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Mercekli Teleskop Objective Lens 

Mirror 

Mirror 

Mercekli Teleskoplar birincil ışık toplama elemanı olarak büyük bir objektif lens kullanır. Meade 

Mercekli teleskopları, tüm modellerde ve farklı açıklıklarda, renk sapıncı hatasınını azaltmak ya da yok 

etmek için iki bileşenli akromatik lensler içerir.  

 

Aynalı Teleskoplar ışığı toplamak ve görüntüyü oluşturmak için içbükey ayna kullanırlar. Newtonian tipi 

aynalı teleskoplarda ışık, oluşan görüntünün görülebilmesi için optik tüpün yan tarafına küçük, düz bir 

ikincil ayna ile yansıtılmaktadır. 

Mercekli teleskoplarda, ışık 2-elemanlı lens tarafından toplanır ve F noktasında odaklanır. 

 

Secondary 

Concave                                                                         F 

Newtonian Tipi Aynalı Teleskop                             Gözmerceği 

Aynalı teleskoplarda ise içbükey bir birincil ayna kullanılır. 

UYARI! 
Hiçbir zaman Meade® StarNavigator™ serisi teleskoplar 
ile GÜNEŞ’e bakmayınız!!! Güneş’e veya Güneş’e yakın 
bir objeye bakmanız durumunda gözünüz tedavi 
edilemez bir şekilde zarar görecektir. Gözünüzün hiç acı 
çekmeden, anlık  kör olma veya hasar görme olasılığı 
oldukça yüksektir. Teleskobunuzu Güneş’e 
doğrultmayınız. Teleskop hareket halindeyken 
gözmerceğinizden ve hedef dürbününden bakmayınız. 
Çocukların, yanlarında büyükler olmadan teleskopu 
kullanmalarına izin vermeyiniz. 
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Battery Safety Instructions 

• Doğru pili (8  x  1.5V AA, 15A/15AC ANSI, LR6 IEC),   (2 x ANSI/ NEDA-5004LC, IEC-CR2032) ve kullanım amacına en 

uygun olanı pili kullanın. 

Bir set pili aynı anda değiştirin. 

Pilleri yerleştirmeden önce pil temas noktalarını temizleyiniz. 

Pillerin kutupları açısından doğru yerleştirildiğinden emin olun.. 

Pilleri, uzun süre kullanılmayacak teleskoplardan çıkarın.. 

Kullanılmış pilleri derhal çıkarın. 

Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. 

Alkalin, standart veya şarj edilebilir (Nickel Cadmium) pilleri karışık kullanmayın. 

• 

• 

• 

• 

UYARI: 

• Eğer pil veya bazı parçalar yutulursa, mutlaka bir doktora gidin. 

® The name “Meade,” “AudioStar,” and the Meade logo are 

trademarks registered with the U.S. Patent Office and in 

principal countries throughout the world. All rights reserved. 

™  “LPI”  and  “Tonight’s  Best”  are  trademarks  of  Meade 
Instruments Corporation. 

Patents: 

US 6,392,799 

Other Patent Pending 

© 2016 Meade Instruments Corporation. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice. 



Hızlı Başlangıç 

Prism 
Knob Eyepiece Holder 

Eyepiece 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

3.    Optik Tüpü Montürün Koluna Bağlayın: Optik 
tüp size üzerinde montajlı bir Vixen tipi dovetail ile 
gelecektir. Optik tüpün dovetail kısmını, montürün 
kolundaki dovetail yuvasından geçirin ve vidasını 
sıkın. Bu işlem sırasında optik tüpü güvenli bir şekilde 
tutun. Vidanın sıkılığından emin olun, eğer yeterli 
miktarda sıkmazsanız optik düşüp düşebilir. 

5b 

 

Erect-image 

Prism Thumb- 

screw 

Focuser 

Knob 

5a. 90° Erect-Image Prizmayı Yerleştirin (sadece 

mercekli modellerde): Gözmerceği tutucudan 

plastik kapağı çıkarın. Erect-image prizmayı 

gözmerceği tutucu vidasından tüpün içine sürün 

ve güvenli hissedinceye kadar vidayı sıkın. 

5a 

Eyepiece 

Eyepiece 
Holder 
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Prism Thumb- 

screw 

Erect-image                                                                      
Focuser

 

Thumbscrew 

1.    Tripodu Açın: Tripodu kutusundan çıkarın ve 
dikey olarak konumlandırın. Bacakları yavaşça 
tamamen açık konuma getirin. Ortadaki cıvata yerine 
oturacak şekilde aksesuar tepsisini tripoda takın.  

2 

2 Tek Kollu Montürü Yerleştirin:  Montürünüzü 

tripoda yerleştirin. Tripodun montür yuvasının 

altındaki montaj vidasının montürün altındaki 

yuvaya girdiğinden emin olun. Sonrasında o 

vidayı sıkın. Güvenli bir şekilde sıkıldığından 

emin olun ama aşırı güç uygulamayın. 

3 

4 & 5 

4 Optik Tüpün Dengesi: DEC kilit vidasını, optik 

tüpü biraz gevşek tutacak şekilde sıkın. Tüpün 

yatay kalacağı bir konum bulana kadar tüpü ileri 

ve geri kaydırın. Tüpün dengede olduğundan 

emin olduktan sonra vidaları güvenli bir şekilde 

yeniden sıkın. 

1 



5b.  Gözmerceğini yerleştirin:  26mm 
gözmerceğini kutusundan alın ve erect-image 
prizmaya yerleştirin (sadece mercekli modeller; bkz. 
Fig. 5a) veya doğrudan gözmerceği tutucusuna 
(sadece aynalı modeller; bkz. Fig. 5b) yerleştirin. 
Vidaları güvenli bir şekilde sıkın. Optik tüpün toz 
kapağını çıkarın. Focus ayar vidaları ile gözlem 
yaptığınız cismi odaklayabilirsiniz. 

Eğer opsiyonel AC adaptörünüz varsa, adaptörün 
güç kablosunu herhangi bir 12v prize ve teleskobun 
panelindeki 12v güç portuna takın. Artık teleskobun 
güç anahtarını ON konumuna getirerek teleskobu 
açabilirsiniz. 

. 

5: 
. 

. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

9.    Bir nesneyi bulmak için teleskopun ana 
borusunun kenarı boyunca bakın. Teleskopun görüş 
alanındaki bir nesneyi ortalamak için AudioStar Ok 
tuşlarını kullanarak alıştırma yapın. 

9 

7 
 

G 

7. Teleskobun Gücünü Açmak:    Pil bölümünün 

kapağını kaldırın ve pil yuvasını çekerek çıkarın. 

Pil tutucuyu bölmeden çıkarın ve 9v 

konnektörü(G) dikkatlice tutun. Pilleri her 

değiştirdiğinizde, kabloları korumak için, pilleri 

çıkarmadan önce 9v konektörünü pil tutucudan 

çıkarın. 

 Sekiz adet AA-sınıfı pi l i, pil tutucuya yerleştirin, 

9v konnektör kabloyu pil tutucya yerleştirin. Pil 

tutucuyu tekrar pil yuvasına yerleştirin ve 

kapağını kapatın. 

6.    AudioStar : Bilgisayar kontrol panelindeki güç 
düğmesinin (H) kapalı konumda olduğundan emin 
olun. AudiStar kontrol cihazının bobin kablosunu HBX 
portuna (I) takın. Kontrol panelini açarken; panele güç 
sağlandığında kırmızı led yanacaktır. 

8.    Teleskobu sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket 
ettirmek için AudioStar kumandadaki yön tuşlarını 
kullanabilirsiniz. Teleskobun hareket hızını değiştirmek 
için 1’den 9’a kadar rakamlara basabilirsiniz. 1 en 
yavaş hızı, 9 ise en yüksek hızı temsil etmektedir. 

6  
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Slew Speeds: 

Speed 9: Fast 
.                          Arrow 

Speed 
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Features of the StarNavigator 

NG Series telescopes are 

virtually identical. Certain 

features of your telescope 

may look different than, or 
be positioned slightly                                                                                                                                      A      B    C    D 
different than the one 

pictured here, but the 

functionality of the 
features is the same.                                                                                                                     

Fig. 1c (Inset): Computer Control Panel. 
(A)  

Handbox port; (B) Power indicator light, (C) 

Fig. 1a: StarNavigator NG Refracting Telescope.                                                          ON switch; (D) Auxiliary port; (E) 12v Power. 

ooking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 

not look through the telescope  as it is moving. 
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MERCEKLİ TELESKOP ÖZELLİKLERİ 

1. Odak Ayar Vidası 

2. Gözmerceği 
Tutucu Vidası 

3. Gözmerceği Tutucu 

4. 90° Erect-Image Prizma 

5. Gözmerceği 

6. Odak Kilit Vidası 

7. Red Dot Hedef Dürbünü 

8. Red Dot Hedef Dürbünü 
Hizalama Vidası 9 

9. Dovetail Yuvası 

Görünmüyor 

10. Yükseklik Ayarlama 

Kilidi 

11. Optik Tüp(OTA) 

12. Nem Koruyucu 

13. Toz Kapağı (Görünmüyor) 

14. Montür 

15. Kontrol Paneli 

16. Azimut Ayarlama 

17. Tripod Montür 
Bağlantı Bölümü 

18. Tripod Bacağı 

19. Aksesuar Tepsisi Montaj 
Vidası 

20. Aksesuar Tepsisi 

21. İç Destek 

22. Tripd Bacak Kilitleri 

23. Pil Yuvası 

15 

E 

Fig. 1d (Inset):  

Compass/Bubble Level. 

 
19 

21                          20 

18                           22 

Fig. 1e (Inset):  Tripod Assembly. 

 

E                                    F 

Fig. 1b (Inset): (E) Altitude 

Setting Circle; (F) Altitude Lock. 



MERCEKLİ TELESKOP ÖZELLİKLERİ 
. 

