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(RU) Внимание!

Никогда не смотрите через телескоп на Солнце! Можно необратимо повредить зрение, вплоть до

полной слепоты. Дети должны проводить наблюдения под надзором взрослых. Упаковочные 

материалы следует держать в недоступном для детей месте из-за опасности удушения.

(PL)

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie należy patrzeć przez aparat optyczny bezpośrednio w słońce lub w jego okolice! Proszę zwrócić na to

szczególną uwagę, jeśli używają ją dzieci! Istnieje niebezpieczeństwo oślepnięcia! Opakowanie (plastikowe 

woreczki, gumy recepturki, itd.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

(PT) AVISO!

Nunca olhe directamente para o sol com este aparelho óptico! Tenha muito cuidado quando o aparelho é 

utilizado por crianças! PERIGO DE CEGUEIRA! Manter o material da embalagem (sacos de plástico, 

elásticos, etc.) fora do alcance das crianças!

(ES)

ADVERTENCIA!

No utilice nunca este aparato óptico para mirar directamente al sol a las inmediaciones de éste. Tome asimismo

precauciones especiales si va a ser utilizado por niños, pues existe el PELIGRO DE QUE SE QUEDEN CIEGOS.

Mantenga el material de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma, etc.) lejos del alcance de los niños.

(CA)

ADVERTIMENT!

No feu servir mai aquest aparell òptic per mirar directament al sol ni a prop del sol. Preneu també precaucions 

especials en cas que l’utilitzin nens, ja que existeix el PERILL QUE ES QUEDIN CECS. Mantingueu el

material d’embalatge (bosses de plàstic, gomes, etc.) fora de l’abast dels nens.

(IT)

ATTENZIONE!

Non guardare mai direttamente il sole o vicino al sole con questo apparecchio ottico! Prestare particolare attenzio-

ne quando l’apparecchio viene usato da bambini! Pericolo di ACCECAMENTO!

Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, etc.) lontano dalla portata dei bambini!

(NL) WAARSCHUWIN

G!

Kijk met dit optische instrument nooit direct naar of in de buurt van de zon! Let hier vooral op als het instru-

ment door kinderen wordt gebruikt! Er bestaat VERBLINDINGSGEVAAR!

Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastieken etc.) uit de buurt van kinderen houden!

(FR)

AVERTISSEMENT!

Ne regardez jamais avec cet apparareil directement ou à proximité du soleil ! Veillez y particulièrement, lors-

que l‘appareil est utilisé par des enfants ! Il existe un DANGER DE PERTE DE LA VUE !

Tenez le matériel d‘emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) éloigné des enfants!

(TR) UYARI:

Bu teleskopla asla güneşi gözlemlemeye çalışmayın. Çocukların güneşi teleskopla

gözlemlemeye çalışmadıklarından emin olun. Güneşi doğrudan gözlemlemek, kısa

bir süre için bile olsa, körlüğe neden olabilir. Plastik torbalar ve lastik bantlar gibi

ambalaj malzemeleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

(DE)

WARNUNG!

Schauen Sie mit diesem optischen Gerät niemals direkt oder in die Nähe der Sonne! Achten Sie besonders 

darauf, wenn es von Kindern benutzt wird! Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR! Verpackungsmaterial

(Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten!

(EN) CAUTION:

Never attempt to observe the sun with this telescope.

Make sure children do not attempt to observe the sun with the telescope.

Observing the sun directly, even for a short time, may cause blindness.

Packing materials, like plastic bags and rubber bands, should be kept out of the reach of children
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Genel Bilgi

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında
Accessories may vary depending on the model. 

Parçalar (No. 1-3)

B

Lütfen bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Üniteye zarar
gelmesini ve yaralanma riskini önlemek için, bu ürünü yalnızca kılavuzda
belirtilen şekilde kullanın. Kullanım kılavuzunu el altında bulundurun,
böylece tüm fonksiyonlarla ilgili bilgileri kolayca arayabilirsiniz..

1- Teleskop Optik Tüpü
2- Hedef Dürbünü (LED ya da Optik)
3- Hedef Dürbünü ayar vidaları
4- Teleskop açıklığı
5- Objektif
6- Gözmerceği yuvası
7- Odak tekerleği
8- Optik tüp kasnağı
9- Montür / Kundak
10- Aksesuar Tepsisi
11- Tripod ayar vidaları
12- Aksesuar tepsisi sabitleme vidaları
13- Tripod bacakları
14- Esnek Hareket Mili (Deklinasyon eks.)
15- Esnek Hareket Mili (Sağ Açıklık eks.)
16- Aksesuar Tepsisi bağlantı kolları
17- Karşı ağırlık ve mili
18- Gözmercekleri
19- Diagonal Ayna (Sadece refraktör teleskoplarda)
20- Düzeltici lens
21- Barlow lens
22- Akıllı telefon tutucu

Kullanım Amacı

Bu ürün sadece özel kullanım içindir. Gökyüzündeki gök objelerinin
büyütülmüş görüntülenmesi için geliştirilmiştir.

Genel Uyarılar

KÖRLÜK RİSKİ
Güneş’e veya Güneş’in yakınlarına doğrudan bakmak için bu cihazı
asla kullanmayınız. Aksi taktirde kalıcı körlük riskine neden olabilir.. 

