürür.

Veri girişi - Teleskop kullanıcı tarafından

girilen verileri isterken, alfabenin harfleri ve

sayısal rakamlar arasında gezinmek için

Yukarı ve Aşağı Yön tuşlarını kullanın. Aşağı

Yön tuşu “A” harfiyle başlar ve Yukarı Ok

tuşu “9” rakamıyla başlar. Sol ve Sağ Ok

tuşları yanıp sönen imleci LCD ekran

boyunca sola ve sağa hareket ettirmek için

kullanılır.

•

3

0 - 9 hareket hızlarını değiştirir (bkz. Hareket Hızları, 
aşağıya bakınız). “0” tuşu aynı zamanda el cihazının
üstündeki kırmızı ışık ışığını da açar ve kapatır.

Hareket Hızları

LX85, sidereal hızla (Dünya’nın dönüşünden

kaynaklı, yıldızların gökyüzündeki görünen

hareket hızı) doğrudan orantılı olan ve belirli

işlevleri yerine getirmek için hesaplanan dokuz

hareket hızına sahiptir. Bir Sayı Tuşu'na basmak

hızı ayarlamak için yeterlidir, Ayarladığınızda

AudioStar’ın ekranında yaklaşık iki saniye

gösterilen dönüş hızını ifadesi görülür.

•

•
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9 El Kumandası Kordonu: AudioStar bobin
kablosunun bir ucunu teleskobun HBX portuna
diğer ucunu El kumandasına takın.

El Kumandası Portu: AudioStar kablosunun bir
ucunu AudioStar El Kumandasının altındaki bu
porta takın.

? Tuşu: “Yardım” dosyasına erişir. “Yardım”,
halihazırda aktif olan her hangi bir işin nasıl
yapılacağına ilişkin ekranda bilgi sağlar.

Basılı tutun? Yardım özelliğindeki AudioStar
işlevlerinin ayrıntılarına erişmek için ekrandaki
komut istemlerini izleyin. Yardım sistemi aslında
bir ekran talimatlı el kitabıdır.

AudioStar işlemi ile ilgili bir sorunuz varsa,
örneğin, BAŞLATMA, HİZALAMA, vb. «?»
tuşuna basın ve LCD ekranın ikinci satırında
ilerleyen talimatları izleyin. Bir kelime [parantez]
içerisinde göründüğünde, AudioStar Sözlük'e
erişmek için ENTER tuşuna basın. Bir tanım veya
daha ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Kayan
AudioStar Yardım ekranına geri dönmek için
MODE düğmesine basın.

Yardım menüsüyle ihtiyacınız olan bilgiye
eriştiğinizde, orijinal ekrana dönmek için MODE
düğmesine basın.

Yardımcı Işık: Gözünüzün karanlığa uyumunu
bozmadan yıldız tablolarını ve aksesuarlarını
aydınlatmak için bu yerleşik kırmızı ışığı kullanın.

Asma Kancası: Metal kancayı AudioStar'ın arka
tarafına takın. Hızlı erişim için AudioStar'ın
LX85'teki çeşitli yerlere asılmasını sağlar.

Hoperlör: Dahili hoparlör, «Astronomer Inside»

ses içeriğini oynatır.

Hızı değiştirmek için, aşağıda gösterilen ilgili tuşa basın.

Dokuz mevcut hız:

Sayı Tuşu“1” = 1x (Takip Hızı[sideral hız])

Sayı Tuşu “2” = 2x

Sayı Tuşu “3” = 8x 

Sayı Tuşu “4” = 16x 

Sayı Tuşu “5” = 64x 

Sayı Tuşu “6” = 0.50°/s 

Sayı Tuşu “7” = 1.0°/s 

Sayı Tuşu “8” = 1.5°/s

Sayı Tuşu “9” = 4.0°/s (Maks.)

Hızlar “1”,“2”, or “3”: En iyi, 12 mm veya 9 mm

gözmerceği gibi daha yüksek güçlü bir mercek daha hassas

bir merkezleme için kullanılır.

Hızlar “4”, “5”, or “6”: Standart Super Plössl 26mm gibi

düşük-orta güçte bir gözmerceği ile nesnenin

merkezlenmesini sağlar.

Hızlar “7” or “8”: Hedef dürbününün görüş alanındaki

bir nesnenin kaba merkezlenmesi için kullanılır.

Hız “9”: Teleskopu hızla gökyüzünde bir noktadan diğerine

hareket ettirir.

Kaydırma Tuşları: Seçili bir menü içindeki diğer öğeleri

gezmenizi sağlar. Menü, ekranın ilk satırında görüntülenir.

Menüdeki seçenekler, ikinci satırda birer birer görüntülenir.

Seçenekler arasında hareket etmek için Kaydırma tuşlarına

basın. Seçenekler arasında hızlı hareket etmek için bir

Kaydırma tuşuna basılı tutun.

Kaydırma tuşları ayrıca alfabenin harfleri ve sayısal

rakamlar arasında da gezmenizi sağlar.

Note: Aşağı Kaydırma tuşu ve Aşağı Yön tuşu, alfabe ve

rakamlar (A ila Z, 0 ila 9) arasında ileri gider. Yukarı

Kaydırma tuşu ve Yukarı Yön tuşu geriye doğru hareket eder

(Z ila A, 9 ila 0). Ortak semboller de listede mevcuttur.

Seri Port: “İndir” veya “Klon” gibi işlevleri güncellemek

için seri aksesuar (# 505) kablosunu AudioStar'a takın.

10

11

7

12

13

14

8
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1. Teleskopun tamamen monte edildiğinden ve
AudioStar'ın teleskopunuza doğru şekilde
bağlandığından emin olun.

2. Teleskop güç düğmesini ON (açık) konuma
çevirin. AudioStar ekranı etkinleşir ve kısa bir süre
sonra bir bip sesi çıkardıktan sonra kısa bir süre
telif hakkı mesajı görüntülenir. Ardından,
AudioStar'ın sistemi başlatması birkaç dakika alır.
“Hizalamak için 0'a basın veya Menü için Mode
tuşuna basın” görüntülenir (“0” ı seçerseniz,
Hizalama başlar).

3. Yön tuşları şimdi etkindir. Teleskopu yukarı,
aşağı, sağa veya sola çevirmek (taşımak) için Yön
tuşlarına basın.

4. Teleskopun dönüş hızını değiştirmek için bir Sayı
tuşuna basın. Daha fazla bilgi için, bkz. Çevirme
Hızları, sayfa 23.

5. Bir nesneyi bulmak için hedef dürbününü kullanın
ve nesneyi teleskopun görüş alanında ortalamak
için AudioStar’ın Yön tuşlarını kullanarak pratik
yapın.

6. Nesneyi odaklamak için teleskopun odak topuzunu
kullanın.

Ay’ı Gözlemek

Teleskopunuzu Ay'a doğrultun (Ay'ın her gece

görünmediğini unutmayın) ve farklı özellikleri

görüntülemek için Yön tuşlarını ve dönüş hızlarını

kullanın. Ay kraterler, dağ sıraları dahil olmak üzere birçok

ilginç özellik içerir.

Dünya yüzeyinde gözlem yaparken atmosfer kaynaklı ısı
dalgalarının içinden bakarız. Bu ısı dalgaları sıklıkla
görüntü kalitesinin bozulmasına neden olur. Super Plössl
26mm mercek gibi daha düşük güçlü mercekler, bu ısı
dalgalarını yüksek güçlü merceklerden daha az büyütür. Bu 
nedenle, düşük güçlü göz mercekleri daha sabit, daha
kaliteli görüntü sağlar.

Görüntü bulanık veya kötü tanımlanmışsa, ısı dalgalarının
görüntü kalitesi üzerinde böyle bir etkisinin olmadığı
düşük güçlü mercekleri kullanın. Sabahın erken
saatlerinde, yüzey iç ısı oluşturmadan önce gözlemlemek,
geç öğleden sonra saatlerinden daha iyi görüntüleme
koşulları sağlar.

Dağın tepesi veya kuş gibi uzak bir kara nesnesine bakmak
istiyorsanız, teleskopunuzu Karasal Gözlem modunda
kullanmak istersiniz. Teleskopu Karasal modda başlatmak
için:

1.

2.

Tteleskobu başlatın.

Hedefinizi mercek içine koymak için hedef
dürbününden bakarken teleskopunuzu el
kutusundaki yön oklarını kullanarak hareket ettirin.

Odak topuzu ile hedefi odaklanın.3.

Ay'ı görmek için en iyi zaman, hilal ya da yarı evredir.
Güneş ışığı bu dönemlerde Ay’a belli bir açıyla vurur ve
manzaraya bir derinlik katar. Dolunay boyunca hiçbir
gölge görülmez ve aşırı parlak bir yüzeye bakmak göz
yorar ve ilgi çekici bir görüntü elde edemezsiniz. Ay'ı
gözlemlerken nötr yoğunluklu bir Ay filtresi (Meade ND-
95) kullanmayı düşünün. Yalnızca Ay’ın parlamasını
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kontrastı arttırır ve daha
çarpıcı bir görüntü sağlar.