1. Odak Ayarı Topuzu: Keskin görüntü elde etmeniz için odak ayarını yapmanızı sağlar.  
Saat yönünde çevirerek uzak cisimlere odak yapabilirsiniz ve saat yönünün tersine 
çevirerek daha yakın cisimleri odaklayabilirisiniz. 

2. Gözmerceği Tutucu Vidası: Gözmerceğini yuvasında sıkıca tutmayı sağlar. Sadece 
sağlam bir hisle sıkın, aşırı kuvvet uygulamayın. 

3. Gözmerceği Tutucu: 90° Erect-Image Prizmayı yuvasında tutar. 

4. 90° Erect-Image Prizma: Gözmerceğini kolay görüntüleme için dik tutar ve görüntüyü 
doğru yönde çevirir. 

5. Gözmerceği: Gözmerceğini 90 ° Erect-Image Prizma içine yerleştirin ve vidasını 
güvenli bir şekilde sıkın. 

6. Odak Kilit Topuzu: Odaklama mekanizmasının, kamera gibi ağır bir aksesuar takılıyken 
netleme çeki borusunun hareket etmesini önlemek için tasarlanmıştır. Ağır bir aksesuar 
takılıyken bu vidayı sıkınız. Gözmerceği ile normal gözlem için, topuzu kullanmak gerekli 
değildir. 

7. Red Dot Hedef Dürbünü: Gözmerceği ile daha dar bir alan göreceğiniz için bir cismi 
bulurken size geniş bir görüş alanı sunarak cismi daha rahat bulmanıza yardımcı olur. 
Cihazı açmak ve kırmızı noktanın yoğunluğunu değiştirmek için hedef dürbününün 
önündeki düğmeyi çevirin. 

8. Red Dot Hedef Dürbünü Hizalama Vidaları: Bu vidalar ile hedef dürbünü hizalama 
işlemini yapabilirsiniz. 

9. Dovetail Yuvası: Optik tüpün montüre bağlantısının yapıldığı kısım. Vidasını sıkarak 
tüpün yuvada güvenli bir şekilde kalmasını sağlayın. 

10. Altitude Ayarlama ve Kilidi: Ayar çemberi altitude (dikey) koordinatları gösterir. 
Altitude kilidi, teleskobun manuel dikey hareketini kontrol eder. Altitude kilidini saat 
yönünün tersine döndürmek teleskobun kilidini açarak dikey eksende elle serbestçe 
eğilmesini sağlar. Altitude kilidini saat yönünde çevirmek, teleskopun manuel olarak 
hareket etmesini önler ve kilitler. AudioStar ile kontrol için kilitli olması gerekmektedir. 

11. Optik Tüp (OTA): Gözlemini yaptığınız cisimden gelen ışığı odaklayarak 
gözmerceğinden görmenizi sağlayan ana optik eleman. 

12. Nem Koruyucu: Teleskobun optik düzeneğinin nem ile temasını azaltır. 

13. Toz Kapağı: Teleskobu kullanmadığınız zamanlarda bu kapağı kapatınız. 

14. Montür: Optik tüpü taşıyan parça. 

15. Kontrol Paneli 
A. Hand box (HBX) Portu: AudioStar el kumandasını bağlayın. 

B. LED: Teleskobun gücü açık olduğu zaman led ışık yanacaktır. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 



C. ON Switch: Teleskobu açıp kapatacağınız butondur. 
 

D. Auxiliary (AUX) Port: Opsitonel aksesuarların bağlantısını buradan yapabilirsiniz. 

E. 12 Volt Güç Portu: 12 volt AC Adaptör bağlantısı için bu port kullanılır. 

16. Azimuth Ayar: Azimut (yatay) koordinatları gösterir. 

17. Tripod Montür Bağlantı Topuzu: Montürün tripoda bağlantısı için kullanılır. Optik tüpü yatay eksende 
manuel olarak hareket ettirmek için önce gevşetin. Teleskobunu AudioStar el kumandası ile kullanacağınız 
zaman topuzu sıktığınızdan emin olun. 

18. Tripod Bacakları: Sağlam bir şekilde dik durabilmesi için bacakları sonuna kadar açın. 

19. Aksesuar Tepsisi Montaj Civatası: Aksesuar tepsisini tripoda bağlamak için kullanılır.  

20. Aksesuar Tepsisi: Diğer gözmerceği ve aksesuarları buraya yerleştirebilirsiniz. 

21. İç Destekler (3): Tripodun daha güvenli ve sağlıklı dük durabilmesini sağlar. 

22. Tripod Bacakları Kilidi (3): Bu kilitleri açarak tripodun boyunu uygun yüksekliğe ayarlayabilir ve sonra 
kilitleyerek bu şekilde kullanabilirsiniz. 

23. Pil Yuvası: 8 adet AA pil yerleştirerek teleskobunuzu kullanabilirsiniz. Piller kullanıcı tarafından temin edilir. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversable damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 
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Features of the StarNavigator 

NG Series telescopes are 

virtually identical. Certain 

features of your telescope 

may look different than, or                                                                                                                                    A    B    C    D 
be positioned slightly 
different than the one 

pictured here, but the 

functionality of the 

features is the same. 

 
 
 
  

 

 

 

AYNALI TELESKOP ÖZELLİKLERİ 

1. Odak Topuzu 

2. Gözmerceği 
Tutucu Vidası 

3. Gözmerceği Tutucu 

4. Birincil Ayna Kolimasyon 
Ayar Vidaları 

5. Gözmerceği 

6. Odak Kilit Topuzu 

7. Red Dot Hedef Dürbünü 

8. Red Dot Hedef Dürbünü 
Hizalama Vidaları 

9. Dovetail Yuvası 

Görünmüyor 

10. Altitude Ayarı ve Kilidi 

11. Optik Tüp (OTA) 

12. İkinci Ayna Kolimasyon 

Ayar Vidaları 

13. Toz Kapağı 

14. Montür 4 
15. Kontrol Paneli 

16. Azimuth Ayarlama 

17. Tripod Montür 
Bağlantı Topuzu 

18. Tripod Bacakları 

19. Aksesuar Tepsisi Montaj 
Topuzu 

20. Aksesuar Tepsisi 

21. İç Destekler 

22. TripodBacak Kilidi 

23. Pil Bölümü 

Fig. 2f (Inset):  

Focuser Assembly. 

Fig. 2d (Inset):  

Compass/Bubble Level. 
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21                          20 

18                           22 

Fig. 2e (Inset):  Tripod Assembly. 

 

                                      F 

Fig. 2b (Inset): (E) Altitude 

Setting Circle; (F) Altitude Lock. 



AYNALI TELESKOP ÖZELLİKLERİ 

Looking at or near the Sun   will cause irreversable damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

1. Odak Ayarı Topuzu: Keskin görüntü elde etmeniz için odak ayarını yapmanızı sağlar.  Saat yönünde 

çevirerek uzak cisimlere odak yapabilirsiniz ve saat yönünün tersine çevirerek daha yakın cisimleri 

odaklayabilirisiniz. 

2.    Gözmerceği Tutucu Vidası: Gözmerceğini yuvasında sıkıca tutmayı sağlar. Sadece sağlam bir hisle sıkın, 
aşırı kuvvet uygulamayın. 

3.    Gözmerceği Tutucu: 90° Erect-Image Prizmayı yuvasında tutar. 

4 Birincil Ayna Kolimasyon Ayar Vidaları: Birincil aynanın paralelliği için gerekli ayar ve kilit vidaları. 

5.    Gözmerceği: Gözmerceğini gözmerceği tutucunun içine yerleştirin ve vidasını güvenli bir şekilde sıkın. 

6 Odak Kilit Topuzu: Odaklama mekanizmasının, kamera gibi ağır bir aksesuar takılıyken netleme çeki 

borusunun hareket etmesini önlemek için tasarlanmıştır. Ağır bir aksesuar takılıyken bu vidayı sıkınız. 

Gözmerceği ile normal gözlem için, topuzu kullanmak gerekli değildir. 

7 Red Dot Hedef Dürbünü: Gözmerceği ile daha dar bir alan göreceğiniz için bir cismi bulurken size 

geniş bir görüş alanı sunarak cismi daha rahat bulmanıza yardımcı olur. Cihazı açmak ve kırmızı 

noktanın yoğunluğunu değiştirmek için hedef dürbününün önündeki düğmeyi çevirin. 

8 Red Dot Hedef Dürbünü Hizalama Vidaları: Bu vidalar ile hedef dürbünü hizalama işlemini 

yapabilirsiniz. 

9 Dovetail Yuvası: Optik tüpün montüre bağlantısının yapıldığı kısım. Vidasını sıkarak tüpün yuvada 

güvenli bir şekilde kalmasını sağlayın. 

10. Altitude Ayarlama ve Kilidi: Ayar çemberi altitude (dikey) koordinatları gösterir. Altitude kilidi, teleskobun 
manuel dikey hareketini kontrol eder. Altitude kilidini saat yönünün tersine döndürmek teleskobun kilidini açarak 
dikey eksende elle serbestçe eğilmesini sağlar. Altitude kilidini saat yönünde çevirmek, teleskopun manuel 
olarak hareket etmesini önler ve kilitler. AudioStar ile kontrol için kilitli olması gerekmektedir. 

11.  Optik Tüp (OTA): Gözlemini yaptığınız cisimden gelen ışığı odaklayarak gözmerceğinden görmenizi 

sağlayan ana optik eleman. 

12.  İkincil Ayna Kolimasyon Ayar Vidaları: İkinci aynanın kolimasyon ayarı için gerekli olan ayar ve kilit 

vidaları. 

13.  Toz Kapağı: Teleskobu kullanmadığınız zamanlarda bu kapağı kapatınız. 

14.  Montür: Optik tüpü taşıyan parça. 

15.  Kontrol Paneli 
A. Hand box (HBX) Portu: AudioStar el kumandasını 
bağlayın. 

B. LED: Teleskobun gücü açık olduğu zaman led ışık yanacaktır 
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C. ON Switch: Teleskobu açıp kapatacağınız butondur. 