Boğulma Riski
Çocuklara sadece yetişkin gözetiminde cihazın montajına izin
veriniz. Küçük montaj malzemelerini yutabilir ve boğulma riski ile
karşı karşıya kalabilirler. Ambalaj malzemelerini, plastik torbaları ve
lastik bantları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
. Parçalar (No. 16): Montür
Yangın Riski
Doğrudan Güneş ışığına cihazınızı koymayın. Özellikle lensleri
koymayın. .Lenslerde oluşabilecek Güneş ışığının yoğunluğu yangına
sebebiyet verebilir... 
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Optik Tüp Kelepçesi
Odak tekerleği
Deklinasyon eksen skalası
Deklinasyon ekseni sabitleme vidası
Deklinasyon ekseni hassas hareket mili
Yükseklik (Enlem) ayar skalası
Yükseklik (Enlem) ayar vidası

Karşı ağırlık sabitleme vidası

Sağ açıklık ekseni ayar vidası

Sağ açıklık ekseni skalası

Sağ açıklık ekseni hassas hareket mili

Azimut ayarı sıkıştırma vidası

Sağ açıklık motor tutucusu (Motor opsiyonel)

Sağ açıklık motor kavraması (Motor opsiyonel)

Sağ açıklık aktarım dişlisi

Dikkat
Cihazı isteğinize gore sökmeyin veya parçalamayın. Herhangi bir
arıza durumunda lütfen satıcınızın SERVİS MERKEZİ ile temasa
geçerek durumu bildiriniz. Gerektiğinde tamir edilmek üzere
satıcınızın SERVİS MERKEZİNE ürününüzü gönderiniz.

***Yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız….

Bölüm I—Kurulum

1. General/Location:

Bu talimatlar ekvatoral montajlı (Alman ekvatoral montajı olarak da bilinir) 
teleskopların mercekli ve aynalı teleskopların kullanımını detaylandırır. Bu 
talimatların bölümleri farklı teleskop modelleri için farklı yönergeler
içermektedir.

Kuruluma başlamadan önce, teleskobunuz için uygun bir yer seçin. Bu cihazı, 
gökyüzünü açık bir şekilde görebileceğiniz, sabit ve etrafınızda yeterli alanın
olduğu bir yerde kurmak en iyisidir..

Kuruluma başlamadan önce, tüm parçaları ambalajından çıkarın ve şemayı
kullanarak hiçbir parçanın eksik olmadığından emin olun.
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Privacy Protection

This device is intended only for private use.
Please heed the privacy of other people. Do
not use the device to look into apartments,
for example.

NOT
The Sağ açıklık eksenine (No. 16, b) ayrıca meridyen
üzerindeki sidereal zaman ekseni olarak da adlandırılır. 
Deklinasyon ekseni (No. 16, a) ayrıca yükselik ekseni
olarak da adlandırılır.

Dikkat

Bu sembolü mülke veya çevreye zarar verme riskiyle
ilgilenen metnin her bölümünün önünde bulacaksınız.

Tehlike

Bu sembolü, uygunsuz kullanım durumunda ağır
yaralanma ve hatta ölüm riskiyle ilgilenen metnin her
bölümünün önünde bulacaksınız.

i



6.2. Reflektör (Aynalı) Teleskoplarda

Gözmerceği yavasının üzerindeki sıkıştırma vidalarını gevşetin (No. 1, 
6). 20 mm gözmerceğini (No. 2, 18) doğrudan gözmerceği yuvasına
yerleştirin. Sıkma vidalarını elle sıkın (No. 3b, X).
Toz kapağını optik tüp ucundan çıkarın.

TR

2. Tripod

Tripod ayakları önceden takılmış ve tripod kafasına (No.5, X) ve aksesuar 

tepsisi bağlantı kollarına bağlanmıştır.(No. 1, 16). Tripodu ambalajından

çıkarın ve ayakları tabanda olacak şekilde dik bir şekilde yerleştirin. İki

bacağı alın ve tamamen açık pozisyona gelinceye kadar dikkatlice ayırın. 

Tripodun tüm ağırlığı bu işlem sırasında tek ayak üzerinde durur. Ardından

tripodu tekrar dik konuma getirin.
7. Hedef Dürbünü Montajı (LED ya da Optik)

Note: LED hedef dürbünü kapsamındaki batarya, sevk edildiğinde

plastik folyo ile desarja karşı korunur. Folyo ilk kullanımdan

önce çıkarılmalıdır (No. 1d).Şimdi her tripod ayağını istenen uzunluğa (No. 4) uzatın ve ardından her 
bacaktaki sıkma vidasını (No. 4, 11) elle sıkılıncaya kadar sıkın. Vidaları
aşırı sıkmayın. Sıkıştırma vidaları, tripod ayağı iç bölümlerini istenen
yüksekliğe ayarlamaya yarar..