Karasal Gözlem

LX85’i, mükemmel yüksek çözünürlüklü karasal

bir teleskop olarak düşünebilirsiniz. Fakat kullanılan 

teleskobun türüne göre görüntünün ters görülebileceği 

unutulmamalıdır. 
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AudioStar İşemleri Önemli Not: AudioStar içine kaç seviye
gidilse de, MODE tuşuna her basıldığında, en
üst seviyeye “Öğe Seç” (Select Item)
seçeneğine ulaşılana kadar bir seviye yükselir.
Bir Öğe Seç seviyesine geldiğinde, en üst
düzeye, “Öğe Seç: Nesne” (Select Item:
Object) seviyesine dönmek için MODE
düğmesine basın.

AudioStar Navigasyon Egzersizi
AudioStar menü yapısının nasıl çalıştığını

göstermek için, aşağıdaki alıştırma Gün Batımı

(Sunset) saatini hesaplar, böylece bir akşam

gözlem seansı planlanabilir.

Gün batımı zamanını hesaplamak için :

1. “Select Item: Object” görünene kadar MODE
tuşuna birkaç kez basın.

2. “Öğe Seç” (Select Item) menüsünde “Etkinlik”
(Event) seçeneğini görüntülemek için Aşağı
Kaydırma tuşuna bir kez basın.

3. “Event” seçeneğini seçmek için ENTER tuşuna
basın ve bir seviyeye gidin. “Event: Sunrise”
görüntülendi.

4. Etkinlik menüsünde “Gün Batımı” (sunset)
seçeneğini görüntülemek için Aşağı Kaydırma
tuşuna bir kez basın.

5. “Sunset” seçeneğini seçmek için ENTER
tuşuna basın.

6. AudioStar, Sunset tarihini geçerli tarih, saat ve
konuma göre hesaplar. AudioStar sonra
hesaplama sonuçlarını görüntüler.

7. AudioStar seviyelerinde ilerlemeye başlamak
için MODE düğmesine bir kez basın. Bir seviye
yukarı Event menüsüdür.

Menü seçimlerinin bir döngü içinde ayarlandığını
anlamak önemlidir. Bu, Aşağı Kaydırma tuşuna
basmanın, belirli bir kategorideki mevcut tüm
seçenekler arasında aşağı doğru ilerlediğini ve
ardından ilk seçeneğe geri döndüğünü gösterir. Yukarı
Kaydırma tuşu, seçenekler arasında ters sırayla ilerler.
Bu özelliğin listenin en altına yakın bir seçeneğe
ulaşmanın hızlı bir yolu olduğunu unutmayın.
Aşağıdaki örnek bu özelliği göstermektedir.

Örnek:

“Öğe Seç: Nesne” (Select Item: Object) menüsü
görüntülendiğinde “Öğe Seç: Kurulum” (Select Item: 
Setup) menü seçeneğine gitmek için:

1. Aşağı Kaydırma tuşuna dört kez veya Yukarı
Kaydırma tuşuna bir kez basın..

Ekranda iki satır bilgi görüntülenir. Üstteki satır geçerli
menü seviyesini gösterir. İkinci satır, o menü
seviyesinde seçilebilecek bir öğe gösterir. Kaydırma
tuşları, mevcut seçenekler listesinde yukarı ve aşağı
hareket eder.

İstenilen seçenek ikinci satırda görüntülendiğinde, bu
seçeneği seçmek ve menü seviyesinde aşağı gitmek
için ENTER tuşuna basın.

Bir üst seviyeye çıkmak için MODE tuşuna basın; 
örneğin, yanlış menü seçeneği seçildiğinde.
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8. Başka bir seviyeye geçmek için tekrar MODE 
düğmesine basın. Bu, en üst seviye olan “Öğe
Seç” (Select Object) dir.

9. “Select Item: Object” başlangıç noktasına geri
dönmek için tekrar MODE düğmesine basın.

En popüler tur, kullanıcıyı şu anda gece gökyüzünde
olan en iyi nesnelere yönlendiren “Tonight's Best”. Bu
tur, yeni LX85 teleskopunuzla evreni keşfetmeye
başlamanın en kolay yoludur.

Her tur nesneleri seçecek, nesne hakkında bilgi
sunacak ve “GoTo” ya basarsanız, teleskop bu gök
objesine yönelecektir.

AudioStar El Kumandasına Veri Girişi

• Rakam ve metin girmek için: 

A) Sayı tuşlarını ya da

B) 0 - 9 arasındaki rakamları ve alfabeyi kaydırmak
için Ok tuşlarını kullanın. Aşağı Ok tuşu “A” harfi ile
başlar; Yukarı Ok tuşu “9” rakamıyla başlar.

•  İmleci ekran üzerinde hareket ettirmek için: İmleci
ekranda bir sayıdan diğerine taşımak için Sağ veya
Sol Yön tuşunu kullanın.

• İstediğiniz bilgiler girildiğinde ENTER tuşuna
basın.

AudioStar'ta Gezinme

AudioStar’ın menüleri hızlı ve kolay gezinme için
düzenlenmiştir:

Teleskop aşağıdakiler yüklenmiş olarak gelir:

• “Tonight’s Best”, “Bu gecenin En İyisi”,
herhangi bir gecede görülebilen en ilginç
nesnelerin bir seçimi.

“Bir Yıldızın Hayatı” (A Star’s Life), yıldızların
nasıl oluştuğunu, hayatlarını değiştirdiğini ve
ölümünü bu gece görünebilecek hayatının farklı
evrelerindeki yıldız örneklerini kullanarak anlatır.

“How Far is Far”, “Ne Kadar Uzak”, LX85'inizle
görebileceğiniz olağanüstü mesafeleri gösteren
tur.

•

•

AutoStar Suite Yazılımı ayrıca kendi nesneleriniz ve
unvanlarınız dahil olmak üzere kendi rehberli gökyüzü
turlarınızı yaratmanıza izin verir (geliştirme araçlarının
nasıl kullanılacağına dair eksiksiz talimatlar için lütfen
AutoStar Suite DVD'sinde bulunan başvuru kılavuzuna
bakın).

• AudioStar’ın menü seviyelerinde daha derine
gitmek için ENTER düğmesine basın.

Üst menü seviyesine geri gitmek için MODE 
düğmesine basın.

Seçenekler veya listeler arasında yukarı ve
aşağı gitmek için Kaydırma tuşlarına basın.

İmleci ekran üzerinde hareket ettirmek için Ok 
tuşlarına basın.

Çevrimiçi yardıma erişmek için Yardım (?) 
Tuşuna basın

•

•
Object Menu
(Nesne-Obje Menüsü)

Neredeyse LX85 ile tüm gözlemler Obje menüsü

kategorisi kullanılarak gerçekleştirilir. (NOT: İstisnalar,

Rehberli Tur ve Karasal Gözlem).

•

•

Birçok LX85 menü kategorisi veri tabanları içerir. Veri
tabanı, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsu
gibi nesnelerin bir listesidir. Bu nesnelerden biri
“ENTER” ve ardından “GO TO” düğmesine basarak bir
veritabanından seçildiğinde, LX85 teleskopunuzu
hareket ettirir (doğru şekilde hizalandığında) ve
seçilen nesneye işaret eder.

Bir menü seçeneğinde birden fazla seçenek
mevcutsa, o anda seçili olan seçenek genellikle ilk
önce görüntülenir ve sağı işaret eden bir okla (>)
vurgulanır.

Guided Tour Menu
(Rehberli Tur Menüsü)

Rehberli Turlar seçildiğinde, LX85 size gece

gökyüzünü keşfetmenize yardımcı olacak tema

turlarının bir listesini gösterir. Bu turlar, kullanıcının

belirli bir yeri, saati ve tarihi için görülebilen nesnelerin

önceden programlanmış sunumlarıdır.
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Add: Ekle – Bir Landmark eklemek için, “Ekle”

seçeneğini seçin. Landmark için bir ad girin.

Gözmerceğindeki yer işaretini bulun ve ortalayın,

ardından “ENTER” düğmesine basın.

Nesne Menüsü seçenekleri şunları içerir:

• Güneş Sistemi, Güneş'ten uzaklık sırasına göre 8
gezegen, Ay, asteroitler ve kuyruklu yıldızları
barındıran (Dünya dahil değildir) bir veritabanıdır.

Constellation (Takımyıldızlar), Toplam 88 Kuzey
ve Güney Yarımküre takımyıldızlarının
veritabanıdır. Bu menü seçeneği seçildiğinde ve
ekranın ilk satırında bir takımyıldız adı
göründüğünde, ikinci satırı takımyıldızındaki en
parlak yıldızın adıyla değiştirmek için GO TO
tuşuna bir kez basın.

•

• Identify: Tanımlamak: gece gökyüzünü taramak
ve keşfetmeye başlamak isteyen bir gözlemci için
heyecan verici bir özelliktir. Teleskop doğru
şekilde hizalandıktan sonra, gökyüzünde hareket
etmek için AudioStar Arrow tuşlarını kullanın.
Ardından bu prosedürü takip edin:Teleskopu o yıldıza döndürmek için GO TO 

düğmesine bir kez daha basın. Takımyıldızındaki
yıldızların listesinde, en parlaktan en sönük olana
kadar geçiş yapmak için Kaydırma tuşlarını kullanın..