D. Auxiliary (AUX) Port: Opsitonel aksesuarların bağlantısını buradan yapabilirsiniz. 

E. 12 Volt Güç Portu: 12 volt AC Adaptör bağlantısı için bu port kullanılır. 

16. Azimut Ayar: Azimut (yatay) koordinatları gösterir. 

17. Tripod Montür Bağlantı Topuzu: Montürün tripoda bağlantısı için kullanılır. Optik tüpü 
yatay eksende manuel olarak hareket ettirmek için önce gevşetin. Teleskobunu 
AudioStar el kumandası ile kullanacağınız zaman topuzu sıktığınızdan emin olun. 

18. Tripod Bacakları: Sağlam bir şekilde dik durabilmesi için bacakları sonuna kadar açın. 

19. Aksesuar Tepsisi Montaj Civatası: Aksesuar tepsisini tripoda bağlamak için kullanılır. 

20. Aksesuar Tepsisi: Diğer gözmerceği ve aksesuarları buraya yerleştirebilirsiniz. 

21. İç Destekler (3): Tripodun daha güvenli ve sağlıklı dük durabilmesini sağlar. 

22. Tripod Bacakları Kilidi (3): Bu kilitleri açarak tripodun boyunu uygun yüksekliğe 
ayarlayabilir ve sonra kilitleyerek bu şekilde kullanabilirsiniz. 

23. Pil Yuvası: 8 adet AA pil yerleştirerek teleskobunuzu kullanabilirsiniz. Piller kullanıcı 
tarafından temin edilir. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversable damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 



tube. 

into slip-fit bracket. 

mounting knobs and 

Adjustment 

Switch 

Knob 

On/Off Switch. Turn the 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

Fig. 9c Red Dot Viewfinder 

switch to the clockwise to 

turn on the viewfinder and 

adjust its intensity. Turn the 

switch counter-clockwise to 

turn off. 

Horizontal 

Knob 

On/Off 

Vertical                                             CR2032 

Adjustment                                        Battery 

Fig. 9b: Unscrew 

attach viewfinder. 

Replace knobs and 

tighten to a firm feel. 

 

Knobs 

Fig. 9a: Slide viewfinder 

Fig. 8: Balance the optical 

Fig. 7: Attach Vixen-style 

dovetail to mounting arm. 

Red Dot Hedef Dürbünü 

Teleskobunuz gözmerceğinden oldukça dar bir alan görecektir, bu yüzden teleskop ile bir cismi 

arayıp bulmak bazen zor olabilir. Bu durumda size yardımcı olacak olan Red Dot Hedef 

Dürbünü (Fig. 9) ile daha geniş bir alan görerek bir cismi daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. 

Optik tüp ve hedef dürbününüzün hizalama ayarı yapıldığı zaman, ikisi de gökyüzünde aynı 

noktaya bakacaktır. Böylece hedef dürbününden bir cismi kolay bir şekilde bulup ortalayarak, 

artık teleskoptan da cismi görebilirsiniz. 

Red Dot Hedef Dürbününün 
Hizalanması: 

 Red Dot Hedef Dürbününü açmak için, güç düğmesini dikkatlice çevirin. Sonuna kadar 

çevirince hedef dürbününün camındaki lazer noktasının parlaklığı daha yüksek olacaktır. 

Parlaklığını rahat görebileceğiniz bir ayarda, orta ayarlarda bırakabilirsiniz. Bu hem lazerin 

pil ömrünü uzatır, hem de sönük yıldızları daha rahat görmenizi sağlar. Hedef 

dürbününden baktığınızda, hedef dürbününün camında kırmızı noktayı göreceksiniz.  

 

 AudioStar’ın yön tuşlarını kullanarak, teleskobun gözmerceğinde görmek istediğiniz cismi 

hedef dürbünündeki kırmızı nokta hizasına getirebilirsiniz. Hedefe yaklaştıkça, teleskobun 

hareket hızını düşürüp, daha yavaş hareketler ile teleskobu hedefe çevirebilirsiniz. 

Teleskobunuzu uzaktaki bir karasal cisme (ağaç, direk, vb.) çevirin ve gözmerceğinden bu 

cismi görmeye çalışın. 

 

 Teleskobun gözmerceğinden cismi gördüğünüzden emin olduktan sonra, hedef dürbünü 

üzerindeki vidalar (fig. 9c) ile oynayarak gözmerceğinden gördüğünüz cismi hedef 

dürbününün lazeri ile hizalayın. Ayarlamayı yaptıktan sonra AudioStar ile teleskobunuzu 

başka bir yere çevirin ve test edin. Hedef dürbününden bulduğunuz bir cismi teleskobun 

gözmerceğinden görüyorsanız bu ayarı doğru yapmışsınız demektir. 



prism (1), tighten prism 

eyepiece thumbscrews (4) 

(1) into the eyepiece holder 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

 

Fig. 11: Insert the eyepiece 

(2), tighten eyepiece thumb- 

screw (3) (Reflector models). 

Fig. 10: Attach the diagonal 

thumbscrews (2), insert 

the eyepiece (3), tighten 

(Refractor models). 
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Gözmerceği Seçimi 
 
Göz merceği seçimi bir cismi ne kadar büyük ya da ne kadar küçük göreceğinizi belirler. Her 
gözmerceğinin odak uzunluğu üzerinde yazar. Kısa odak uzunluğuna sahip gözmercekleri ile daha 
yüksek büyütme gücü elde edersiniz. Örneğin, 9mm odak uzunluğuna sahip gözmerceği ile elde edilen 
büyütme gücü, 26mm odak uzunluğuna sahip göz merceği ile elde edilen büyütme gücünden daha 
yüksektir. Çok yüksek büyütme güçleri her zaman tercih edilmez. Gözleyeceğiniz cisme göre uygun bir 
büyütme gücü seçmeniz gerekir.  
Bir teleskobun büyütme gücünü teleskobun odak uzunluğu ve kullanılan gözmerceğinin odak uzunluğu 
belirler. Teleskobun büyütme gücünü hesaplamak için teleskobun odak uzunluğu, gözmerceğinin odak 
uzunluğuna bölünür. 
 
 
Düşük büyütme gücü sunacak olan daha uzun odak uzunluğuna sahip gözmercekleri daha geniş bir alan 
görmenizi sağlarken, görüntü daha parlak ve daha kontrastlı olur. Teleskobunuz ile yeni bir cisim 
bulacağınız zaman mutlaka daha uzun odak uzunluğuna sahip gözmerceği ile, yani düşük büyütme gücü 
ile başlayın. Gözleyeceğiniz cismi bulup, gördüğünüz alanda ortaladıktan sonra daha kısa odak 
uzunluğuna sahip gözmerceği takarak büyütme gücünüzü arttırın.  
NOT: Görüş kalitesi bölgeden bölgeye ve geceden geceye değişebilir. Havadaki türbülans, temiz bir 
havada bile görüntüleri etkiler. Hava kalitesi kötü ise ve görüntünüz bozuluyorsa yüksek büyütme gücü 
elde etmekten kaçının. Bu durumlarda kısa odak uzunluğuna sahip gözmerceği kullanmayın.  
Teleskobunuzun paketinden size geniş bir görüş açısı ve keskin bir görüntü sunacak olan Super Plössl 
26mm gözmerceği çıkacaktır. 
 

Büyütme gücünüzü hesaplamak için teleskobun odak uzunluğunu gözmerceğinin odak 

uzunluğuna bölebilirisiniz. Örneğin; StarNavigator 102 Teleskobunuz olsun ve bu teleskoba 

26mm gözmerceği bağladığınızı varsayalım. StarNavigator102 teleskobun optik tüpü 660mm 

odak uzunluğuna sahiptir. 

 

Böylece teleskobun odak uzunluğunu gözmerceğinin odak uzunluğuna böldüğümüzde, yani 

660/26 işleminden yaklaşık 25 kez büyütme gücüne sahip olduğumuzu buluruz. 

 

2 

3 

1 

 

Fig. 12: Insert eight AA-size 

batteries inside the battery 

compartment: 

(1) Battery compartment 

(2) Battery holder 

(3) 9v connector 

Fig. 13: Connect AudioStar 

to the HBX port. 



conditions cannot    reasonably    support. 

well-resolved  image  is  far  superior  to  one 

(see  below).  Powers  above  200X  should 

atmospheric conditions. 

for you to use. Try out the “Eyepiece Calc” 

additional eyepieces to achieve the full range 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

Terrestrial Observing 
StarNavigator  NG  mercekli teleskopları mükemel derecede yüksek çözünürlüğe sahiğ 

karasal gözleme uygun teleskoplardır. Aynalı teleskoplarda ise ilk ana amaç astronomik 

gözlemdir. 

Observing Using AudioStar’s 

Arrow Keys 
Karasal veya astronomik gözlemlerinizi AudioStar’ın yön tuşları ile yapabilirsiniz. 

1 Altitude kili ve tripod montür bağlantı kilidinin sıkılı olduğundan emin olun. 

2 Teleskobun güç düğmesi OFF konumunda olsun ve bu sırada AudioStar el kumandasının 
kablosunu HBX portuna takın. 

3.  Şimdi teleskobun güç düğmesine basıp ON konumuna alabilirsiniz. Böylece montür ve 
AudioStar artık çalışır durumdadır. 

4.   AudioStar açıldıktan sonra ekranda copyright mesajı kısa bir süre görünecektir.Sonrasında 
kısa bir bip sesi gelir. Bir süre sonra AudioStar kullanıma hazır hale gelecektir. 

5.   Yön tuşları artık aktiftir. Yön tuşlarına basarak teleskobu aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket 

ettirebilirsiniz.. 

6.   Teleskobun hareket hızını 1’den 9’a kadar herhangi bir rakama basarak değiştirebilirisniz.. 1 

en yavaş hız, 9 en yüksek hızdır. 