7.1. Hedef Dürbünü Montajı (Tip I) 

Hedef dürbünü ve Hedef dürbünü yuvası (No. 1a, 2), pakete dahil
edilmiştir.
Optik tüpün (No. 1a, X) hedef dürbünü montaj sabitleme vidalarını çıkarın
ve montajı teleskopun ana tüpündeki çıkıntılı vidalara yerleştirin. Hedef 
dürbünü yuvasını yerine sabitlemek için önceden sökülmüş olan vidaları
dikkatlice yeniden takın ve sıkın. Şimdi, Hedef dürbünü ayar vidalarını
(No. 1a, 3) geri alın - üç veya Hedef dürbünü modeline bağlı olarak altı -
Hedef dürbünü kolayca montajına kaydırılabilir.
Önemli: Hedef dürbünü lensinin optik tüp doğrultusuna baktığından emin
olun (No. 1, 4).
Hedef dürbününü yerine sabitlemek için vidaları eşit şekilde sıkın.3. Montür  Kurulumu

Montür bağlantı parçasını tripod yuvasına yukarıdan sokarak ve alttaki
vidayı aşağıdan elle sıkarak montürü (No. 1, 9) tripod kafasına (No. 5, X) 
sabitleyin.

7.2. Hedef Dürbünü Montajı (Tip II) 

LED Hedef dürbünü

LED Hedef dürbününü monte etmek için (No. 1b, 2), teleskopun ana 

borusundaki (No. 1c, X) LED Hedef dürbünü yuvasındaki vidayı kaldırın. 

LED Hedef dürbününü, teleskopun ana borusundaki sabitleme vidaları üzerine

yerleştirin. Ardından, LED Hedef dürbününü yerine sıkıca tutturmak için

önceden sökülmüş olan vidaları dikkatlice yerine takın ve sıkın.

Önemli: LED Hedef dürbünü merceğinin ana optik tüp ucuna doğru

işaret ettiğinden emin olun (No. 1, 4).

Montürü (No. 1, 9) karşı ağırlığı, ağırlık mili kutbuna (No. 7, X) koyarak ve
montürü aşağıdan sıkıca vidalayarak hazırlayın.

Ardından, optik tüpü tutacak halkayı (No. 1 ve 3, 8) yuvaya yerleştirin ve
vidayla (No. 8, X) sabitleyin.

4. Aksesuar Tepsisi:

Aksesuar tepsisini (No. 1, 3 ve 10) düz olarak, aksesuar tepsinin bağlandığı 
kolların ortasına (No. 1, 16) yerleştirin ve saat yönünde 60 ° (No. 6) 
döndürerek yerine monte edin. Tepsiyi yerine sabitlemek için aksesuar
tepsisinin üç parçasını tripod aksesuar tepsinin bağlandığı tutucu
tertibatlarıyla hizalayın.

7.3. Hedef Dürbünü Montajı (Tip III) 

LED Hedef dürbünü (Kolay montajlı)

LED Hedef dürbünü (No. 1b, 2) ve montaj yuvası tek bir ünite oluşturur. 
LED Hedef dürbünü ayağını tamamen teleskopun ana borusundaki (No. 10, 
X) uygun tabanda kaydırın. Hedef dürbünü bağlantısı yerine oturur.
Önemli: LED Hedef dürbünü merceğinin ana optik tüp ucuna doğru işaret
ettiğinden emin olun (No. 1, 4).

5. Optik Tüp:

Teleskop tüpünü (No. 1, 1) tripoda monte etmek için, tüp halkasındaki
(No. 9, X) vidayı sökün ve halkayı açın.

7.4. Hedef Dürbünü Montajı (Tip IV)

Hedef dürbünü (Kolay montajlı)

Hedef dürbünü ve montajı önceden birleştirilir ve pakete dahil edilir. Hedef
dürbünü montaj ayağını tamamen teleskopun ana borusundaki (No. 10, X) 
uygun tabanda kaydırın. Hedef dürbünü bağlantısı yerine oturur.
Önemli: LED hedef dürbünü merceğinin ana tüp ucuna doğru işaret
ettiğinden emin olun (No. 1, 4). Hedef dürbünü yuvasında iki adet sıkma
vidası (No. 1c, 3) ve yaylı bir karşı vida vardır. Hedef dürbünü yerine
sağlamca tutturmak için direnç hissedilene kadar sıkma vidalarını eşit şekilde
sıkın.

Ardından optik tüpü halkanın ortasına yerleştirin ve halkayı kapatın. Son 
olarak, vidayı sıkarak montajı sabitleyin.

Not: Optik Tüp kasnağı, modele bağlı olarak iki adet vida içerebilir (No. 

9b). Bu durumda, Optik Tüp montaj işlemi yukarıda

anlatılanlarla aynı kalır.

6. Gözmerceklerini yerleştirmek

6.1. Refraktör (Mercekli) teleskoplarda

Göz mercekleri teleskobunuzun hangi büyütmeye sahip olmasını istediğinize
karar vermenizi sağlar.

Gözmerceği ve diagonal prizmayı takmadan önce, toz koruma kapağını (No. 
1, 6) çıkarmanız gerekir.

Gözmerceği bağlantı yuvasındaki vidayı (No. 12, X) gevşetin ve diagonal
prizmasını yerleştirin. Gözmerceği bağlantı yuvasındaki vidayı (No. 12, X) 
sıkın.