Önemli Not: Tanımlama prosedürü sırasında teleskopu
hareket ettirmek için yalnızca Ok tuşlarını kullanın. 
Teleskopu manuel olarak hareket ettirmeyin, aksi
takdirde hizalama kaybolacaktır.• Deep Sky: Derin Gökyüzü, Güneş Sistemimizin

dışındaki, bulutsu, yıldız kümesi, galaksi ve
Messier, Caldwell ve NGC gibi çeşitli kataloglarda
gruplandırılmış nesnelerin bir veritabanıdır.

1. Vizörde istenen bir nesne göründüğünde, “Öğe
Seç: Nesne” menüsü görüntülenene kadar
MODE düğmesine basmaya devam edin. Bu 
menüyü seçmek için ENTER tuşuna basın.• Star: Yıldız, adlandırılmış, çift, değişen veya

yakındaki gibi farklı kategorilerde listelenen
yıldızların bir veritabanıdır

2. “Nesne: Belirle” ekranı görünene kadar Nesne
menüsü seçeneklerinde ilerleyin

ÖNEMLİ NOT: Bir nesne seçildiğinde, iki saniye
boyunca “ENTER” tuşuna basmak teleskopun
koordinatlarını nesneyle senkronize edecektir. Yıldız
çevresindeki nesnelere daha hassas yönelim için
parlak yıldızları gözmerceğinde ortaladıktan sonra
senkronize edip bu yıldıza yakın görece sönük
gökcisimlerine gidebilirsiniz.

3. Enter'a basın. AudioStar veritabanında
gözlemlenen nesnenin kimliği için arama yapar

4. Teleskop doğrudan bir AudioStar veritabanı
nesnesinde değilse, en yakın veritabanı nesnesi
ekranda bulunur ve görüntülenir. GO TO'ya
basın ve teleskop o nesneye döner.• User Objects: Kullanıcı Nesneleri, kullanıcının şu

anda LX85 veritabanında bulunmayan belirli ilgi
alanına sahip derin gökyüzü nesnelerini
tanımlamasını ve saklamasını sağlar. Satellite,
Dünya yörüngesindeki nesnelerin bir veritabanıdır.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Hubble Uzay
Teleskopu (HST), Küresel Konumlandırma
Sistemi (GPS) uyduları ve jeosenkronize yörünge
uyduları. Uyduları bulmak ve izlemek için,

son yörünge verilerini teleskopa indirmelisiniz.

Landmarks Yer işaretleri, kalıcı LX85
veritabanında oluşturduğunuz karasal ilgi
noktalarının konumunu saklar.

• Browse: Gözat: veritabanını bir arama motoruna
benzeyen belirli parametrelere sahip nesnelerde
aramanıza olanak sağlar. “Parametreleri
Düzenle”, Arama için Nesne Türü, Minimum
Yükseklik, En Büyük, vb. Gibi çeşitli parametreler
ayarlamanızı sağlar. Aramanın parametrelerini
ayarladıktan sonra, “Aramayı Başlat” seçeneğini
seçin ve ENTER tuşuna basın. AudioStar
aramanın sonuçlarını gösterecektir.

•

ÖNEMLİ NOT: Landmark işlevini kullanmak için, 
teleskopun, yer işareti veritabanına eklendiğinde
olduğu gibi yerleştirilmesi ve hizalanması gerekir.

•Select – veritabanında bir yer işareti seçmek için
(ADD: EKLE bölümüne bakın), “Seç” seçeneğini seçin
ve listede ilerleyin. Bir Landmark seçmek için “ENTER” 
düğmesine basın, ardından “GO TO” düğmesine basın
ve teleskop nesneye döner.

Event Menu: Etkinlik Menüsü

Etkinlik menüsü, astronomik etkinliklerin tarihlerine ve

saatlerine erişim sağlar. Etkinlik veritabanı şunları içerir:
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Sunrise and Sunset Gün Doğumu ve Gün Batımı,
Geçerli olan tarihte Güneş'in doğduğu veya battı
zamanı hesaplar.

Moon rise and Moon set Ay'ın geçerli tarihte
doğduğu veya belirlediği saati hesaplar.

Moon Phases Ay Evreleri, bir sonraki Yeniay, 1.
İlkdördün, Dolunay ve sondördün evrelerinin tarihini ve
saatini gösterir.

.Meteor Showers Meteor Yağmurları, Perseids,
Leonids, vb. Gibi yaklaşmakta olan meteor yağmuru
hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, meteor yağmuru
tarihlerini ve en fazla sayıya ulaştığı zamanları listeler.

NOTE: Meteorlar, gökyüzünün geniş alanlarını
kaplayan hızlı hareket eden nesnelerdir ve genellikle
en iyi çıplak gözle görülürler.

Solar Eclipse Güneş Tutulması, güneş tutulması
tarihini ve türünü (tam, halka şeklindeki veya kısmi
Güneş Tutulması) ve Ay gölgesinin ilk ve son temas
noktalarının yeri ve zamanı dahil olmak üzere
yaklaşan Güneş Tutulmalarını listeler. Mevcut verileri
görüntülemek için Yukarı ve Aşağı Kaydırma tuşlarını
kullanın. DİKKAT, UYGUN GÜNEŞ FİLTRENİZ
YOKSA GÜNEŞE BAKMAK IÇIN ASLA TELESKOP
KULLANMAYIN!

Lunar Eclipse Ay Tutulması, tutulmanın tarihi ve türü
(tam, kısmi, yarıgölge) dahil olmak üzere yaklaşmakta
olan Ay Tutulmalarını listeler. Mevcut verileri
görüntülemek için Yukarı ve Aşağı Kaydırma tuşlarını
kullanın.

Min. (Minimum) Algol, tutulma görülen ikili yıldız
sistemi Algol'un minimum parlaklığıdır. 100 ışıkyılı
uzaklıkta nispeten yakındır. 10 saatlik bir süre
boyunca her 2,8 günde Algol, iki yıldızdan biri diğerinin
arkasına geçerken, görünür parlaklıkta büyük bir
değişiklik görülür. Böylece, iki yıldızın birleşik
büyüklüğü, ikinci yıldız gizlendikçe, tutulma boyunca
+2.1'den minimum +3.4’e kadir parlaklığa düşer. LX85,
tutulma sırasında minimum büyüklük süresini
hesaplar.

Autumn and Vernal Equinox Sonbahar ve İlkbahar
Equinox (Gece Gündüz süreleri eşit), mevcut yılın
sonbahar veya ilkbahar ekinoksunun saatini ve tarihini
hesaplar.

Winter and Summer Solstice Kış ve Yaz
Gündönümü, geçerli yılın kış veya yaz gündönümünün
saatini ve tarihini hesaplar

Hipermetin kelimesi, genellikle AudioStar Yardım
işlevini kullanırken veya bir gezegen veya yıldızın
açıklaması gibi kayan bir mesajı okurken bulunan
[parantez] içindeki herhangi bir kelimedir. Ekranda bir
köprü metni sözcüğü olduğunda ve AudioStar bu
kelimenin sözlük girişine gittiğinde ENTER tuşuna
basın. Doğrudan Sözlük menüsünden erişmek için,
veya alfabe içinde gezinmek için Kaydırma tuşlarını
kullanın. İstediğiniz harf üzerinde ENTER tuşuna
basın. İstediğiniz nesneye gidin ve ardından
açıklamayı okumak için ENTER tuşuna basın.

Utilities Menu:
Yardımcı
Programlar
Menüsü

Yardımcı Programlar menüsü, AudioStar içindeki bir
geri sayım sayacı ve alarm dahil olmak üzere birçok ek
özelliğe erişim sağlar. Yardımcı programlar işlevleri
şunlardır:

Timer Zamanlayıcı bir geri sayım sayacı seçer. Bu
özellik, astrofotografi ve izleme uyduları gibi işlevler için
kullanışlıdır. Zamanlayıcıyı kullanmak için, ENTER
tuşuna basın, ardından “Ayarla” (Set) veya “Başlat /
Durdur” (Start/Stop) öğesini seçin.

• Set: Ayarla: Geri sayılacak zamanı saat, dakika ve
saniye olarak girin ve ardından GIRIŞ düğmesine
basın.

Start/Stop: Başlat / Durdur: Önceden ayarlanmış
zamanlayıcıyı etkinleştirir. AÇIK ve KAPALI arasında
geçiş yapmak için Kaydırma tuşlarını kullanın. ON
görüntülendiğinde, zamanlayıcıyı etkinleştirmek için
GIRIŞ düğmesine basın. Zamanlayıcı bittiğinde, dört
bip sesi duyulur ve zamanlayıcı devre dışı bırakılır.

•

Alarm: alarm sinyali için hatırlatıcı olarak bir zaman 
seçer. Alarmı kullanmak için, ENTER (GİRİŞ) 
düğmesine basınız, ardından “Set” veya “Start / Stop” 
seçiniz.

• Set: Ayarla: Alarmın çalacağı günün saatini saat,
dakika ve saniye olarak girin ve ardından GIRIŞ
düğmesine basın.