7.    Yön tuşlarını kullanarak teleskoptan görmek istediğiniz cismi red dot hedef dürbününün  
gördüğü alana getirmeniz gerekiyor. Sonrasında teleskobun hareket hızını biraz daha 
yavaşlatarak daha küçük hareketler ile hedef dürbünü içinde ortalayınız. Eğer daha önceki 
sayfalarda anlatılan Red Dot Hedef Dürbününün Hizalanması işlemi doğru bir şekilde 
yaptıysanız artık hedef aldığınız cisim, teleskobunuzun gözmerceğinden de görünecektir. 

8.    Gözmerceğinden baktığınızda bulanık bir görüntü ile karşılaşırsanız odak 
topuzu ile oynayıp odak ayarı yapmanız gerekebilir. 

 

Fig. 14: 26mm and 
9.7mm eyepieces. 



Slew Speeds 
 
Montürünüz, sideral hız (yıldızların gökyüzünde Düya’nın dönmesinden dolayı oluşan görünen 
hareketlerinin hızı) ile orantılı olan 9 hız kademesine sahiptir. Rakam tuşlarından birine basmak 
teleskobun hızını değiştirir. Hızı değiştirdiğinizde kumandanın ekranında kısa bir süreliğine bu bilgi 
yazar.  
Bu 9 hız değeri; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Number 1 

Number 2 

Number 3 

Number 4 

Number 5 

Number 6 

Number 7 

Number 8 

Number 9 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

1x 

2x 

8x 

16x 

64x 

0.5° 

1°/s 

1.5°/s 

Max 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

1 x sidereal (0.25 arc-min/sec or 0.004°/sec) 

2 x sidereal (0.5 arc-min/sec or 0.008°/sec) 

8 x sidereal (2 arc-min/sec or 0.033°/sec) 

16 x sidereal (4 arc-min/sec or 0.067°/sec) 

64 x sidereal (16 arc-min/sec or 0.27°/sec) 

120 x sidereal (30 arc-min/sec or 0.5°/sec) 

240 x sidereal (60 arc-min/sec or 1°/sec) 

360 x sidereal (90 arc-min/sec or 1.5°/sec) 

(Maximum speed possible, dependent on battery power) 

 

1, 2 ve 3 hız değerleri, gözlenecek cismin yüksek büyütme gücüne sahip gözmerceklerinin 

gördüğü alan içerisinde ortalamak için kullanılması uygundur.  

 

4, 5 ve 6 hız değerleri biraz daha geniş alan gören (örn. 26mm) gözmerceklerinde cisim 

ortalamak için kullanılabilir.  

 

7 ve 8 hız değerleri red dot hedef dürbününün gördüğü alanda cisim ortalamak için kullanılabilir.  

 

9 hız değeri teleskobu gökyüzünde bir noktadan başka bir noktaya çevirmek için kullanılabilir.  

Seslerin Oynatılması 
 
StarNavigator teleskopları AudioStar el kumandası sayesinde Astronomer Inside teknolojisine 

sahiptir. Bu teknoloji sayesinde gözlemini yaptığınız cisimler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ay, 

gezegenler, yıldızlar, kümeler, nebula ve galaksiler hakkında bir çok bilgiye erişebilirsiniz. 

Sıcaklık, boyut, uzaklık bilgileri ve mitolojik hikayeleri eğlenceli bir şekilde öğrenin. Astronomer 

Inside teknolojisini aktifleştirmek için kumandadan bir cisim seçili olmalıdır. Seçim yapmak için 

Object menüsüne gidiniz. Cisim seçildiğinde, o cisim için Astronomer Inside bilgilendirmesini 

duyacaksınız.  

 

Ses oynatılırken, ses seviyesi 7 rakamına basılarak kısılabilir ya da 9 tuşuna basarak 

yükseltilebilir. Çalan ses dosyasını atlayıp, bir sonraki dosyaya geçmek için ? tuşuna basınız. 

Eğer başka bir ses dosyası yoksa, ses çalması duracaktır. Eğer fazla ses dosyası varsa, her ? 

tuşuna bastığınızda bir sonraki ses dosyasına atlayacaktır.  

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

Important Note for 

Reflecting Telescope 

Owners: When you look 

through your telescope’s 

eyepiece, the image 

might look strange at 

first. 

If you have a reflecting 

telescope, objects will 

appear upside down and 

reversed left-for-right. 

This will not make a 

difference when 

observing astronomical 

objects, and in fact, all 

Reflecting telescopes 

present inverted images 

There is no means of 

correcting the image. 

This is normal. 



Alt/Az Home Pozisyonu 
1.    Teleskobun altitude kilidini açın. Bu esnada 
teleskobu güvenli bir şekilde tutun.(see Fig. 17). 

2 Optik tüp yere paralel olacak şekilde ayarlayın: Altitude ayar çemberidneki üçgen belirteç 

0’ı göstermelidir. (Fig. 16) 

3.    Altitude kilidini yeniden sıkın.(Fig. 17) 

4.    Tripod montür bağlantı vidasını gevşetin. (17, Fig. 
1 or 2). Bu sırada bir elinizle tüpü güvenli bir şekilde 
tutun. 

5. Optik tüp kuzeye bakacak şekilde tüpü çevirin. Pusula kullanarak veya kuzey yıldızı 
Polaris’e göre ayarlama yapabilirsiniz. 

6.    Tripod montür bağlantı topuzunu yeniden sıkın. (17, Fig. 1 or 2) 

 

Moving Through AudioStar’s Menus 
 
• ENTER tuşuna basarak seçili menüye girerek alt menüyü görürsünüz.  

• MODE tuşuna basarak bir üst menüye çıkarsınız.  

• Kumanda tuşlarının en altındaki aşağı-yukarı tuşlarını kullanarak için bulunulan menünün 

seçenekleri arasında gezersiniz.  

• Yön tuşlarını kullanarak bir giriş yaparken kararterleri seçebilirsiniz.  

• Yön tuşları aynı zamanda teleskobu hareket ettirirken de kullanılır. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

TIP: When a 

message is scrolling 

across the display, 

press and hold the 

Up scrolling key 

to increase the 

scrolling speed or 

press and hold the 

Down scrolling key to 

decrease the scrolling 

speed. 

NOTE: 

Do not look through 

the telescope’s 

eyepiece or 

viewfinder while it 

is rapidly moving. 

Children should 

always have adult 

supervision while 

observing. 

 

AudioStar’ı Başlatmak  
Bu bölüm AudioStar’ın başlangıcını anlatmaktadır. AudioStar’ı ilk defa açıyorsanız veya reset işlemi 

yaptıysanız bu adımları gerçekleştiriniz. 

  

1. AudioStar’ın teleskoba düzgünce bağlandığından emin olun. 

 

2. Teleskop açma/kapama düğmesini on konumuna getirin ve teleskobu açın. AudioStar bip sesi 

çıkaracak ve ekranı artık aktif olacaktır. Açtıktan kısa bir süre sonra AudioStar sistemi hazır hale 

getirecektir.  

 

3. Ekrana “Press 0 to Align or Mode for Menu” yazısı gelecektir. Burada teleskobunuzu Easy Align 

yöntemi ile align etmek için 0’a basın. Align işlemini atlamak ve menülere bakmak için MODE tuşuna 

basın.  

 

4. Teleskop yatay ve dikey eksende hareket edecek ve motor fonksiyonlarını test edecektir.  

 

5. Konum ve Posta Kodu Ayarlama: Konum ekranı görüntülenir. Bu ekran geldiğinde AudioStar 

sizden gözlem konumunuzu girmenizi bekler. (Gözlem yapılan ülke, şehir gibi). Burada ülke ve şehir 

girmek için 2’ye, posta kodu girmek için 1’e basınız. 
 
Not: Konum ayarları sadece ilk açılışta sorulur. Daha sonra teleskobu açtığınızda bu ayarları 

değiştirmek istiyorsanız AudioStar menülerinde Site menüsünde yapabilirsiniz.  

 

a. Posta kodu seçeneğini seçtiyseniz, en soldaki “0” vurgulanır. Rakam tuşlarını kullanarak rakamları 

girin. Bir rakam girdiğinizde, bir sonraki hane vurgulanır. Bir sonraki haneyi giriniz. 5 haneli posta 

kodunu gireniz ve sonrasında Enter’a basınız.  

 

b. Gözlem yapacağınız konumu ülke ve şehir olarak seçmek istediyseniz, bir sonraki ekranda sizden 

alfabetik şekilde sıralı ülkeler arasından gözlem yapacağınız ülkeyi seçmeniz istenecektir.  

 

c. AudioStar’ın tuş takımının en altındaki ok tuşları ile ülkelerin listesini kaydırarak ülkenizi seçiniz ve 

ENTER tuşuna basınız.  

 

 



 

Fig. 16: Alt/Az Home Position. 

Fig. 17: Altitude lock and 

setting circle. 

DEFINITION: 

Initialization is a 

procedure that ensures 

that AudioStar operates 

correctly. When you 

first use AudioStar, it 

doesn’t yet know where 

the observation location 

site is. 

During the procedure, 

you will enter the 

observation location. 

AudioStar uses this 

information to precisely 

calculate the location of 

celestial objects (such as 

stars and planets) and 

to move your telescope 

correctly for various 

operations. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 

not look through the telescope  as it is moving. 
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d. Sonraki ekranda alfabetik olarak sıralı şehirlerden gözlem yapacağınız konuma en yakın 

olan şehri seçmeniz istenecektir. Yine AudioStar’ın tuş takımının en altındaki tuşları 

kullanarak seçenekler arasında ilerleyip en uygun şehri seçiniz ve ENTER tuşuna basınız.  

 

6. Sonraki ekranda gün ışığından yararlanma durumunuz sorualcaktır. Eğer bulunduğunuz 

konumda gün ışığından yararlanma uygulaması geçerli ise 1’e, değilse 2’ye basınız.  

Not: Gün ışığından yararlanma Dünya’nın farklı bölgelerinde farklı isimlerle kullanılıyor 

olabilir.  

 

7. Sonrasında AudioStar size teleskop modelinizi soracaktır. Bu aşamada AudioStar’ın en 

altındaki ok tuşları ile seçenekler arasında ilerleyerek modelinizi seçiniz.  