8. Hedef dürbününü hizalamak

8.1 Tip I ve IV hedef dürbününü hizalamak

Hedef dürbünü kullanımdan önce mutlaka ayarlanmalıdır; Hedef dürbünü 
ve teleskopun ana optik tüpü birbirine paralel olarak hizalanmalıdır.

20 mm'lik gözmerceğini diagonal aynaya aynı şekilde sabitlemek için
sıkıştırma vidasını (No. 13a, X) gevşetin ve ardından gözmerceğini yerine
sabitlemek için sıkıştırma vidasını tekrar sıkın.

En büyük odak uzaklığına sahip olan merceği diagonal aynaya (No. 13a,
yalnızca mercekli teleskoplar için) veya doğrudan gözmerceği yuvasına
(No. 13b, yalnızca aynalı teleskoplar için) yerleştirin. Teleskobu yaklaşık
300 metre uzaklıktaki bir nesneye yöneltin (bina cephesi, kule tepesi,
elektrik direği, bina çatısı vb.) ve nesne görüş alanının merkezinde görünene
kadar ayarlayın (No. 15, A).

Gözmerceğinin dikey olarak yukarı baktığından emin olun.
Değilse, mercek bağlantı borusundaki vidayı (No. 12, X) gevşetin ve
diagonal prizmayı dikey konuma çevirin.
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Sağ açıklık eksenine (yeşil çizgi, No. 16), aynı zamanda meridyen üzerinde

yanaşma zamanı da denir. Deklinasyon ekseni (mavi çizgi, No. 16) ayrıca

yükseklik ekseni olarak da adlandırılır.

KÖRLÜK RİSKİ !

Bu cihazı asla doğrudan güneşe veya güneş

ışığına bakmak için kullanmayın. Bunu

yapmak körlük riskine neden olabilir.

IMPORTANT

Only secure screws finger tight. 
Do not overtighten screws.

i

NOT



Hedef dürbününden bakarken, Hedef nesne artı işaretlerinin ortasında
görünene kadar ayar vidalarını döndürerek hizalayın.
.Daha önce teleskop merceğinden gördüğünüz görüntünün, tam 

olarak hizalanması için (No. 15, C) hedef dürbününün (2) artı

işaretlerinin tam ortasında görünmesi gerekir.

2. Kurulum:

Gözlemler için karanlık bir yer gereklidir, çünkü her türlü ışık (örneğin
sokak lambaları) gökyüzünün görünür ayrıntılarını bozar. Geceleri
aydınlık bir oda kalırsanız, tam gece uyumuna ulaşmak için gözleriniz
yaklaşık 20 dakikaya ihtiyaç duyar ve ardından gözlemlerinize
başlayabilirsiniz.

Kapalı bir alandan gözlem yapmayın ve sıcaklık dengesini sağlamak için, 
gözleme başlamadan 30 dakika önce, teleskopunuzu aksesuarlarla gözlem 
yapacağınız alana yerleştirin.

Teleskopun sabit ve düzgün bir zemine yerleştirildiğinden emin olmalısınız.
8.2 Tip II ve III hedef dürbününü hizalamak (LED hedef dürbünleri)

LED hedef dürbünü kullanımdan önce ayarlanmalıdır; LED hedef dürbünü ve
teleskop optik tüpü birbirine paralel olarak hizalanmalıdır. 3. Denge:

En büyük odak uzaklığına sahip olan merceği diagonal aynaya (No. 13a,
yalnızca mercekli teleskoplar için) veya doğrudan gözmerceği yuvasına
(No. 13b, yalnızca aynalı teleskoplar için) yerleştirin. Teleskobu yaklaşık
300 metre uzaklıktaki bir nesneye yöneltin (bina cephesi, kule tepesi,
elektrik direği, bina çatısı vb.) ve nesne görüş alanının merkezinde görünene
kadar ayarlayın (No. 15, A).

Bağlantının hassas parçalarına zarar vermekten kaçınmak için, iki eksen
gözlemden önce dengelenmelidir.

Sabitleme vidalarını gevşeterek (No.16, I) sağ açıklık eksenini dengeleyin ve
ağırlık çubuğunu yatay konuma getirin. Karşı ağırlık mili üzerindeki karşı
ağırlığı (No. 16, H), tüp ve ağırlık bu yatay konumda kalana kadar ayarlayın. 
Ardından, sağ açıklık eksenindeki sabitleme vidasını (No.16, I) tekrar sıkın.

Ardından, Açma / Kapama düğmesini (No. 1b, Z) kullanarak LED hedef 
dürnünü (No. 1, 2) açın. Gündüz için 2 ayarını veya gece için 1 ayarını
seçin. LED hedef dürnünü içinden bakın ve görüntünün merkezinde kırmızı
noktayı (No. 15, C) görene kadar yatay (No. 1b, X) ve dikey (No. 1b, Y) 
ayar vidalarını çevirerek hizalayın. Hedef dürnünü ve teleskop şimdi aynı
hizada.

Deklinasyon eksenindeki sabitleme vidasını (No. 16, D) gevşeterek
deklinasyon eksenini dengeleyin. Ardından optik tüp kasnağındaki vidaları
(No. 16, A) gevşetin ve optik tüp yatay konumda kalana kadar hareket
ettirin. Ardından optik tüp kasnağındaki vidaları ve sabitleme vidalarını
sıkın.