Start/Stop: Başlat / Durdur: Daha önce ayarlanmış
olan alarmı etkinleştirir. AÇIK ve KAPALI arasında
geçiş yapmak için Kaydırma tuşlarını kullanın. AÇIK
görüntülendiğinde, alarmı etkinleştirmek için GIRIŞ
düğmesine basın. Alarm zamanı geldiğinde,
AudioStar bip sesi çıkarır. Alarmı devre dışı
bırakmak için ENTER tuşuna basın.

•

Glossary Menu: Sözlük Menüsü Eyepiece Calc: Gözmerceği hesaplamaları
AudioStar'ın bağlı olduğu belirli teleskop için bir
mercekle ilgili bilgileri hesaplar.Sözlük menüsü, genel astronomik terimler ve

AudioStar işlevleri için tanım ve açıklamaların alfabetik
bir listesini sunar. Doğrudan Sözlük menüsünden veya
AudioStar'a gömülü köprü metni sözcükleriyle
doğrudan erişin.
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Cord Wrap: Kordon Sargısı, “Açık” olarak
ayarlandığında, teleskopu, teleskop tertibatınıza
takılan kordonların ve kabloların, tertibatın etrafına
sarılmasını ve teleskop nesnelere eğilirken sarılmasını
engelleyecek şekilde hareket eder. “Kapalı” varsayılan
ayardır

Field of View: Görüş Açısı: Kullanılabilir göz

merceklerinin bir listesini gözden geçirin. Bir mercek

seçildiğinde, görüş alanı hesaplanır.

• Magnification: Büyütme Gücü: Kullanılabilir

göz merceklerinin bir listesini gözden geçirin. Bir 

mercek seçildiğinde, büyütme hesaplanır.

• Öneri: AudioStar, teleskopa ve izlenen

nesneye bağlı olarak, en iyi göz merceğini

hesaplar ve önerir.

• Öneri: Parlaklık Ayarı, Kaydırma tuşlarını

kullanarak ekranın parlaklığını ayarlar.

Tamamlandığında, ENTER tuşuna basın.

Contrast Adj Ektan Kontrastı ayarı: Kaydırma

tuşlarını kullanarak ekranın kontrastını ayarlar.

Tamamlandığında, ENTER tuşuna basın.

Not: Bu özellik genellikle sadece çok soğuk havalarda

gereklidir.

Landmark Survey: Yeryüzü Gözlemi: teleskopu

otomatik olarak her konumda kısa bir duraklama ile

kullanıcı tarafından tanımlanan tüm yer işaretlerine

kaydırır. Araştırmayı başlatmak için ENTER'a basın.

Bir dönüş devam ederken, o nesneyi atlamak ve

listedeki bir sonraki yer işaretine gitmek için herhangi

bir tuşa basın. Bir noktayı daha uzun süre

gözlemlemek için araştırmayı durdurmak üzere

nesnede duraklatıldığında MODE düğmesine basın.

Anketi listedeki ilk nesnede yeniden başlatmak için

ENTER tuşuna basın. Yer işaretleri, Sayfa 29.

Sleep Scope Uyku Modu, AudioStar'ı ve teleskopu

hizalamasını unutmadan kapatan bir güç tasarrufu

seçeneğidir. “Sleep Scope” seçiliyken, Uyku işlevini

etkinleştirmek için GIRIŞ düğmesine basın. AudioStar

ışıkları sönecek, ancak dahili saat çalışmaya devam

edecektir. AudioStar'ı ve teleskopu yeniden

etkinleştirmek için ENTER (GİR) hariç herhangi bir

tuşa basın.

Park Scope Park Modu, gözlem seansları arasında

hareket etmeyen bir teleskop için tasarlanmıştır.

Teleskopu bir kez hizalayın, ardından teleskopu park

etmek için bu işlevi kullanın. Bir dahaki sefere güç

verildiğinde doğru tarih ve saati girin - hizalama

gerekmez. ENTER düğmesine basmak teleskopun

önceden belirlenmiş Park konumuna gitmesine neden

olur. Park edildikten sonra, ekran gücü kesmenizi ister.

Önemli Not: “Park Scope” seçeneği seçildiğinde ve

ekran sizden teleskopun gücünü kapatmanızı isterse,

AudioStar gücü kapatıp tekrar açmadan çalışmaya

başlamaz.

Setup Menu /

Kurulum Menüsü

Kurulum menüsünün birincil işlevi teleskopu
hizalamaktır. Ancak, Kurulum menüsünde aşağıdakiler
de dahil olmak üzere sayısız özellik vardır:

Date Tarih, AudioStar tarafından kullanılan tarihi
değiştirir. Bu fonksiyon geçmişteki veya gelecekteki
olayları kontrol etmek için kullanışlıdır. Örneğin,
Gelecekte üç ay boyunca Tarih menüsünü ayarlayın.
Ardından, o tarihte Günbatımı zamanı için “Öğe Seç:
Etkinlik” menüsünü kontrol edin. Bkz. EVENT MENÜSÜ,
sayfa 29.

Time: Saat, AudioStar'a girilen süreyi değiştirir. Doğru

zamanı ayarlamak, AudioStar'ın yerleri ve olayları

uygun şekilde hesaplaması için çok önemlidir. “AM” ve

“PM” seçeneklerini izleyen “boş” seçeneğini seçerek

zaman 24 saat moduna (askeri zaman) ayarlanabilir.

Daylight Saving Yaz saati uygulaması, gün ışığından

yararlanma süresini etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için kullanılır.

Not: Yaz Saati Uygulaması Dünyanın çeşitli
bölgelerinde farklı isimlerle adlandırılabilir. Doğrulamak
için yerel saati kontrol edin.

Teleskop çeşitli seçeneklere sahiptir.:

• Model: AudioStar'a bağlı teleskop modelini
seçmenizi sağlar.

Focal Length: Odak Uzaklığı: Seçilen
teleskopun odak uzunluğunu görüntüler.

Az Ratio and Alt Ratio: Az (Azimuth) oranı

ve Alt (İrtifa) oranı, teleskopun motorlarının

dişlilerini ifade eder. Bu sayıları değiştirmeyin!

Az Percent: Az (Azimuth) Yüzdesi, azimut

boşluğunu, yani Yön tuşlarının teleskobu

azimut (yatay) ekseni boyunca hareket etme

biçimini değiştirmenize olanak sağlar. 100'e

yakın bir değer girerseniz, teleskop tüpü bir Ok

tuşunu basılı tutarken daha hızlı yanıt verir

(hemen% 100 yanıt verir) ve ayrıca tüpü daha

hızlı döndürür (hareket ettirir).

•

•

•
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0'a yakın bir değer girerseniz, bir Yön tuşunu
basılı tutarken tüpün yanıt vermesi daha uzun
sürer ve tüpü daha yavaş döndürür. Bu 
seçenekle deneme yapın. Sizin için uygun olan
Yön tuşları için bir “his” elde edene kadar
yüzde değerini değiştirmeyi deneyin.

• Min AOS (Acquisition of Signal) ( S i n y a l
e d i n i m i ) derece cinsinden bir değer
girmenize olanak verir. Bu değer, bir uydu
takip ederken teleskopunuzun dönmeye
başladığı ufuk açısını temsil eder. Uyduları
gözlemlerken bu kullanışlıdır, ancak uzun bir
ağaç veya bina teleskobu engelleyebilir.
Örneğin, uyduyu 5° yerine 15° yükseklikte
izlemeye başlayabilirsiniz.

Calibrate Motor (Motor Kalibrasyonu) Teleskop

motorlarının kalibrasyon problemi varsa,

Sıfırlama yapmadan önce motorları tekrar test

etmek için bu seçeneği kullanın. Bu seçenek

ayrıca, AudioStar'ı yeni teleskopla eşleştirmek

için kullanılır. Motorları kalibre etmek için bu

seçeneği seçin ve ENTER'a basın.

High Precision (Yüksek Hassasiyet)

eğer bu özellik açıksa, sönük bir gök cismi

(yani bir bulutsu veya galaksi) ararken,

AudioStar önce yakındaki bir parlak yıldıza

döner. İstenen yıldızı merkezleyin ve Enter

tuşuna basın.

• Alt Percent: Alt (Yükseklik) Yüzdesi, Az Yüzde
seçeneğiyle aynı şekilde çalışır (yukarıya
bakın), ancak yükseklik (dikey) ekseni boyunca
hareket ederken Yön tuşlarının teleskobu
hareket ettirme şeklindeki motor dişli
boşluğunu (backlash) değiştirmenize olanak
tanır.

Train Drive: Nesneleri daha hassas bulmak için
Yükseklik ve Azimut motorlarını eğitir.

İşaretleme doğruluğuyla ilgili herhangi bir

sorun yaşıyorsanız, doğru işaretleme ve takibi

sağlamak için EK C: SÜRÜCÜ EĞİTİMİ, sayfa

49 bölümünde açıklanan prosedürü takip edin.

Tracking Rate: Takip Hızları: Teleskopun
gökyüzündeki hedefleri takip etme hızını
değiştirir.

•

•

•

• Yıldızı gözmerceği içinde ortalayın ve daha
sonra ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın. Bu
noktada teleskop, gökyüzünün o tarafına
yüksek hassasiyete sahip bir hizalamaya sahip
olacaktır ve daha sonra başlangıçta talep
edilen nesneye geçer.