 

8. Tarihi giriniz ve ENTER tuşuna basınız.  

 

9. Saati giriniz. Gireceğiniz saat formatına göre “AM,” “PM,” veya 24-saat formatı için boş 

kalacak şekilde değiştiriniz. Sonrasında ENTER tuşuna basınız.  

 

10. Sistem başlatma şu an tamamladnı ve artık AudioStar Easy Align prosedürüne 

başlayacak. AudioStar ekranında “North Method, 1=True 2= Compass” yazısı görünecek. 

“Easy (Two-Star) Alignment” işlemi için ilgili bölüme geçiniz. Eğer align işlemine başlamak 

istemiyorsanız MODE tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz. 

Pointer to 
0° on the 
Altitude 
Setting Circle 

North 



Easy (Two-Star) Align 
Yöntemi 
The fastest and easiest way to locate objects with AudioStar’s GO TO capabilities is to use 
Easy Align. 

AudioStar automatically picks two stars from its database for the Easy Align procedure. During 

this procedure, AudioStar slews the telescope to a first alignment star. The user is asked to 

verify that the telescope is pointed at the chosen star and then prompted to center the star in 

the eyepiece. The process is repeated with a second star to complete the alignment.  See the 

StarNavigator Tips on page 22 for some useful information. 
 

Easy Align Prosedürü Nasıl Gerçekleştirilir? 
 
Eğer teleskobu yeni açtıysanız, sayfa 10’daki AudioStar Başlangıcı sayfasını dikkatlice 

inceleyiniz ve uygulayınız. Tamamladığınızda, aşağıdaki adımları takip ederek Easy Align 

prosedürünü uygulayınız. Eğer teleskop açıldıktan sonra konum, tarih, saat ve teleskop model 

bilgileri girildiyse, Setup > Align > Easy seçilerek alignment işlemine aşağıdaki adımlar ile 

başlanır. 

NOT: Easy Align prosedürünün doğru olarak yapılabilmesi için, AudioStar doğru tarih, zaman 
ve konum bilgilerine sahip olmalıdır. 

1. AudioStar’ın Setup menüsünden Easy Align seçeneği seçildiğinde ekranda North Method: 

1=True 2=Compass” yazısı görünecektir. Burada AudioStar teleskobun hangi home 

pozisyonunda align işlemine başlayacağını soruyor. 

 

Not: Teleskobu home pozisyonuna almanın en kolay yolu Manyetik Home Pozisyonu 

kullanmaktır. Bunu uygulamak için sayfa 9’daki Manyetik Kuzey Home Pozisyonu bölümünü 

inceleyiniz.Oradaki talimatları uygulayınız ve AudioStar tuş takımından 2 rakamına basarak 

Pusula (Manyetik Kuzey) yöntemini seçiniz. 

 

2. Yıldız Hizalaması – AudioStar otomatik olarak 2 yıldız seçecek ve teleskop otomatik olarak 

ilk yıldıza yönlenecek. Teleskop durunca ilk yıldız görmerceği ile gördüğünüz alana girmemiş 

olabilir. 

 

Align işlemi için seçilen bu yıldız teleskobun baktığı bölgedeki en parlak yıldız olacaktır ve 

kolaylıkla seçilebilir. Red Dot Hedef Dürbünü ile bakarak, AudioStar’ın yön tuşlarını kullanarak 

teleskobu hareket ettirin ve hedef dürbününün kırmızı noktasını yıldızın tam üzerine getirin. 

Şimdi gözmerceğinden bakarak ve yine yön tuşlarını kullanarak yıldızı gözmerceğinden 

görünen alanın tam ortasına getirin ve ENTER tuşuna basın. Eğer yıldızın bulunduğu gökyüzü 

bölgesi yıldızın görünmesi için uygun değilse, AudioStar tuş takımının en altındaki ok tuşlarını 

kullanarak teleskobu alternatif bir yıldıza yönlendirebilirsiniz. Eğer ilk yıldızı sorunsuz bir şekilde 

görüp yukarıda anlatılanları uygulayabildiyseniz, aynı işlemleri ikinci yıldız için de tekrarlayın.  

 

Prosedür doğru bir şekilde tamamlandığında, ekranda “Alignment Successful” ifadesi 

görülecektir. Eğer bu mesajı görmezseniz, işlemleri en baştan yeniden yapın.  

 

NOT: AudioStar align işlemi için seçilecek yıldızları girilen konum, tarih ve saat bilgilerine göre 

seçer. Align işlemi için seçilen yıldızlar geceden geceye farklılık gösterebilir. Kullanıcının 

yapması gereken sadece seçilen yıldızı gözmerceğinin gördüğü alanın ortasına getirmektir.  

 

NOT: GO TO tuşu spiral arama yapmayı sağlar. Spiral arama teleskop cisme yönelip 

durduğunda eğer cismi gözmerceğinin gördüğü alanın içerisinde göremiyorsanız size yardımcı 

olacak bir prosedürdür. (Bu align işleminde bazen olabilir.) Böyle bir durumda teleskop durunca 

ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra cismi göremediğinizden eminseniz GO TO tuşuna basarak 

teleskobun çok küçük hareketler ile spiral arama yapmasını sağalayabilirsiniz. Bu sırada 

gözmerceğinden bakın ve cismi gördüğünüz anda MODE tuşuna basarak spiral aramayı 

durdurun.Yön tuşlarını kullanarak cismi ortalayın. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

Fig. 18: One of the 

most beautiful celestial 

sights, Saturn. 

 

IMPORTANT NOTE: 

While performing the 

automatic tracking 

procedure, only use the 

Arrow keys to move 

the telescope. Once 

the telescope has 

been set in the Alt/Az 

home position, do not 

loosen the telescope 

locks (10F, Fig. 1 or 2 

b), or move the base 

manually, or alignment 

will be lost. 

 

IMPORTANT NOTE: 

AudioStar requests the 

Zip Code or Country/ 

State, City, and 

Telescope Model 

information only the first 

time AudioStar is 

activated. If you wish to 

change this information, 

use the “Site” and 

“Telescope Model” 

options in the Setup 

menu. See pages 28 for 

more information. 



Go To Saturn 

 
Easy Alignment işlemini gerçekleştirdikten sonra, teleskop artık gece gözlemi için hazırdır. Gözmerceğinin 

görünen alanındaki cisimler teleskop artık takip ettiği için pozisyonlarını korumalıdır. 

 

Önemli Not: Teleskop align edildiğinde, sadece GO TO veya yön tuşları ile teleskobu hareket ettiriniz. 

Teleskobu manuel olarak hareket ettirmeyiniz, öyle bir durumda align ayarı bozulacaktır. Align işlemi 

yapıldığında, AudioStar’ın Object menüsündeki cisim listesinden cisim seçilerek GO TO tuşu ile teleskop 

yönlendirilmelidir. 

 

Aşağıda Object menüsünden bir gökcismini nasıl seçeceğinizin adımları bulunmaktadır. Teleskobu Satürn 

gezegenine yönlendirelim. 

  

Not: Satürn yılın tüm zamanları görülebilir değildir ve böyle bir durumda başka bir cisim seçmeniz gerekebilir; 

prosedür yine aynı olacaktır.  

 

1. Align işlemini tamamladıktan sonra, kumandada “Select Item: Object” görünecektir. ENTER tuşuna 

basınız.  

 

2. “Object: Solar System” görünecektir. ENTER tuşuna basınız.  

 

3. “Solar System: Mercury” görünecektir. Tuş takımının en altındaki ok tuşları ile “Solar  

System: Saturn” görünene kadar aşağı oka basınız ve listede ilerleyiniz.  

 

4. ENTER tuşuna basınız. “Calculating” yazacaktır. Sonrasında ekranda “Saturn” ve koordinatları yazacaktır.  

Satürn’ün (ve diğer gezegenlerin) koordinatları yıl içinde değişebilir.  

 

5. Gezegenin adını ve koordinatlarını görünce GO TO tuşuna basınız. “Saturn: Slewing...” yazacaktır ve 

teleskop Satürn’e yönelecektir. Teleskop durunca gözmerceğinden bakıp Satürn’ü görüntüde ortalayınız.  

 

Eğer gözmerceğinin görüntüsünde yoksa hedef dürbününden bakarak Satürn’ü ortalamanız ve kırmızı 

noktanın hizasına getirmeniz gerekiyor. Gözmerceğinin gördüğü alanda Satürn’ü ortalamak için Audiostar el 

kumandasının yön tuşlarını kullanınız. Artık teleskop otomatik olarak takip edeceği için Satürn görüntünün 

ortasında kalacaktır. 

Rehberli Tur (Guided Tour) Kullanımı 
 
Bu bölümde gecenin gözlem için en uygun cisimlerini seçerek size gökyüzünde tur attıracak menü olan Guided Tour 
menüsünün kullanımını görebilirsiniz. 
 
1. Satürn gözleminden sonra, iki defa MODE tuşuna basın ve iki menü geri gelin. Ekranda “Select Item: Object” yazısını 
göreceksiniz.  
 
2. Kumandanın en altında bulunan ok tuşlarından aşağı yöne iki defa basarak “Select Item: Guided Tour” menü 
başlığına gelin. ENTER tuşuna basın, burada karşınıza “Guided Tour: Tonight’s Best” gelecek. ENTER’a basın. Eğer diğer 
Guided Tur seçeneklerine bakmak isterseniz, kumandanın en altındaki ok tuşları ile menüde gezebilirsiniz. Seçmek 
istediğiniz tur için ENTER’a basın.  
 
3. “Tonight’s Best: Searching...” görünecektir. Hesaplamalardan sonra, “Tonight’s Best: Jupiter” görünecektir.  
Not: Gözlem yapılan tarihe bağlı olarak seçilen cisimler değişiklik gösterebilir.  
Seçilen cisim hakkıdna detaylı bilgiler için ENTER’a basın. Sonrasında teleskobu cisme göndermek için GO-TO tuşuna 
basın.  
 