4. Adjustment:

9. Koruyucu Kapaklar:

Teleskobunuzu tozdan korumak için toz koruma kapağı bulunur Enlem eksenini (No. 16, F) (kutup yüksekliği) ayarlamak için sabitleme
vidasını gevşetin (No. 18, X) ve ayar vidasını (No. 18, Y) kullanarak
kutup yüksekliğini ayarlayın.

Teleskopu kullanmak için, kapağı açıklıktan çıkarın..

Yerel enlemle, enlem ölçeği aynı olacak şekilde ayarlayın

10. Esnek miller

Dekilnasyon ve sağ açıklık eksenlerinin hassas ayarlarının kolaylaştırılması

için her iki eksene esnek miller (No. 14, X) yerleştirilmiştir.

Sabitleme vidasını tekrar sıkmayı unutmayın. Şimdi vidayı (No. 16, D)
gevşeterek ve sıkarak deklinasyon eksenini (No. 16, C) 90 ° 'ye ayarlayın.
Teleskop tüpü şimdi gök kutbunu işaret ediyor.

Uzun esnek şaft teleskop doğrultusuna paralel monte edilmiştir (No.1, 14). 
Bağlantı mili üzerindeki çentiğe bir kenetleme vidası ile sabitlenir. NOT

Gözlem sitenizin enlemi haritalarda veya İnternette
bulunabilir. 
İyi bir bilgi kaynağı: www.heavens-above.com.

Kısa esnek mil (No. 1, 15) yanal olarak monte edilir. Ayrıca sağlanan
eksen çentiğinde bir kenetleme vidası ile yerine sabitlenir.

5. Kutup AyarıTeleskobunuz şimdi kullanıma hazır.

Teleskopu, tespit vidasını (No. 19) gevşeterek ve doğrultusu kuzeye getirene
kadar döndürerek teleskop açıklığı kuzeye dönük olacak şekilde hizalayın. 
Gerekirse, yönü belirlemek için bir pusula kullanın. Ardından tespit vidasını
tekrar sıkın.

Bölüm II—
Kullanım

1. Teleskop Montürü:

Aşağıdaki bilgiler, gece gözlemi sırasında teleskobunuzun doğruluğunu
konumlandırmak ve izlemek için önemlidir.

Teleskopunuzun 28 numaralı şekilde gösterildiği gibi monte edilip
edilmediğini inceleyin. Karşı ağırlık (No. 28, X), yere dik ve optik tüpe dik
olmalı.

Bu konumda Polaris (Kutup Yıldızı) vizörde görünür olmalıdır; Polaris'i
20mm göz merceğinden de görebiliyorsanız, kutup hizalamasına ulaştınız.

Teleskopunuz, teleskopunuzu döndürmek için iki dikey ekseni olan (No.
16, a ve b) ekvatoral montür ile donatılmıştır.

Bu ayar biraz sabır gerektirir, ancak doğru hizlama ile sonuçlanır.Sağ açıklık ekseni (RA veya meridyende sidereal zaman ekseni) (No. 16, b) 
Dünya'nın kutup eksenine (No. 26, c) paralel olarak hizalanmalıdır. 
Koordinatlar gök çizelgelerinde ve programlarda bulunabilir.

Deklinasyon ölçeği şimdi 9 (90 °) olarak ayarlanmalıdır. Kutupsal
hizalamaya ulaştıktan sonra, gök cisimlerini bulmak için deklinasyon ve
sağ açıklık ölçeklerini kullanabilirsiniz (ayrıca bölüm II - 13'e bakınız).

Dünyanın dönüşünü telafi etmek için, sağ açıklık eksenini esnek mil ile (No 
1, 15) manuel olarak ters yönde çevirerek çalıştırın.

Yukarıdaki gibi ayarlandıktan sonra, ölçekleri kullanarak göksel nesne
arama özelliğini kullanabilirsiniz (ayrıca bölüm III - 1'e bakınız).Gerekli ekipmanın zaten monte edilmiş olduğu bir elektrikli izleme

aksesuarı, bu ekseni esnek şaft üzerinden kontrollü bir şekilde sürekli
ayarlamanıza yardımcı olabilir.
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NOT: Bazı hedef dürbünlerinde görüntü ters
görünmektedir. Bu bir hata değil optik bir gerçektir. 
Optik hedef dürbünlerinde görüntü düzeltici mercek 
bulunmadığından bu normaldir.
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6. Hedef Dürbünü 10. Aksesuarlar

TRTeleskopunuz şimdi kabaca hizalanmış ve ayarlanmıştır. Teleskopunuz bir dizi aksesuarlabirlikte verilir (No. 2). Teleskopunuzun modeline
bağlı olarak, bu aksesuarlaraşağıdakileri içerebilir:

Konforlu bir gözlem pozisyonuna ulaşmak için, teleskopun ana borusunu
dönene kadar optik tüp kasnak vidalarını (No. 9, X) dikkatlice gevşetin. 
Mercekli hedef dürbünü/ LED hedef dürbünü, konum sizin için rahat olana
kadar optik tüpü döndürün. Uygun konuma erişice kasnak vidalarını yeniden 
sıkın.