Targets Hedefler, Astronomik hedefler ve Karasal

hedefler arasında geçiş yapar. “Astronomik” seçiliyse,

teleskobun takip motoru etkinleştirilir ve

gözlemlediğiniz tüm nesneler gözmerceği içinde

ortada kalır. “Karasal” seçiliyse, takip motoru kapanır.

Site çeşitli konum seçeneklerine erişim sağlar:

A.Sidereal: AudioStar için varsayılan ayar; 
sidereal dönüş hızı, Dünya'nın dönüşünden dolayı
yıldızların gökyüzünde Doğu'dan Batı'ya hareket
ettiği standart takip hızıdır.

B.Lunar: Ay: Ay'ı uzun gözlem seansları
boyunca uygun şekilde izlemek için bu seçeneği
seçin.

C.Custom: Kullanıcı Tanımlı: Kullanıcı tanımlı
takip hızlarının girilmesine izin verir.

• Reverse L/R Geri Sol / Sağ. Sol ve Sağ Yön
tuşlarının işlevlerini tersine çevirir (yani, Sağ
tuş teleskopi sola doğru hareket ettirir).

Reverse UP/DOWN Ters YUKARI / AŞAĞI,
Yukarı ve Aşağı Yön tuşlarının işlevlerini
tersine çevirir (yani, Yukarı tuşu teleskopu
aşağı doğru hareket ettirir).

Quiet Slew Sessiz Çevirme, sessiz çalışma

için maksimum dönüş hızını 1,5 °/s 'ye ayarlar.

Max Elevation Maks. Yükseklik, optik tüpün
programlanmış bir dönüş sırasında ne kadar
yukarıya doğru yönelebileceğine dair bir sınır
koyan bir değer girmenize izin verir. (Bu sınırın
ötesinde manuel bir dönüş yapmanıza
engellemediğini unutmayın.) Bu, teleskoba
takılı bir kameranız veya başka bir çevre
birimin olması durumunda faydalıdır; teleskobu
tripoda ya da kundağa çarpmasını
önleyebilirsiniz.

• Select: Seçili olan gözlem bölgesini
görüntüler. Kullanılabilir tüm siteler arasında
gezinmek için Kaydırma tuşlarını kullanın
Seçmek istediğiniz site görüntülendiğinde
ENTER düğmesine basın. Farklı bir coğrafi
konuma taşırken bu seçeneği kullanın.

Add: Veritabanına yeni gözlem siteleri
eklemenizi sağlar (en fazla altı site
saklanabilir). Ülkeler / Devletler listesinde
ilerleyin. Eklemek istediğiniz site
görüntülendiğinde ENTER düğmesine basın.
Ardından istediğiniz şehri aynı şekilde seçin.

•

•

•

•
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• Delete: Statistics  Aşağıdakiler dahil olmak üzere AudioStar 
ile ilgili temel istatistiksel verileri sağlar:Edit: İsim, enlem, boylam ve zaman dilimi

dahil olmak üzere seçili bir siteyi düzenler.

Saat Dilimi, Greenwich Ortalama Saati (GMT)

saat dilimi değişimini ifade eder. Greenwich’in

batısındaki kullanıcılar saat dilimi “-”,

Greenwich'in doğusundaki kullanıcılar saat

dilimi için “+” saat dilimlerini kullanırlar.

Amerika Birleşik Devletleri için sondaki tabloda

saat dilimilerine bakın.

AudioStar saat dilimlerinden doğan farkı telafi

edecektir.

• • Characters Free: Kullanıcı tanımlı nesne
hafızasında ne kadar yer olduğunu gösterir.

Version: AudioStar yazılımının güncel
sürümünü gösterir.

Reset tamamen AudioStar'ı sıfırlar. Menülere
girilen çoğu değer fabrika ayarlarına geri
döner.

•

•

Periodic
Training

Error Correction (PEC)

Owner Info kullanıcının bilgilerini görmek ve 
değiştirmek için kullanılır:

• Name: Kullanıcılar, alfabede dolaşmak için

Yukarı ve Aşağı yön tuşlarını kullanarak hem

adlarını hem de soyadlarını girebilirler. Metin

içinde hareket etmek için Sağ ve Sol yön

tuşlarını kullanın. Giriş tamamlandığında

ENTER düğmesine basın..

• Address: Sokak adresinizi, şehrinizi,

eyaletinizi ve posta kodunuzu girmek için

Yukarı ve Aşağı yön tuşlarını kullanın. Giriş

tamamlandığında ENTER düğmesine basın.

Yüksek hassasiyetli astrofotografi yapmak
istiyorsanız, fotoğraf pozlama sırasında teleskopun
görüş alanında merkezde görüntülediğiniz nesneleri
tutmak için teleskobunuzu "eğitmek" isteyebilirsiniz.
Periyodik hata düzeltmesi (PEC), R.A'da bulunan hafif
izleme hatalarını gidermeye yardımcı olur. Bu işlemi
gerçekleştirmek için, yüksek güçlü bir gözmerceği ya
da Autoguider portuna uygun şekilde yapılandırılmış
ve bağlanmış bir otomatik kamera kullabilirsiniz.

Download klonlama sırasında başka bir
AudioStar'dan bilgi aktarır (aşağıya bakınız). İşlem
sırasında, “İndiriliyor cihazı kapatmayın” uyarısı belirir.

Note: İndirme işlevi, isteğe bağlı # 505 Astrofinder
Yazılımı ve Kablo Bağlantı Kiti gerektirir. Nasıl
indirileceği hakkında daha fazla bilgi için kit ile birlikte
verilen talimat sayfasına bakın.

Clone bilgileri bir AudioStar handbox'tan diğerine
yükler. Üç seçenek mevcuttur:

PEC Train «PEC Egzersizi»

Menü Özellikleri

Prosedürü RA ekseni üzerinde gerçekleştirmek için,

güneyde gök ekvatoruna yakın ve ufuktan en az 30

dereceden yüksekte ve parlak bir yıldız seçin.

Görüntüleme kameranızı (opsiyonel) kullanarak hedef

yıldız üzerinde otomatik yönlendirmeye başlayın ve

kılavuz düzeltmelerinizin dengelenmesi için yaklaşık

bir dakika bekleyin.

Önemli Not: PEC training «PEC egzersizi»
seçeneği, kaydedilen önceki PEC verilerinin
üzerine yazar.

1. Smart Drive menüsünden “PEC Train” i seçin
(“Setup: Telescope” menüsünde) ve ENTER
düğmesine basın.

2. AudioStar daha sonra RA dişlisindeki periyodik
hatayı kaydetmeye başlayacaktır. Tam bir döngü
yaklaşık 10 dakika sürer. Tamamlandığında AudioStar
PEC menüsüne geri dönecektir.

Maksimum bir Periyodik Hata Düzeltmesi için bir

antrenman yapmanız ve ardından hemen iki

güncelleme ile takip etmeniz önerilir. Bu eğitim

seviyesi, uzun pozlama fotoğrafçılığı gibi kritik

uygulamalar için gereklidir. Siz ek egzersiz döngüleri

gerçekleştirerek üzerine yazana kadar Periyodik Hata

Düzeltme, AudioStar hafızasında tutulur.

• Catalogs: Yeni uydu yörüngeleri veya
kuyruklu yıldız verileri gibi yalnızca kullanıcı
tanımlı nesne bilgilerini başka bir AudioStar 
handbox'a gönderir.

• Software:

• All: kullanıcı tanımlı bilgi ve AudioStar 
yazılımı - başka bir AudioStar'a gönderilir.
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Periyodik Hata Düzeltme Egzersizi

Yalnızca temel AudioStar yazılımını
gönderir. Bir kullanıcı Meade web sitesinden
(www.meade.com) yeni bir AudioStar yazılımı
sürümü indirmişse ve bu yazılımı başka bir 
Audiostar kumandaya aktarmak istiyorsa
faydalıdır.

Depolanan siteyi veritabanından siler.



PEC Güncelleme Menu Özellikleri

PEC Güncellemesi verilerin üzerine yazılmaz, ancak hem son

hem de mevcut oturumlarından toplanan bilgileri kullanarak

eğitimi günceller. Egzersizinizi daha da geliştirmek istiyorsanız,

bu menüyü tekrar seçin ve işlemi tekrarlayın. PEC’i

güncellemek istemiyorsanız, bu seçenekten çıkmak için MODE

tuşuna basın.

PEC Silme Menü Özellikleri

Tüm PEC çalışma verilerini silmek için bu
seçeneği seçin.