4. Tur listesine geri dönmek için MODE tuşuna basın. Aşağıdaki ok tuşları ile listede gezinenilirsiniz. Sonrasında 
gözlemek istediğiniz cismi seçip ENTER butonuna basın.  
 
5. Guided Tour menüsünden ayrılmak MODE tuşuna iki saniye basılı tutun. 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 



 
Select Item 

Quick, easy alignment 

event, such as the timer for an observing 
AudioStar 

Event 

Glossary 

AudioStar menü yapısının çalışma şekline bakmak için, aşağıdaki gözlem planı için yapılan Güneş’in 
batma zamanının hesaplandığı örneği inceleyelim.  
 
Güneş’in batma zamanını hesaplamak için:  
1. “Select Item: Object” görünene kadar bir kaç defa MODE tuşuna basınız.  
2. Aşağı ok tuşuna bir kere basınız ve ekranda  
“Select Item” menüsünün “Event” seçeneğinin göründüğüne emin olunuz.  
3. “Event” menüsünü gördükten sonra ENTER tuşuna basınız ve “Event:  
Sunrise” seçeneği görünene kadar aşağı ok tuşuna basınız.  
4. Sunset seçeneğinde ENTER tuşuna basınız ve alt menüye giriniz.  
5. AudioStar tarih, saat ve konumunuza göre Güneş’in batma zamanını hesaplayınız.  
AudioStar hesaplamadan sonra size sonucu gösterecektir.  
6. MODE tuşuna basarak üst menülere çıkabilirisniz. İlk olarak event menüsüne çıkacaksınız.  
7. Tekrar MODE tuşuna basarak bir üst menü olan “Select Item” menüsüne geleceksiniz.  
Bu en üst menü seviyesidir.  
8. Tekrar MODE tuşuna basarak “Select Item: Object” yazısını görüp başlangıç noktasına dönmüş 
olursunuz.  

Object 

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

Select Item 

Solar System 

Fig. 21: AudioStar 

levels. 

Fig. 20: Menus set in a 

loop. 

 

Object 

Guided Tours 

Utilities 
Setup 

 
Object 

AUDIOSTAR İŞLEMLERİ 

 
OBJECT 
Select from over 30,000 database objects and 

press GO TO to move the telescope automatically to the 

object and place it in the telescopic field of view. 
SETUP                                          Select Item: 

permits all telescope 

operations with only 

a 2-minute setup. 

Select Item:                                                                                    Select Item: 

Setup Event 
UTILITIES                                                                                                                   EVENT 

Calculate eyepiece                                                                                                     Access the time of 
magnifications; set the                                    The Universe of                         an astronomical 

session; or change the                                                                                                rising or setting 
display brightness.                                                                                                      times of the Moon. 

Select Item:                                                                                    Select Item: 

Utilities Guided Tour 

GUIDED TOUR 

GLOSSARY                                                                                            
Journey through the 

Discover the world of astronomy                                                             
universe as AudioStar 

by alphabetically accessing                 Select Item:                                
escorts you to the 

astronomical terms.                                 Glossary                                 
best celestial objects 
at your location. 

Aşağıdaki döngüde gösterilen menü seçeneklerini anlamak kullanım açısından faydalıdır. Aşağı ok tuşu 
ile seçilen kategorideki tüm seçenekleri görebilir ve en son yeniden en başa dönersiniz. Yukarı ok tuşu 
da tam tersi yönde aynı işlemi yapar. Bu sayede sizin en yakın olan seçeneğe yukarı veya aşağı ok tuşu 
ile hızlıca ulaşabilirsiniz.  
 
Aşağıdaki örneği dikkatli inceleyiniz.  
 
Örnek:  
“Select Item: Object” menüsü gözükürken, “Select Item: Setup” menüsünü seçmek için :  
Aşağı ok tuşuna 4 kez ya da yukarı ok tuşuna 1 kez baskamnız gerekir.  
Ekran iki satır bilgi gösterir. Üst satır şu an bulunulan menü seviyesini gösterir. Alttaki satır ise içinde 
bulunulan menünün seçeneğini gösterir. Yukarı/Aşağı ok tuşları ile menü seçenekleri içinde gezebilir ve 
menünün tüm seçeneklerini görüntülersiniz. Alt satırda aynı anda bir seçenek gösterilir.  
Seçmek istediğiniz seçeneği ikinci satıra getirdikten sonra ENTER tuşuna basarak o menüye girebilirsiniz.  
Bir üst menüye geri dönmek için MODE tuşuna basınız.Mesela yanlış bir menü seçeneği seçtiğiniz 
zaman. 



AudioStar’a Veri Girişi 

Rakam ve harf girişi için: 
a) Rakam tuşlarını kullanın, veya 
b) Ok tuşlarını kullanarak 0-9 ve harf seçimini yapın. Aşağı ok tuşu “A” ile başlar; yukarı ok tuşu 

“9” ile başlar.  
• İmleci bir sonraki karaktere getirmek için sağ ve sol yön tuşlarını kullanın.  
• Veri girişi tamamlandığında ENTER tuşuna basın. AudioStar Menü Seviyeleri 

 
AudioStar menüsü hızlı ve kolay ulaşım için tasarlanmıştır: 
• İç menülere girmek için ENTER AudioStar tuşuna basınız. 
• MODE tuşuna basarsanız bir üst menüye çıkarsınız. 
• Aşağı ve yukarı ok tuşları ile listede veya seçeneklerde gezinebilirsiniz. 
• Sağ ve sol yön tuşları ile imleci hareket ettirirsiniz. 
• (?) tuşu ile yardım bölümüne erişirsiniz. 

 
 

Guided Tour Menüsü  
 
Guided Tour seçildiğinde, size o gecenin uygun cisimlerinden oluşan seçenekleri gösterir. Bu turlar, 
bulunduğunuz tarih, zaman ve konuma göre uygun yükseklikte olup gözlenebilecek cisimlerden 
oluşmaktadır.  
En popüler seçenek olan “Tonight’s Best” bulunduğunuz tarih, zaman ve konumdan gözlenebilecek 
en iyi cisimlerden oluşmaktadır. Bu tur teleskobunuz ile başlangıç için en iyi turdur.  
Cisimleri seçer, cisim hakkında bilgi verir ve eğer GoTo tuşuna basarsanız teleskobu seçilen cisme 
çevirir. 
 
AutoStar Suite kendi seçtiğiniz cisimlerden turlar oluşturmanıza olanak tanır (bkz. AutoStar Suite 
DVD). 
 

Object Menüsü  

Teleskobunuz ile yapılacak neredeyse tüm gözlemler OBJECT menüsü kullanılarak yapılır. (NOT:  
Guided Tour ve Landmarks hariç).  
Bir çok menü kategorisi veritabanları içerir. Veritabanında, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, 
nebula ve çok daha fazlasının listesini tutar. Bu cisimlerden biri seçilip “ENTER” tuşuna basıldığında 
ve sonrasında GO TO tuşuna basıldığında teleskop doğru bir şekilde align edildiyse seçilen cisme 
yönelecektir ve cisim artık göz merceğinin gördüğü alan içerisinde kalacaktır.  
 
Object Menüsü seçenekleri:  
• Solar System, Güneş Sistemimizdeki 8 adet gezegenin bilgisini tutan bir veritabanıdır (Dünya 

hariç). Ay, asteroid ve kuyruklu yıldızlar gibi Güneş Sistemi cisimleri de bulunur.  
• Constellation(Takımyıldız), 88 adet olan kuzey ve güney gök küresindeki takımyıldızların 

listesidir. Bu menü seçeneği seçildiğinde, ekranın ilk satırında takımyıldızın adı yazar. GO TO’ya 
bastığınızda ikinci satırda bu takımyıldızın en parlak yıldızının ismi yazar. Bir kez daha GO TO 
tuşuna basarak teleskobu o yıldıza yönlendirebilirsiniz. Aşağı ok tuşunu kullanarak yıldızlarıın 
listesinde en parlaktan en sönüğe doğru gezinebilirsiniz. Yukarı ok tuşu tam tersini yapacaktır.  

• Deep Sky (Derin Uzay) Güneş Sistemi dışında bulunan nebula,yıldız kümesi, galaksi ve quasar 
grupları gibi bazı Messier, Caldwell ve NGC cisimlerine benzer cisimleri görmenizi sağlar.  

• Star (Yıldız) ise isim, çift, değişen veya yakın gibi farklı kategorilerde yıldızlara ulaşmanızı sağlar. 
• User Objects (Kullanıcı Cisimleri) veritabanında olmayan yeni cisimler tanımlamanızı ve bunları 

veritabanına eklemenizi sağlar. (Bkz. sayfa 28).  
• Satellite (Uydu) Dünya’nın etrafında dolanan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Hubble Uzay 

Teleskobu (HST), GPS uyduları ve geosenkronize uydular gibi cisimlerin veritabanıdır. 
Teleskobunuz ile bir uyduyu bulmak ve takip etmek istiyorsanız, yörünge verilerini (orbital 
data) teleskobunuza yüklemeniz gerekir.  

• Landmarks ise karasal cisimlerin yerlerini veritabanında saklamanızı sağlar.   

Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 
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StarNavigator 

at the Sun! Looking 

will cause instant 

there is no warning 

that damage has 

point the telescope 

not look through 

viewfinder as it is 

adult supervision 

 

WARNING! 

Never use a Meade 

Telescope to look 

at or near the Sun 

and irreversible 

damage to your 

eye. Eye damage is 

often painless, so 

to the observer 

occurred until it 

is too late. Do not 

or its viewfinder at 

or near the Sun. Do 

the telescope or its 

moving. Children 

should always have 

while observing. 