10.1. Gözmercekleri

Teleskopunuzun büyütme oranını değiştirmek için gözmerceklerini değiştirin.

Hedef dürbünü yardımı ile ince ayar yapılır. Hedef dürbününden bakın ve
artı işaretlerinin ortasındaki (No. 31) Kuzey Yıldızı ile (No.27) 
hizalamaya çalışın. Teleskopunuzu tam olarak ayarlarken, sağ açıklık
ekseninin (No. 16, b) milini (No. 16, K) ve deklinasyon ekseninin (No. 
16, a) kolunu (No. 16, E) faydalı bulacaksınız. 

7. Gözlem

Hedef dürbünüyle Kuzey Yıldızı’nı bulduğunuzda, teleskop merceklerinizden
görebileceksiniz.

10.2. Diagonal Ayna (sadece mercekli teleskoplar için)

Diagonal ayna (No. 2, 19) gördüğünüz görüntüyü tersine çevirir ve bu
nedenle karasal gözlemi için kullanışlıdır.

Gerekirse, esnek tutamaçların yardımıyla, yıldızı tam olarak
hizalayabilirsiniz.

10.3. Düzeltici Lens

Dikey bir görüntüyü doğru şekilde görmek için bir ters çevirme merceği
kullanılabilir.

Dahası, şimdi mercek değiştirerek büyütme oranını artırabilirsiniz. 
Yıldızları her zaman nokta kaynak olarak görebileceğinizi unutmayın.

Sıkma vidalarını (No. 25, X) gevşetin ve tüm aksesuarları göz mercek
desteklerinden (No. 1, 6) çıkarın. Ters lensi (No. 2,20) doğrudan mercek
desteklerinin içine yerleştirin ve sıkma vidalarını elle sıkın. Ardından
mercekleri (örneğin f = 20 mm) ters lens açıklığına yerleştirin ve sıkma
vidalarını (No. 25, Y) sıkın.

10.4. Barlow lens

Bir Barlow lensi büyütme oranını üzerinde yazan çarpan kadar artırır.

10.4.1 Refraktör teleskoplarda montaj ve kullanım

Mercekli bir teleskop kullanıyorsanız, Barlow lens diagonal aynaya
yerleştirilmelidir. (No. 13a, X). Gözmerceğini diagonal aynadan çıkarın ve
Barlow lens ile değiştirin. Ardından en büyük odak uzaklığına sahip 
gözmerceğini takın ve yerine sabitlemek için sıkma vidalarını elle sıkın (No. 24).

8. Bir yıldız bulmak:

İlk olarak, yıldızlar ve takımyıldızlar sürekli hareket ettiği için mevsim, tarih
ve saate göre gökyüzündeki pozisyonları değişeceğinden, yıldızları
gökyüzünde bulmanız zor olabilir. Kuzey yıldızı istisnadır. Sabit bir yıldızdır
ve tüm yıldız haritalarının başlangıç noktasıdır.

10.4.2 Aynalı teleskoplarda montaj ve kullanım

Yansıtıcı bir teleskop kullanıyorsanız, mercek desteklerinin (No. 13b, X) 
üzerindeki sıkıştırma vidalarını gevşetin ve mercekleri bu desteklerden
çıkarın. Ardından, Barlow lensini doğrudan desteklerin içine yerleştirin ve
sıkma vidalarını elle sıkın. Son olarak, en fazla odak uzaklığına sahip merceki
Barlow merceğine yerleştirin ve ardından sıkıştırma vidalarıyla (No. 24) 
yerine sabitleyin.

Gece gökyüzünü ilk kez gözlemlemeye başladığınızda, yıl boyunca
görülebilen bazı ünlü takımyıldızlara ve yıldız gruplarına bakın. Bu, 
kendinizi yönlendirmenize ve teleskopunuzun işlevlerini öğrenmenize
yardımcı olacaktır.

10.5.1 Akıllı Telefon Tutucu (32a) (Opsiyonel)

Gözmerceğini (1) akıllı telefon tutucusuna yerleştirin ve vidayı (X) tutucuya
iyice sıkın. Ardından, smartphone tutucuyu gözmerceği ile birlikte mercek
bağlantısına (2) yerleştirin ve sıkma vidalarını (Y) elle sıkın. Şimdi akıllı telefon
kamera uygulamanızı başlatın ve akıllı telefonunuzu tablaya bastırın. Düzgün bir
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Kamera mercek üzerinde durmalıdır. Akıllı telefonu tam olarak mercek üzerine
yerleştirin, böylece görüntü ekranınızda tam olarak ortalanır. Akıllı
telefonunuzun ekranının tamamını doldurmak için yakınlaştırma işlevini
kullanmak gerekebilir. Vantuzlar kuru, temiz ve her türlü toz ve kirden
arındırılmış olmalıdır. Yanlış kullanım nedeniyle düşmüş ve kırılmış akıllı
telefonlar için firmamız sorumluluk kabul etmez.

Teleskopunuzu bu yıldızlardan birine doğru ayarladıysanız, Dünya'nın
dönmesi nedeniyle birkaç dakika sonra görme alanınızdan kaybolduğunu
göreceksiniz. Bu etkiyi gidermek için, sağ açıklık ekseninin esnek kolunu
(No. 16, K) döndürmeniz gerekir; teleskobunuz bu yıldızın yörüngesini
izleyecektir.