PEC On ve Off Menu Özellikleri

Teleskopun PEC çalışma bilgilerini kullanmasını

istediğinizde “Açık” ı seçin. Teleskopun PEC çalışma

bilgilerini kullanmasını istemediğinizde “Kapalı” yı

seçin.
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EK A:
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Montür LX85 German Equatorial Mount & Tripod #217000

Montür Tipi German Equatorial /Alman Ekvatoral

Sürücüler 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5A

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol Kumandası AudioStar El Kumandası

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Pusula

~4 kg Karşı ağırlık

AutoStar Suite DVD

Ağırlık

LX85 Mount & Tripod 15.5 kg

Özellikler
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Model and Product Number LX85 with 70mm Astrograph #217010

Optik Sistem

Optik Tasarım 4-Element Petzval Refraktör

Açıklık (Objektif Çapı) 70mm

Odak Uzunluğu 350mm

Odak Oranı f/5

Optik Kaplama Fully Multi-Coated

Optik Cam FPL 53 ED (Extremely Low Dispersion) Glass

Çözme Gücü (arc seconds) 1.65

Parlaklık Limiti 11.2

Hedef Dürbünü
Opsiyonel

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 to AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri İçeriğe dahil değil, sadece astrofotoğraf amaçlı

Kamera Adaptörü 48 to 42mm Adapter

Tube Rings and Dovetail Mounting Plate

Hedef dürbünü İçeriğe dahil değil

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp ~2 kg

Toplam Ağırlık 17.5 kg

Özellikler



36

Model and Product Number LX85 with 80mm Astrograph #217008

Optik Sistem

Optik Tasarım 3-Element Apochromat Refractor

Açıklık (Objektif Çapı) 80mm

Odak Uzunluğu 400mm

Odak Oranı f/5

Optik Kaplama Fully Multi-Coated

Optik Cam FPL 53 ED (Extremely Low Dispersion) Glass

Çözme Gücü (arc seconds) 1.45

Parlaklık Limiti 11.5

Hedef Dürbünü
Opsiyonel

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 to AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri İçeriğe dahil değil, 

Gözmerceği Adaptörü

Tube Rings and Dovetail Mounting Plate

Hedef dürbünü İçeriğe dahil değil

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 3.2 kg

Toplam Ağırlık 18.7 kg

Özellikler

2" - 1.25"
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Model and Product Number LX85 with 115mm Astrograph #217008

Optik Sistem

Optik Tasarım 3-Element Apochromat Refractor

Açıklık (Objektif Çapı) 115mm

Odak Uzunluğu 805mm

Odak Oranı f/7

Optik Kaplama Fully Multi-Coated

Optik Cam FPL 53 ED (Extremely Low Dispersion) Glass

Çözme Gücü (arc seconds) 1.0

Parlaklık Limiti 12.3

Hedef Dürbünü
Opsiyonel

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri İçeriğe dahil değil, 

Gözmerceği Adaptörü

Tube Rings and Dovetail Mounting Plate

Hedef dürbünü İçeriğe dahil değil

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 5.9 kg

Toplam Ağırlık 21.4 kg

Özellikler

2" - 1.25"
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Model and Product Number LX85 with 5" Refractor #217001

Optik Sistem

Optik Tasarım 2-Element Apochromat Refractor

Açıklık (Objektif Çapı) 120mm

Odak Uzunluğu 700mm

Odak Oranı f/5.8

Optik Kaplama Multi-Coated

Optik Cam FPL 53 ED (Extremely Low Dispersion) Glass

Çözme Gücü (arc seconds) 0.9

Parlaklık Limiti 12.39

Hedef Dürbünü
8x50 Optik Hedef Dürbünü

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri 26mm and 9mm Plössl

Optik Tüp Halkaları

Diagonal Ayna

Hedef dürbünü 8x50 Optik Hedef Dürbünü

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 5.4 kg

Toplam Ağırlık 20.9 kg

Özellikler

Interior Felt-lined

2" - 1.25" Adaptör ile
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Model and Product Number LX85 with 6" Reflektör #217003

Optik Sistem

Optik Tasarım Newtonian Reflector with Parabolic Mirror

Açıklık (Objektif Çapı) 150mm

Odak Uzunluğu 750mm

Odak Oranı f/5

Optik Kaplama Aluminum with Si02 Overcoat

Çözme Gücü (arc seconds) 0.76

Parlaklık Limiti 12.9

Hedef Dürbünü
8x50 Optik Hedef Dürbünü

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri 26mm and 9mm Plössl

Optik Tüp Halkaları

Hedef dürbünü 8x50 Optik Hedef Dürbünü

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 5.4 kg

Toplam Ağırlık 20.9 kg

Özellikler

Interior Felt-lined

2" - 1.25" Adaptör ile
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Model and Product Number LX85 with 8" Reflektör #217004

Optik Sistem

Optik Tasarım Newtonian Reflector with Parabolic Mirror

Açıklık (Objektif Çapı) 200mm

Odak Uzunluğu 1000mm

Odak Oranı f/5

Optik Kaplama Aluminum with Si02 Overcoat

Çözme Gücü (arc seconds) 0.76

Parlaklık Limiti 12.9

Hedef Dürbünü
8x50 Optik Hedef Dürbünü

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri 26mm and 9mm Plössl

Optik Tüp Halkaları

Hedef dürbünü 8x50 Optik Hedef Dürbünü

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 8.4 kg

Toplam Ağırlık 23.9 kg

Özellikler

Interior Felt-lined

2" - 1.25" Adaptör ile
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Model and Product Number LX85 with 6" Maksutov-Cassegrain #217002

Optik Sistem

Optik Tasarım Maksutov-Cassegrain

Açıklık (Objektif Çapı) 150mm

Odak Uzunluğu 1800mm

Odak Oranı f/12

Optik Kaplama Ultra-High Transmission Coatings (UHTC™)

Çözme Gücü (arc seconds) 0.77

Parlaklık Limiti 12.9

Hedef Dürbünü
8x50 Optik Hedef Dürbünü

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri 26mm and 9mm Plössl

Hedef dürbünü 8x50 Optik Hedef Dürbünü

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 5.2 kg

Toplam Ağırlık 20.7 kg

Özellikler

1.25"Diagonal Ayna
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Model and Product Number LX85 with 6" ACF #217005

Optik Sistem

Optik Tasarım Advanced Coma-Free

Açıklık (Objektif Çapı) 150mm

Odak Uzunluğu 1500mm

Odak Oranı f/10

Optik Kaplama Ultra-High Transmission Coatings (UHTC™)

Çözme Gücü (arc seconds) 0.77

Parlaklık Limiti 12.9

Hedef Dürbünü
8x50 Optik Hedef Dürbünü

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri 26mm and 9mm Plössl

Hedef dürbünü 8x50 Optik Hedef Dürbünü

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 5.2 kg

Toplam Ağırlık 20.7 kg

Özellikler

1.25"Diagonal Ayna
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Model and Product Number LX85 with 8" ACF #217006

Optik Sistem

Optik Tasarım Advanced Coma-Free

Açıklık (Objektif Çapı) 200mm

Odak Uzunluğu 2000mm

Odak Oranı f/10

Optik Kaplama Ultra-High Transmission Coatings (UHTC™)

Çözme Gücü (arc seconds) 0.57

Parlaklık Limiti 13.5

Hedef Dürbünü
8x50 Optik Hedef Dürbünü

Montür

Montür Tipi German Equatorial / Alman Ekvatoral

Motor Sürücüleri 2.91 inch Precision Worm Drive

Güç 12 Volts DC, 5 Amperes

Tripod Ayarlanabilir çelik tripod

Elektronikler

Kontrol AudioStar Handbox

Guide Port ST-4 Compatible AutoGuider Port

PC Bağlantısı RS-232 - AudioStar

Kutu İçeriğine dahil aksesuarlar

Gözmercekleri 26mm and 9mm Plössl

Hedef dürbünü 8x50 Optik Hedef Dürbünü

Ağırlık

LX85 Montür & Tripod 15.5 kg

Optik Tüp 6.0 kg

Toplam Ağırlık 21.5 kg

Özellikler

1.25"Diagonal Ayna



• Right Ascension (R.A.) Sağ Açıklık:

Boylamın göksel koordinatlardaki hali olan Sağ Açıklık

24 saatlik, bir saatte (saat), dakikalar (dakika) ve

saniye (saniye) birimiyle ölçülür (Dünya saat

dilimlerinin boylam çizgileri ile nasıl belirlendiğine

benzer şekilde). “Sıfır” çizgisi bir tür kozmik Greenwich

meridyeni olan takımyıldız Pegasus'tan geçecek

şekilde keyfi bir şekilde seçilmiştir. RA koordinatlar

0saat 0dk 0sn ile 23hr 59dn 59sn arasında

değişmektedir. Gök ekvatoru boyunca 15 derecelik

aralıklarla yerleştirilmiş 24 primer R.A. çizgisi vardır.

Sıfır R.A.'ın doğusunda ve daha ilerisinde bulunan

nesneler. ızgara çizgisi (0saat 0dakika 0sn) daha

yüksek R.A. koordine eder.

• Declination (Dec.) Deklinasyon:

Bu çizgiler enlemin göksel koordinat versiyonudur.

Derece, yay dakika ve yay saniye cinsinden ölçülür

(örneğin, 15 ° 27 ’33”). Deklinasyon konumları Gök

ekvatorunun kuzeyi, artı (+) işaretiyle belirtilir (örneğin,

kuzey gök kutupunun Deklinasyonu + 90 ° 'dir). Dec.

yerleri Gök ekvatorunun Güneyi eksi (-) işaretiyle

belirtilir (örneğin, Güney göksel kutup Deklinasyonu

–90 ° 'dir). Gök ekvatorundaki herhangi bir noktanın

(Orion, Başak ve Kova takımyıldızları gibi) 0 ° 0 ’olarak

gösterilen deklinasyonu bulunmaktadır.”