Event Menüsü  

Event menüsü bazı astronomik olayların tarih ve saatine ulaşmanızı sağlar.  
• Sunrise (gündoğumu) ve Sunset (günbatımı) o tarihte Güneş’in doğma ve batma zamanlarını hesaplar.  
• Moonrise and Moonset ilgili tarihte Ay’ın doğma ve batma zamanlarını hesaplar.  
• Moon Phases (Ay’ın evreleri) bölümü, Ay’ın hangi tarihte ve zamanda yeni ay, ilk dördün, dolunay ve 

son dördün evrelerinde olacağını hesaplar.  
• Meteor Showers (Meteor yağmurları), yakın gelecekteki meteor yağmurları (Perseidler, Leonidler vs.) 

hakkında bilgi verir. Aynı zamanda maksimum zamanlarının tarihlerini verir.  
NOT: Meteorlar gökyüzünde hızlı hareket eder ve geniş bir gökyüzü alanında hareket ederler. Bu yüzden 
teleskop ile değil, çıplak göz ile gözlenebilirler.  
• Solar Eclipse (Güneş Tutulması) bölümünde ise yakın gelecekteki Güneş Tutulmalarını tarih, zaman ve 

tutulmanın türüne göre görebilirsiniz. Ayrıca tutulmanın başlangıç ve bitiş zamanlarını da görebilirsiniz. 
Aşağı ve yukarı ok tuşları ile bilgilere göz atabilirsiniz. 

 DİKKAT, GÜNEŞ’E ASLA TELESKOP İLE BAKMAYIN!  
• Lunar Eclipse (Ay Tutulması) yakında gelecekteki Ay tutulmalarını tarih, saat ve tutulma türüne göre size 

gösterir. Aşağı ve yukarı ok tuşları ile bilgilere göz atabilirsiniz. 
• Autumn and Vernal Equinox calculates the time and date of the fall or spring equinox of the current 

year. 
• Winter and Summer Solstice calculates the time and date of the winter current year  

 
Glossary (Terimler) Menüsü  
Glossary menüsü bazı astronomik terimler ve AudioStar fonksiyonları hakkında açıklamaları görebileceğiniz 
bir terimler sözlüğüdür. Menü içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile alfabetik sırada ilerleyebilirsiniz. Tanımını 
görmek istediğiniz kelimede ENTER tuşuna basın. Ekrana açıklama gelecektir.  

 
Utilities Menüsü 
Utilities menüsü alarm, geri sayım sayacı vb. gibi bir çok ekstra fonksiyona ulaşabileceğiniz bir menüdür.  
Geri sayım aracı astrofotoğrafçılık veya uydu gözlemlerinde kullanışlı bir araçtır. Zamanlayıcıyı kullanmak 
için Timer seçili iken ENTER tuşuna basınız. Sonra;  
• Set: Geri sayılması gereken süreyi saat, dakika ve saniye formatında giriniz ve ENTER tuşuna basınız.  
• Start/Stop: Ayarlanan zamanlayıcıyı başlatır.  
Aşağı/yukarı ok tuşları ile ON ve OFF seçeneği değiştirilir. ON seçeneğindeyken ENTER tuşuna basılır ve 
zamanlayıcı çalıştırılır. Süre dolduğunda, 4 kere bip sesi çıkacak ve zamanlayıcı duracaktır. 
 
Alarm ile hatırlatıcı bir zaman ekleyebilirsiniz. Alarmı kullanmak için menüden bulup, ENTER tuşuna basınız.  
• Set: Alarmın çalmasını istediğiniz zamanı saat, dakika ve saniye formatında giriniz ve ENTER tuşuna 

basınız.  
• Start/Stop: Ayarlanan alarmı aktif hale getirir. Aşağı/yukarı ok tuşları ile ON ve OFF seçeneği değiştirilir. 

ON seçeneğindeyken ENTER tuşuna basılır ve zamanlayıcı çalıştırılır. Ayarlanan zamana gelindiğinde, 
AudioStar bip sesi çıkaracaktır. Alarmı kapatmak için ENTER tuşuna basınız. 

 
Eyepiece Calc, AudioStar’ın bağlı olduğu teleskopta kullanılacak gözmerceği ile ilgili hesaplamalar yapar. 
 
• Field of View (Görünen Alan): Listedeki gözmercekleri arasında ilerleyin ve kullanmak istediğiniz 

gözmerceğini seçin. Seçtiğinizde seçilen gözmerceğine göre teleskoptan görünen alanı hesaplayacaktır.  
• Magnification (Büyütme): Listedeki gözmercekleri arasında ilerleyin ve kullanmak istediğiniz 

gözmerceğini seçin. Seçtiğinizde seçilen gözmerceğine göre büyütme gücü hesaplanacaktır. 
• Suggest (Öneri): AudioStar teleskobu çevirdiğiniz cisme göre kullanmanız gereken en uygun 

gözmerceğini hesaplar ve size önerir. 
 
Brightness Adj kumandanın ekranındaki parlaklığı aşağı/yukarı ok tuşları ile ayarlamanızı sağlar. 
Ayarladıktan sonra ENTER tuşuna basınız.  
 
Contrast Adj kumandanın ekranındaki kontrastı aşağı/yukarı ok tuşları ile ayarlamanızı sağlar. Ayarladıktan 
sonra ENTER tuşuna basınız.   



While  this  is  not  always  possible,  the 

adjust to the darkness before observing. 

eyestrain. 

Seasoned   observers   use   red   LED 

so they don’t have to continually readjust 

to  shine  bright  lights  if  there  are  other 

flashlight into a telescope while someone 

• Dress warmly. It gets chilly when you’re 

some summer nights. 

the day or in a lighted area to become 

space, such as open star clusters. Use 

wish to view something up close, such as 

the daylight for obstructions and pitfalls. 

Landmark Survey teleskobun kullanıcı tarafından girilen karasal cisimlerin sıra sıra gösterilmesini sağlar ve 

teleskobu otomatik olarak tanımlı cisimlere yönlendirir. Yer işaretleri arasında gezintiyi başlatmak için ENTER 

tuşuna basın. Her ciismde kısa bir süre bekler, sonra diğer cisme yönelir. Daha uzun süre bakmak isterseniz 

teleskop gözlenen cisme döndükten sonra MODE tuşu ile durdurun. Başka cisme devam etmek istediğinizde 

ENTER tuşu ile devam edin. 

 

Sleep Scope bir güç tasarruf modudur. AudioStar kapanır ama teleskop alignment işlemini unutmaz. “Sleep 

Scope” üzerine gelip ENTER’a basarak teleskobu uyku moduna alabilirsiniz. AudioStar kapanacaktır fakat arka 

planda çalışmaya devam edecektir. ENTER haricinde herhangi bir tuşa basarak AudiStar’ı ve teleskobu 

uyandırıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.  

 

Park Scope bir yerden bir yere taşınmayan, hareket ettirilmeyen, sabit teleskoplar için avantajlıdır. Teleskobu bir 

kez doğru bir şekilde align ettikten sonra park edip kapatırsak, bir sonraki açtığımızda doğru tarih ve zaman 

girildiğinde tekrar align işlemini yapmanıza gerek yoktur. Fakat teleskobun tekrar aynı nokta olması, hiç hareket 

etmemiş olması gerekmektedir. Park Scope seçili iken ENTER tuşuna basarak teleskobu önceden ayarlanmış 

pozisyona park edebilirsiniz. Park işlemi tamamlandığında, kumandada teleskobu kapatmanız söylenecektir.  

 

Önemli Not: Park Scope seçili iken ENTER tuşuna basıldıktan sonra teleskobu kapatmanızı söyleyen yazıyı 

gördüğünüzde artık teleskobu tekrar kullanabilmek için mutlaka kapatıp yeniden açmanız gerekmektedir.  

 

Language (Dil): Sizin için en uygun dili seçiniz. 

 

Setup Menüsü  

Setup menüsünün ana amacı teleskobun alignment işlemidir. Fakat bunun yanında bir çok başka özellik daha 

bulunmaktadır. 

 

Tarih ayarlamaları DATE başlığı altında yapılır. Alignment işlemine başlamadan önce tarihin doğru olduğundan 

emin olunuz. Bu fonksiyonu aynı zamanda ileri tarihlerdeki astronomik olayların hesaplamalarında da 

kullanabilirsiniz.Örneğin tarihi 3 ay ileride bir tarih girerek o güne ait Güneş’in doğma ve batma zamanları gibi 

hesaplamaları yapabilirsiniz.  

 

TIME başlığı altında saati girebilirsiniz. AudioStar’ın ve teleskobunuzun doğru kullanımı için tarih ve saat kritik bir 

öneme sahiptir. 

 

Daylight Saving başlığı altında gün ışığından yararlanma uygulamasına göre açık ya da kapalı şekilde 

kullanmanız gerekir.  

Teleskop başlığından ulaşılabilecek seçenekler; 

• Model: AudioStar’a bağlı olan teleskop modelinizi seçmeniz gerekir. 

• Focal Length: Seçilen teleskobun odak uzunluğu. 

• Az Ratio ve Alt Ratio 

• Az Percent 

• Alt Percent 

• Train Drive 

 

Tracking Rate: Teleskobun takip edeceği cisme göre takip hızını değiştirebilirsiniz. 

a) Sidereal: AudioStar’ın tanımlı ayarıdır; sideral hız Dünya’nın dönmesinden dolayı yıldızların doğup batarken 

gökyüzünde yaptıkları hareketin hızıdır.  

b) Lunar: Eğer uzun bir süre Ay gözlemi yapacaksanız Lunar takip hızını seçmeniz gerekir.  

c) Custom: İstediğiniz bir değerde takip hızını belirleyebilirsiniz. 

 

Reverse L/R kumandanın sağ ve sol yön tuşlarının işlevini değiştirir. Örneğin teleskobu sağa döndürmek için sol 

yön tuşuna basmanız gerekir.  

• Reverse UP/DOWN kumandanın alt ve üst yön tuşlarının işlevini değiştirir. Örneğin teleskobu daha yüksek bir 

konuma döndürmek için alt yön tuşuna basmanız gerekir.  

• Quiet Slew maksimum hareket hızını 1.5° yapar ve daha yavaş hareket eder.  