9. Part circles:

Yıldızlar ve diğer gök cisimleri gökyüzünde koordinatlarla
konumlandırılmıştır. Bir yıldızın yeri, dünyadaki enlem ve boylamlara
benzer şekilde, sağ açıklık ve deklinasyon koordinatlarıyla evrende
sabitlenir.

10.5.2 Smartphone-Adapter (32b) (Optional)

Esnek tutucuyu açın ve akıllı telefonunuzu içine yerleştirin. Tutucuyu kapatın
ve telefonunuzun düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun. Kamera tam 
olarak mercek üzerinde konumlandırılmalıdır. Tutucunun arkasındaki kilitleme
klipsini açın ve merceği tam olarak akıllı telefonunuzun kamerasına takın. 
Şimdi kilitleme klipsini sıkın ve akıllı telefon adaptörünü teleskopunuzun
gözmerceğine takın. Şimdi kamera uygulamasını başlatın. Görüntü ekranınızda
henüz ortalanmamışsa, kilitleme klipsini biraz gevşetin ve yeniden ayarlayın. 
Görüntüyü ekranda doldurmak için yakınlaştırma işlevini kullanmak
gerekebilir. Kenarlarda hafif bir gölgeleme görülebilir. Kullandıktan sonra akıllı
telefonu tutucudan çıkarın!

Deklinasyon (No. 16, C) gök cisiminin gök ekvatorundan açı dereceleri ile
mesafesidir. Ekvatorun kuzeyindeki derece sayısı pozitif. Ekvatorun
güneyinde derece sayısı negatiftir.

Sağ açıklık (No. 16, M), bir yıldızın sidereal (yıldız) zamanında
gökyüzündeki ekvatordan ölçülen mesafesidir. Vernal equinox, ekliptiğin
baharın başlangıcında ekvatorla (No. 26, e) buluştuğu noktadır. Günlük gök
devinimlerinin değeri 24 saatlik bir döngüde ilerler.

Bu konuyla ilgili daha doğru bilgi için yıldız haritalarına ve diğer literatüre
veya İnternet’e bakın.

UYARI

Akıllı telefonun tutucudan kaymayacağından emin olun. Bresser GmbH ve 
Astromed Ltd. Şti. düşmüş bir akıllı telefonun yol açtığı zararlardan dolayı
sorumluluk kabul etmez.
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NOT:

Göz mercekleri teleskopun ana odaklanma resmini büyütür. 

Gözmerceği odak uzaklığı ne kadar az olursa, büyütme o 

kadar güçlü olur.

Farklı büyütme oranlarına ulaşmak için çeşitli göz

mercekleri gerekir. Her gözleme düşük güçlü bir büyütme

(20 mm mercek) ile başlayın.

Büyütme hesaplaması için formül:

Odak uzaklığı (Teleskop) ÷ Odak uzaklığı (Mercek) = Büyütme

Örnekler:

700 mm                  ÷ 20 mm                  =    35X

700 mm                  ÷ 12.5 mm               =    56X

700 mm                  ÷ 4 mm                  =    175X
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11. Dismantling: side, it would look like the Dumbbell Nebula (M27). When viewed 
from Earth, we are looking directly at the pole of the nebula.

İlginç ve başarılı bir gözlemden sonra, tüm teleskopu kuru ve iyi
havalandırılan bir alanda saklamanız önerilir. Bazı teleskoplarda, tripod ve
montaj kolayca ayrılabilir. Montajda yapılan ayarlamalar değişmeden
kalacaktır. Toz koruma kapaklarını saklamadan önce tüp açıklığına ve
mercek bağlantısına takmayı unutmayın. Ayrıca, tüm göz merceklerini ve
optik aksesuarlarını karşılık gelen yuvalarına yerleştirmelisiniz.

Tilki Takımyıldızı (Little Fox): The Dumbbell Nebula (M27) (No. 35)

Sağ Açıklık: 
Deklinasyon: 
Uzaklık:

19h  59m (hours : minutes)
+22° 43' (degrees : minutes)
1,360 Işık yılı

Dumbbell Bulutsusu (M27) keşfedilen ilk gezegenimsi bulutsuydu. 12 
Temmuz 1764'te Charles Messier, bu yeni ve büyüleyici nesne sınıfını
keşfetti. Bu nesneyi neredeyse doğrudan ekvator düzleminden görüyoruz. 
Dumbbell Nebula'yı kutuplarından birinden görebilirsek, Ring Bulutsusu
(M57) olarak bildiklerimize çok benzeyen bir halkanın şeklini görebiliriz. 
Oldukça iyi havalarda, bu nesneyi düşük büyütmede bile iyi görebiliriz.

Düzeltici lens, astronomik gözlemler için önerilmez. 
Diyagonal aynayı yalnızca astronomik gözlemler için
kullanın. Karasal gözlem için düzeltici mercek
kullanabilirsiniz

2. Sorun Giderme:

Problem: Çözüm:

Görüntü yok Toz koruma kapağını teleskop
açıklığından çıkarın.