EK B:

Gelişmiş Polar Hizalama (Kutup Ayarı)

Sayfa 18'de belirtilen yöntemden tatmin edici bir kutup
hizalaması elde edebilirsiniz. Ancak, astrofotografi için,
pozlama süresine bağlı olarak daha kesin bir kutup
hizalaması gerekebilir. Ay'ın ve gezegenlerin güneş sistemi
fotoğrafçılığı mükemmel bir kutup hizalaması gerektirmez.
Ancak derin gökyüzü fotoğrafçılığı tipik olarak daha uzun
pozlamalara ihtiyaç duyar ve bu nedenle daha doğru bir
şekilde kutup hizalı montaj gerektirir. Kutup hizalaması ne
kadar iyi olursa, montaj kuzey / güney yönünde o kadar az
sürüklenir (Deklinasyon ekseninde). Sürüklenme ne kadar
az olursa daha uzun pozlama gerektiren astrofotoğraflara da
izin verir.

Celestial Coordinates
Gök Koordinatları

Tüm yıldızların üzerinde göründüğü Dünya'yı
çevreleyen hayali bir alanı haritalayan göksel bir
koordinat sistemi oluşturuldu. Bu haritalama sistemi
Dünya yüzey haritalarındaki enlem ve boylam
sistemine benzer.

Dünyanın yüzeyini haritalarken, Kuzey ve Güney
Kutupları arasında boylam çizgileri çizilir ve enlem
çizgileri, Dünya ekvatoruna paralel olarak Doğu-Batı
yönünde çizilir. Benzer şekilde, gök küresi de enlem
ve boylam çizgileri gibi hayali çizgiler oluşturulmuştur.
Bu çizgiler Right Ascension (Sağ Açkılık) ve
Declination (Deklinasyon) olarak bilinir.

AudioStar ile Alternatif Polar Hizalama

AudioStar handbox, teleskopunuzun kutup hizalamasını
yapmak için birkaç farklı yöntemle donatılmıştır. Bunlar
aşağıda kısaca açıklanmıştır. Kolay Polar Hizalama, İki
hizalama yıldızı, tarih, saat ve yere göre AudioStar
tarafından seçilir. Teleskop, seçilen her AudioStar hizalama
yıldızına yönelir ve siz de her yıldızı mercek içinde
ortalarsınız.

One-Star Polar Alignment

Bir Yıldızlı Polar Hizalama

One-Star Polar Alignment, gece gökyüzünü biraz

bilmek ister. Teleskopun ana konumundan başlayarak,

AudioStar Kuzey Yıldızına (Polaris) yönelir ve sadece

mekanik enlem ve azimut düğmelerini kullanarak

teleskobun gözmerceğinde kutup yıldızını görecek

şekilde ayarlamanızı bekler. Merkezlendikten sonra

enter tuşuna basın, AudioStar gözlem konum, tarih ve,

saatine göre bir hizalama yıldızı seçecektir. Hizalama

yıldızına yönelince yıldızı gözmerceğinin ortasında

görecek şekilde hizaladıktan sonra işlemi tamamlamak

için enter tuşuna basın.

Gök haritası ayrıca iki kutup ve tıpkı Dünya haritası
gibi bir ekvator içerir. Bu koordinat sisteminin
kutupları, Dünya’nın Kuzey ve Güney kutuplarının
olduğu iki nokta olarak tanımlanmaktadır (yani,

Dünya’nın ekseni), sonsuza dek uzatılırsa, göksel
kürenin kutuplarından geçecektir. Bu nedenle, Kuzey
Göksel Kutup, Kuzey Kutbundan geçen Dünya dönüş
eksenin göksel alanla kesiştiği gökteki noktadır. Kuzey
Yıldızı, Polaris, Kuzey Göksel Kutbuna çok yakındır).
Gök ekvatoru, Dünya ekvatorunun gök küresine
yansıyan bir uzantısıdır.

Dolayısıyla, bir nesnenin Dünya yüzeyindeki konumu
enlem ve boylamlarına göre konumlanabildiği gibi, gök
cisimleri de Sağ Açılık (RA) ve Deklinasyon (Dec)
kullanılarak bulunabilir.

45



Two-Star Polar Alignment

İki Yıldızlı Polar Hizalama

Polar İki Yıldızlı Hizalama, gece gökyüzü bilgisini
gerektirir. AudioStar, parlak yıldızlar için bir veri tabanı
sunar ve bu veri tabanından iki yıldız, gözlemci
tarafından hizalama için seçilir.

Göksel Kutbu Bulma

Güneş'in nerede doğduğunu (Doğu) ve (Batı) battığını
not edin. Bölge karardıktan sonra, sol omzunuzu
Güneş'in battığı yere işaret ederek Kuzeye doğru
yüzün. Göksel kutba tam olarak işaret etmek için,
Büyük Kepçe’yi (Büyük Ayı Takım Yıldızı) kılavuz
olarak kullanarak Kuzey Yıldızını (Polaris) bulun.

• Deklination Çemberini Ayarlamak: Dec. ayarı
çemberi fabrikada gök cisimlerinin doğru şekilde
düşmesini okuyacak şekilde ayarlanmıştır.

• RA Çemberini Ayarlamak :

Gök cisimleri, R.A.'da hareket ettiğinden, R.A. Bir
gözlem oturumu sırasında her nesne için ayar
çemberi sıfırlanmalıdır. R.A. işaretçi motor
sürücüsünün tabanında bulunur.

Astronomik nesneleri bulmak için ayar çemberlerini
kullanmak için, LX85'in önce kutup hizalı olması
gerekir. Düşük güçlü bir mercek (örneğin, 26 mm bir
mercek) kullanılması önerilir. Ardından aşağıdaki
prosedürü kullanın:

Not: Neredeyse tüm astronomik gözlem gereklilikleri
için teleskopun enlem ve Kutup ekseninin yaklaşık
ayarlar kabul edilebilir. Teleskopun kutupsal
hizalamasına aşırı özen göstererek, gözlem
zamanınızdan ödün vermeyin. Ayarlarınız hassas
olmasa bile Elektronik hizalama (Alignment)
teleskobunuzu keyifle kullanmanız için yeterli
olacaktır.

1. Parlak yıldız gibi parlak ve bulması kolay bir
nesnenin göksel koordinatlarını (R.A. ve Dec.)
tanımlayın. (Polaris veya Polaris'in yakınındaki
herhangi bir nesneyi kullanmaktan kaçının.) Parlak
yıldızların koordinatları astronomi dergilerinde, ders
kitaplarında veya yıldız listelerinde listelenir. Bu
nesneyi teleskopun görüş alanına ortalayın.

2. R.A'yı elle çevirin. R.A'yı okumak için RA
işaretçisinin denk geldiği değeri okuyun (bu ayar
çemberinin altındaki üçgen).

3. R.A. Şimdi doğru R.A'yı okuyacak şekilde kalibre
edildi. teleskopun hizalandığı herhangi bir cismin Dec.
değeri zaten kutup hizalamasıyla kalibre edilmiştir.

Setting Circles:

Koordinat
İşaretçilerin
Ayarlanması

AudioStar'ın otomatik yönelme özelliğini bilgisayarlı el

kumandasından kullanmamayı seçerseniz, LX85 modelleri

R.A ve Dec. Koordinat işaretçileri ile donatılmıştır.

Teleskopun kutup ayarı olması durumunda soluk gök

cisimlerinin elle bulunmasına yardımcı olacak koordinat

dairelerinin ayarlanması ile yıldız haritalarında veya gökyüzü

kataloglarında bulunan gök koordinatlarını kullanarak gök

cisimlerini bulabilirsiniz.

R.A.'daki koordinatlar (saat, dakika ve saniye olarak, 0h 0m

0s - 23h 59m 59s) ve Dec (0 ° - ± 90 ° arasında). Arasındadır.

Teleskobun Kutup ayarından eminseniz, hareket etmek için

Ok tuşlarını kullanın. R.A.ekseni (sol ve sağ tuşlar) ve Dec

Ekseni (yukarı ve aşağı tuşlar)

4. Başka bir nesne bulmak için, R.A. ve Dec.
koordinatları. Ardından, ayar çevrelerine dokunmadan,
teleskobu (el ile dikey ve yatay kilitlerin kilidini açarak
veya yön tuşlarını kullanıp teleskobu çevirerek) R.A.
ve Dec işaretçiler ikinci nesnenin koordinatlarını
gösterirler.

5. Yukarıdaki prosedür dikkatlice uygulandıysa, ikinci
nesne şimdi teleskopun görüş alanında olacaktır.
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Not: İkinci nesnede R.A. Çemberi tekrar kalibre edilir
(yukarıda adım 2), teleskop ikinci nesnenin
koordinatlarına yönelmek için hızlı bir şekilde hareket
ettirilmelidir. Aksi halde, ikinci nesne artık R.A
tarafından belirtilen konumunda olmayacaktır.

Ayar çemberlerini kullanmak için gelişmiş bir teknik
gerekir. Daireleri ilk kez kullanırken, bir parlak
yıldızdan (kalibrasyon yıldızı) bilinen koordinatların
başka bir parlak yıldızına atlamayı deneyin. Teleskopu
bulması kolay bir nesneden diğerine taşımayı deneyin.
Bu şekilde, doğru nesne konumu için gereken
hassasiyete aşina hale gelinir.