• Max Elevation teleskobun yükseklikteki limitlerini belirlemenizi sağlar. Derece olarak limit bir yükseklik değeri 

girebilirsiniz. (Dikkat! Manuel hareketlerde limit yoktur.) Teleskoba kamera vb. bir ekipman bağladığınızda 

montüre çarpmasını engellemek için limitler kullanışlı olabillir.  

• Calibrate Motor seçeneği ile, teleskop motorlarında ortaya çıkan bir problem olursa AudioStar’ı resetlemeden 

önce motorları test edebilirsiniz. Ayrıca AudioStar’ı başka bir teleskoba takıp, o teleskopta kullanacaksanız 

kullanamadan önce yine motorları kalibre etmeniz gerekir. Motorları kalibre etmek için, Calibrate Motor 

seçeneğini seçin ve ENTER tuşuna basın.  

• High Precision seçeneği açık olursa, nebula ya da galaksi gibi sönük bir cisim gözleyeceğiniz zaman, 

AudioStar teleskobu önce yakın parlak bir yıldıza çevirir bu burada kumandada “ENTER to Sync” ibaresi görülür. 

Yıldızı gözmerceğinin gördüğü alanda ortalayıp ENTER tuşuna basınız. Bu sayede teleskobun gökyüzünün bu 

bölgesindeki pointing hassasiyeti artık yüksek olacaktır ve gözlemek istediğiniz sönük cismi daha rahat 

bulabileceksiniz.  

 



Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

Targets seçeneğinden “Astronomical” seçili olursa, teleskobun takip motoru aktif olacaktır. Eğer “Terrestrial” seçerseniz 
takip motoru devredışı olacaktır ve böylece karasal cisimleri gözleyebilirsiniz. 
Site :  
• Select: Displays the currently selected observing site. Use the Scroll keys to cycle through all available sites (see Add 
below). Press ENTER when the site you wish to select displays. Use this option when you move to a different geographic 
location.  
• Add: Yeni gözlem konumları eklemenizi sağlar.  
• Delete: Veritabanından bir gözlem konumu seçmenizi sağlar.  
• Edit: Seçilen gözlem konumunun parametrelerinin düzenlenmesini sağlar. 
Owner Info:  
• Name: Kullanıcı, adını ve soyadını girebilir.  
• Address: Kullanıcı, adresini girebilir.  
 



Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

TELESKOBUNUZUN BAKIMI 
StarNavigator Teleskopları oldukça hassas ve ömür boyu kullanabileceğiniz yüksek kalitedeki teleskoplardır. 

a Teleskobun optik elemanlarına dokunmayın, temizlemekten kaçının: Teleskobunuzun optik elemanları 

üzerinde zamanla biraz tozlanma olabilir. Ama bu küçük tozlanmalar, temizlemeye çalışırken verebileceğiniz 

hasarın yanında gözleminizi neredeyse hiç etkilemeyecektir. Bu yüzden optik ekipmanlara dokunmayın. 

b Teleskobunuzu nemli bir gecede dışarıda kullandıktan sonra teleskobunuz biraz nemlenebilir. Bu yüzden optik 

tüpünüzü ve tripodunuzu paketlemeden önce kurulayabilirsiniz dedi. Kesinlike optik ekipmanlara (ayna, 

mercek gibi) dokunmayınız, kurulamaya çalışmayınız. 

c Eğer teleskobunuzu uzun süre kullanmayacaksanız pil yuvasındaki pilleri mutlaka çıkarınız.. 

d Teleskobu kullanmadığınız zamanlarda özellikle yağmurlu, karlı gibi yağışlı havalarda veya yazın Güneş’in 

altında dış mekanlarda bırakmayınız. Güvenli bir yerde saklayınız. 



Looking at or near the Sun   will cause irreversible damage  to your eye.  Do not point this telescope  at or near the Sun. Do 
not look through the telescope  as it is moving. 

 
Veritabanında Olmayan Cisimlerin Teleskop İle Bulunması  
AudioStar el kumandasının veritabanında olmayan gökcisimlerini, koordinatlarını girerek bulabilirsiniz. Cismin 

adını, R.A. (Sağ açıklık) ve Dec (Dik açıklık) değerlerini girerek ekleyebilirsiniz. Opsiyonel olarak parlaklık vb. gibi 

bazı bilgileri ekleyebilirsiniz.  

Bu işlemlerden önce eklemek istediğiniz cismin sağ açıklık ve dik açıklık değerlerini bulmanız gerekiyor. Bunu 

internet üzerinden çeşitli veritabanlarından ya da çeşitli planetaryum programlarından bulabilirsiniz.  

1. AudioStar ve teleskop açılıp, align işlemi yapılmış olmalı.  

2. Align işlemi doğru bir şekilde yapıldıktan sonra, “Select Item: Object” görünecektir. (Farklı bir menü içindeyseniz 

MODE tuşu ile buraya dönebilirisniz.) ENTER tuşuna basınız.  

3. “Object: Solar System” görünecektir. “Object: User Object” seçeneği görünene kadar yukarı ok tuşu ile hareket 

ediniz. Seçeneği bulunca ENTER tuşuna basınız.  

4. “User Object: Select” görünecektir. Bir kere aşağı ok tuşuna basınız. “User Object: Add” görünecektir. ENTER 

tuşuna basınız.  

5. Üst satırda “Name” yazacaktır. Alt satırda ise imleç yanıp sönecektir. Aşağı/yukarı ok tuşları ile cismin adını 

giriniz. Doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olduktan sonra ENTER tuşuna basınız.  

6. “Right Asc.: 00.00.0” görünecektir. Rakam tuşları ile cismin sağ açıklık değerini giriniz. Doğru bir şekilde 

girdikten sonra ENTER tuşuna basınız.  

7. “Declination: +00°.00’” görünecektir. Aşağı/yukarı ok tuşları ile dik açıklığın +/- değerini değiştirebilirsiniz. 

Rakamlar ile dik açıklık değerini giriniz ve ENTER tuşuna basınız.  

8. Sonrasında AudioStar sizden cismin boyut (yay dakikası cinsinden) ve parlaklık bilgilerinizi girmenizi isteyecek. 

Bu bilgiler opsiyoneldir. Rakam tuşlarını kullanarak giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ENTER tuşuna 

basınız. Giriş yapmak istemiyorsanız boş bırakarak ENTER tuşu ile geçebilirsiniz.  
 

Girişi Yapılan Cisme Teleskobu Yönlendirmek:  
1. With “User Object: Add” seçeneğinden, yukarı ok tuşuna bir kere basarak. “User Object: Select”  
Seçeneğine geliniz ve ENTER tuşuna basınız.  
2. Girişini yaptığınız cismi bulunuz ve ENTER tuşuna basınız.  
3. Girişini yaptığınız cismin adı, sağ açıklık ve dik açıklık değerleri görünecektir.  
4. GO TO tuşuna basınız. Teleskop cisme doğru yönlenecektir. 
 

Uydu Gözlemi  
Teleskobunuz ile bir uydu geçişini gözleyebilirsiniz.  
1. “Object: Satellite” seçeneğini bulunuz ve ENTER tuşuna basınız.  
2. Listeden gözlemek istediğiniz uyduyu bulunuz..  
3. Uyduyu seçtikten sonra ENTER tuşuna basınız.  
4. “Calculating...” ve sonrasında“Tracking...” yazacaktır.  
Eğer uydu geçecekse, “Located” yazacaktır.  
5. Geçiş hakkında detaylı bilgi için aşağı/yukarı ok tuşlarını kullanın.  
6. “Alarm” bilgisi görünecektir..  
ENTER tuşuna basınız ve AudioStar’ın uydunun görünmesinden bir dakika öncesine bir alarm kurmasını sağlayın.  
7. Vakit geldiğinde Satellite menüsüne dönün ve yukarı/aşağı ok tuşları ile gözleyeceğiniz uyduyu bulun.  
8. GO TO tuşuna basın ve teleskop uydunun ilk görüneceği noktaya yönlensin. Teleskop o bölgede duracak ve ekranda 
zamanlayıcı görünecek.  
9. Zamanlayıcının 20 saniyesi kalınca, Red Dot hedef dürbününden bakmaya başlayın.  
10. Uydu hedef dürbününün görüş alanına girince ENTER tuşuna basın. Teleskop uyduyu takip edecekt i r .  
11.AudioStar’ın yön tuşları ile uyduyu hedef dürbününde merkeze alın. Tam ortaladıysanız, artık gözmerceğinden de uyduyu 
görebilirsiniz.  
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MEADE LIMITED WARRANTY 

Every Meade telescope, spotting scope, and telescope accessory is warranted by Meade Instruments Corporation (“Meade”) to be free of defects 

in materials and workmanship for a period of ONE YEAR from the date of original purchase in the U.S.A. and Canada. Meade will repair or 

replace a product, or part thereof, found by Meade to be defective, provided the defective part is returned to Meade, freight-prepaid, with proof of 

purchase. This warranty applies to the original purchaser only and is non-transferable. Meade products purchased outside North America are not 

included in this warranty, but are covered under separate warranties issued by Meade international distributors. 

RGA Number Required: Prior to the return of any product or part, a Return Goods Authorization (RGA) number must be obtained from Meade 

by writing, or calling (800) 626-3233. Each returned part or product must include a written statement detailing the nature of the claimed defect, 

as well as the owner’s name, address, and phone number. 

This warranty is not valid in cases where the product has been abused or mishandled, where unauthorized repairs have been attempted or 

performed, or where depreciation of the product is due to normal wear-and-tear. Meade specifically disclaims special, indirect, or 

consequential damages or lost profit which may result from a breach of this warranty. Any implied warranties which cannot be disclaimed are hereby 

limited to a term of one year from the date of original retail purchase. 

This warranty gives you specific rights. You may have other rights which vary from state to state. 

Meade reserves the right to change product specifications or to discontinue products without 

notice. This warranty supercedes all previous Meade product warranties. 

mailto:@MeadeInstruments
mailto:@MeadeInstruments
mailto:@MeadeInstrument
mailto:Social@meade.com
http://www.meade.com