Bulanık Görüntü Odaklama tekerleğini kullanarak odağı ayarlayın.
Göz merceklerini ve mercekleri sadece mikrofiber bir bez gibi yumuşak, 
havsız bir bezle temizleyin. Lenslerin çizilmesini önlemek için, temizlik bezi
ile sadece hafif bir baskı uygulayın. Odak mümkün değil Sıcaklığın dengelenmesini bekleyin.

Daha inatçı kirleri gidermek için, temizleme bezini bir gözlük temizleme
solüsyonuyla nemlendirin ve lensleri yavaşça silin.

Kötü görüntü kalitesi Asla pencere gibi cam bir yüzeyin ardından 
gözlemeyin.

Nesne hedef dürbününde 
görünür, ancak teleskoptan
görünmez.

Hedef dürbününü ayarlayın (Bkz. Bölüm I, 
Bölüm 8).

Cihazı toz ve nemden koruyun. Kullanımdan sonra, özellikle yüksek nemde, 
cihazın kısa bir süre boyunca iklimlendirmesini sağlayın, böylece artık nem
depolanmadan önce dağılabilir. Kullanım sırasında toz kapağını çıkarın ve
varsa verilen çantada saklayın.

Diagonal ayna
kullanmasına rağmen, 
resim çarpık.

Gözmerceği bağlantısında diyagonal ayna
dikey olmalıdır

Part III—
Appendix

1. Olası gözlem hedefleri

Aşağıdaki bölümde sunduğumuz gözlemlemek isteyebileceğiniz bazı
ilginç gök cisimlerini veriyoruz ki teleskobunuz ile gözlemek
isteyebilirsiniz….

The Moon (No. 32)

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur.
Çapı: 3,476 km
Dünya’ya Mesafesi: 384,400 km (ortalama).

Ay tarih öncesi çağlardan beri insanların dikkatini çekmektedir.Güneş’ten

sonra gökyüzünde en parlak gök objesidir. Ay, Dünya çevresinde dönerken

Ay ve Güneş arasındaki açıya gore değişik evrelerde görünür.

Ardışık iki yeni Ay’ın evresi arasındaki sure yaklaşık 29,5gün yani
709saattir.

Garanti ve Servis

Garanti Özellikleri için Lütfen Astromed Astronomik Optik ve Ekipmanlar
Ltd. Şti. Şirketi ile irtibata geçiniz. Resmi web sayfamız www.astroshop.com.tr 
yi ziyaret ediniz ve teknik destek bölümümüz ile görüşünüz.Orion Takım Yıldızı: Orion Nebula(bulutsu) (M 42) (No. 33)

Sağ Açıklık: 05h 35m (hours : minutes)

Dik Açıklık: -05° 22' (Degrees : minutes)

Mesafesi: 1,344 lşık yılı Dünya’dan

Dünya’dan 1,344 ışık yılı uzaklıkta olan Orion Nebula (M 42), gök yüzünde

parlak yıldızar topluluğudur. Bulutsu, yüzlerce yıldır hidrojen gazı dev bir

bulutsudur.:

Garantiniz fatura kesim tarihinden itibaren iki(2) yıl geçerlidir. Kullanıcı
tarafından oluşan zararlar da servislerimiz Garanti dışında işleme
alınacaktır.

Servis Telefon Hattımız: +90 (312) 999 0 800

Önemli Bilgi:
Ürünlerimizi siz müşterilerimize göndermeden once tüm optik ve
mekanik kontrolleri yapılıp kargoya verilirken nakliye sırasında zarar
görmemesi için dikkatli bir şekilde kolilenmiştir.

Bayii: ASTROMED Astronomik Optik ve Elektronik Ekipmanlar Ltd. Şti.
Birlik Mah. 450. Cd. No:22 Çankaya/ANKARA
Katalog Numarası.: ......................................
Problemin Tanımı: 
...................................................................................................
............................................................................................................................
...
İsim: .............................................................. Telefon: ..................................
Street: ........................................................... Gönderim tarihi: .......................
Şehir/Posta Kode: .......................................... İmza: ......................................

Takım yıldızı Lyra: Ring Nebula (M 57) (No. 34)

Sağ Açıklık: 18h 53m (hours : minutes)

Dik Açıklık: +33° 02' (Degrees : minutes)

Mesafe: 2,412 ışık yılı Dünya’dan

Meşhur Ring Nebulası(M57), Lyra takım yıldızında yer alan gezegenimsi

bulutsusudur. Kuzey yarım kürede yer alan yaz gökyüzünde muhteşem bir

görüntü seyri sunar. Son çalışmalarda(büyük çaplı telekoplarda) küre

şeklinde veya biraz elipsi parlak gaz görüntüsü ve boş merkezi güzel bir

gözlem görüntüsüdür
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Bertaraf
Ambalaj malzemelerini kağıt veya karton gibi
türlerine göre uygun şekilde atın. Uygun imha
hakkında bilgi için yerel atık imha servisinizle
veya çevre yetkilinizle temasa geçin.
Lütfen cihazınızı elden çıkarırken geçerli yasal
düzenlemeleri dikkate alın. Yerel atık imha
servisinden veya çevre otoritesinden doğru
imha hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Temizleme Notu

İpucu

i