0
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EK C:
Genel Bakım

f. Sıcak yaz günlerinde LX85'inizi kapalı bir arabanın 
içinde bırakmayın; aşırı ortam sıcaklıkları teleskobun 
elektronik kapsamına ve hareket elemanlarının 
yağlarına zarar verebilir

LX85 Serisi teleskoplar, ömür boyu yüksek kalite 
sağlamak için tasarlanmış hassas optik cihazlardır. 
Herhangi bir hassas cihaza verilen özen göz önüne
alındığında, LX85'iniz nadiren, fabrika bakımı
gerektireceklerdir. Bakım kuralları şunları içerir:

a. Teleskobun optiğini temizlemekten kaçının: Teleskopun
düzeltme merceğinin ön yüzeyinde az miktarda toz olması, 
görüntü kalitesinde neredeyse hiçbir bozulmaya neden olmaz
ve merceği temizlemek için sebep olarak düşünülmemelidir.

b. Kesinlikle gerekli olduğunda, ön mercek üzerindeki toz, 
hafif bir yumuşak tüylü bir fırça darbesiyle çıkarılmalı
veya bir kulak şırıngası ile üflenmelidir (herhangi bir
eczanede mevcuttur). Ticari bir fotoğrafik mercek
temizleyicisi KULLANMAYIN.

c. Ön mercek üzerindeki organik maddeler (örneğin
parmak izleri), 1 ölçek izopropil alkole 3 ölçek damıtılmış
su çözeltisi ile çıkarılabilir. Ayrıca, çözelti başına bir
damla biyobozunur bulaşık deterjanı damlası
ekleyebilirsiniz. Yumuşak, beyaz yüzlü dokular kullanın
ve kısa, yumuşak dokunuşlar yapın. Sık sık kullandığınız 
dokuları değiştirin.

Dikkat: Kokulu veya losyonlu dokular kullanmayın; aksi
takdirde optikler zarar görebilir.

d. Herhangi bir nedenle, düzeltme plakasını temizlik
amacıyla veya başka amaçlar için işlenmiş mahfazasından
çıkarmayın. Düzelticiyi plakayı doğru dönüş yönünde
yerleştiremezsiniz ve bu optik performansın ciddi şekilde
düşmesine neden olur. Meade Instruments ve Astromed , 
teleskopun bu şekilde meydana getirdiği hasarlardan
dolayı sorumluluk kabul etmez.

e. LX85 nemli bir gecede açık havada kullanılıyorsa, 
teleskop yüzeylerinde su yoğuşması ile sonuçlanacaktır. 
Bu tür yoğuşma normalde teleskopun zarar görmemesine
rağmen, teleskobun paketlenmesinden önce teleskopun
tamamının (optik yüzeyler hariç!) kuru bir bezle silinmesi
önerilir. Bununla birlikte, optik yüzeylerin hiçbirini
silmeyin. Aksine, teleskobun ılık iç mekan havasında bir
süre beklemesine izin verin, böylece ıslak optik yüzeyler
kuruyabilir
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EK D:
Motor Sürücü Egzersizi

Herhangi bir yönelim hassasiyeti sorunu yaşıyorsanız bu
işlemi uygulayın. Sağdaki şema, Sürücü Eğitim
prosedürünün tamamını göstermektedir.

NOT: Sürücüyü eğitmek için telefon direği veya sokak
lambası gibi uzak bir karasal nesne kullanın. 

Bu egzersizi 3 ila 6 ayda bir tamamlayın.
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El Kumandasının düzgün 
bir şekilde başladığından 
emin olun

Aşağıdaki ibare görünene 
kadar MODE tuşuna basın

Yukarı kaydırma 
tuşuna bir kez 
basın

Setup Menüsüne 
girin

Kaydırma Tuşuyla 
ilerleyin

Teleskop 
menüsüne girin

Kaydırma Tuşuyla 
ilerleyin

Train Drive 
seçeneğini seçin

Azimut Motor 
Sürücü Egzersizi

Hatırlatma:
Karasal obje 
kullanın

Yön Tuşlarıyla 
karasal bir nokta 
hedefleyin

MODE tuşuyla ana  
menüye ilerleyin

Teleskop yukarı doğru 
hareket edecek. Hedefi 
aşağı yön tuşunu kullanarak 
tekrar merkezleyin

Teleskop aşağı doğru 
hareket edecek. Hedefi 
yukarı yön tuşunu 
kullanarak tekrar 
merkezleyin

Hedefi yön tuşlarını 
kullanarak 
merkezleyin

Hatırlatma:
Karasal obje 
kullanın

Yükseklik:
Altitude Motor 
Sürücüsü Egzersizi

Kaydırma tuşunu kullanarak
Menü: Alt. Train menüsüne
ilerleyin

Teleskop sağa doğru 
hareket edecek. Hedefi sol 
yön tuşunu kullanarak 
tekrar merkezleyin

Teleskop sola doğru 
hareket edecek. Hedefi sağ 
yön tuşunu kullanarak 
tekrar merkezleyin



EK G:
Enlemler Tablosu

Kutup ayarı prosedürüne yardımcı olmak için (bkz.
Sayfa 45), Türkiyedeki büyük şehirlerin enlemleri
aşağıda listelenmiştir. Tabloda listelenmeyen bir
gözlem sitesinin enlemini belirlemek için sitenize en
yakın şehri bulun. Ardından aşağıdaki prosedürü
izleyin:

Kuzey yarımküre gözlemcileri (N): Eğer bölge
listelenen şehrin kuzeyi 70 milden (110 km) fazla ise,
her 70 mil için bir derece ekleyin. Site listelenen
şehrin 70 mil güneyinde ise, her 70 mil için bir derece
çıkarın.

Güney Yarımküre gözlemcileri (S): Eğer bölge
listelenen şehrin kuzeyinden 70 milden (110 km)
fazla ise, her 70 mil için bir derece çıkartın. Site
listelenen şehrin 70 mil güneyinde ise, her 70 mil için
bir derece ekleyin.
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ENLEM BOYLAM ENLEM BOYLAM

ADANA 37.0 35.3 KAHRAMANMARAŞ 37.6 36.9

ADIYAMAN 37.8 38.3 KARABÜK 41.2 32.6

AFYONKARAHİSAR 38.8 30.6 KARAMAN 37.2 33.2

AĞRI 39.6 43.0 KARS 40.6 43.1

AKSARAY 38.4 34.0 KASTAMONU 41.4 33.8

AMASYA 40.6 35.8 KAYSERİ 38.7 35.5

ANKARA 39.9 32.9 KIRIKKALE 39.8 33.5

ANTALYA 36.9 30.7 KIRKLARELİ 41.7 27.2

ARDAHAN 41.1 42.7 KIRŞEHİR 39.1 34.2

ARTVİN 41.2 41.8 KİLİS 36.7 37.1

AYDIN 37.9 27.8 KOCAELİ 40.9 29.9

BALIKESİR 39.6 27.9 KONYA 37.9 32.5

BARTIN 41.6 32.5 KÜTAHYA 39.4 30.0

BATMAN 37.9 41.1 MALATYA 38.4 38.3

BAYBURT 40.3 40.2 MANİSA 38.6 27.4

BİLECİK 40.1 30.1 MARDİN 37.3 40.7

BİNGÖL 39.1 40.8 MERSİN 36.8 34.6

BİTLİS 38.4 42.1 MUĞLA 37.2 28.4

BOLU 40.6 31.6 MUŞ 38.9 41.8

BURDUR 37.5 30.1 NEVŞEHİR 38.7 34.7

BURSA 40.3 29.1 NİĞDE 38.0 34.7

ÇANAKKALE 40.2 26.4 ORDU 41.0 37.9

ÇANKIRI 40.6 33.6 OSMANİYE 37.2 36.2

ÇORUM 40.6 35.0 RİZE 41.0 40.5

DENİZLİ 37.8 29.1 SAKARYA 40.7 30.4

DİYARBAKIR 37.9 40.2 SAMSUN 41.3 36.3

DÜZCE 40.8 31.2 SİİRT 37.9 42.0

EDİRNE 41.7 26.6 SİNOP 42.0 35.2

ELAZIĞ 38.7 39.2 SİVAS 39.7 37.0

ERZİNCAN 39.8 39.5 ŞANLIURFA 37.2 38.8

ERZURUM 39.9 41.3 ŞIRNAK 37.4 42.5

ESKİŞEHİR 39.8 30.5 TEKİRDAĞ 41.0 27.5

GAZİANTEP 37.1 37.4 TOKAT 40.3 36.6

GİRESUN 40.9 38.4 TRABZON 41.0 39.7

GÜMÜŞHANE 40.4 39.5 TUNCELİ 39.3 39.4

HAKKARİ 37.6 43.7 UŞAK 38.7 29.4

HATAY 36.4 36.3 VAN 38.5 43.4

IĞDIR 39.9 44.0 YALOVA 40.7 29.3

ISPARTA 37.8 30.6 YOZGAT 39.8 34.8

İSTANBUL 41.0 29.0 ZONGULDAK 41.5 31.8

İZMİR 38.4 27.1
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