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1. Võtke karbist statiivi jalad (U). Statiivi jalgade kinnitamiseks statiivi pea (N) 

külge asetage jalgade augud kohakuti ekvatoriaalse monteeringu omaga. 

Kinnitage jalad — sisetage auku suur (3”) polt koos seibiga ning kinnitage seibi 

ja tiibmutriga. Pingutage polte (joonised 1 & 2). 

 
2. Pange statiiv püsti ning asetage selle jalad laiali. Avage iga jala 

seadistuslukusti. Hoidke ekvatoriaalsest monteeringust ja tõstke. Pikendage 

statiivi jalgu (võrdsel määral) soovitud kõrguseni. Sulgege iga jala 

seadistuslukusti, et jalgade pikkus fikseerida (joonised 3 & 4). 

 
3. Võtke karbist teleskoobi põhiosa (J), vastukaal (R), vastukaalu latt (S) ja kaks 

painduvat juhtkaablit (A). Asetage teleskoobi toru ettevaatlikult selle 

kinnitusrõngasse (joonis 7). Veenduge, et rõngas asetseb teleskoobi toru keskel, 

et teleskoopi õigesti tasakaalustada. Pingutage rõnga lukustusnuppe (joonis 8). 

Kinnitage juhtkaablid (joonis 13) käändtelje (P) ja otsetõusu (Q) kinnituste külge. 

Vabastage vastukaalu pingutuskruvi (joonis 11). Libistage kaal latile. Keerake 

vastukaalu latt keermega auku käändtelje all (joonis 11). 

 
4. Võtke karbist otsija koos selle külge kinnitatud hoidikuga (H). Paigaldage 

otsija hoidik teleskoobile (joonis 6)  

 
5. Sisestage okulaar (joonis 10) okulaaritorru. Fikseerige see väikest kinnituskruvi 

pingutades. Kui kasutate Barlow toru, asetage okulaar Barlow' toru avatud otsast 

sisse ja fikseerige (joonis 12). 

Nüüd on teleskoop täielikult kokku pandud ja kasutamiseks valmis. 
 

ETTEVAATUST! Päiksesse vaatamine võib põhjustada püsivaid 

silmakahjustusi. Ärge vaadake päiksesse teleskoobiga ega ka 

palja silmaga. 

TELESKOOBI TASAKAALUSTAMINE 
Selleks, et hoida teleskoopi kindlalt paigal, on ekvatoriaalsesse monteeringusse 

sisse ehitatud täpsed juhtseadmed. Võimsa suurendusega vaadeldes võib isegi 

kerge tuulehoog teleskoobi korpuses vibratsiooni tekitada ning detailse nägemise 

võimekust pärssida. Looduslike piirangute ületamiseks on oluline oma teleskoop 

tasakaalustada. 

1. Seadke statiiv loodi, seadistades selleks statiivi jalgu. 

2. Avage polaartelje kinnitus ja seadistage polaartelge vastavalt sellele 

laiuskraadile, kus te teleskoopi parajasti kasutate. Kui te ei tea oma laiuskraadi, 

kontrollige seda kaardilt või atlasest. Pingutage kruvi.   
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TELESKOOBI TASAKAALUSTAMINE 

3. Keerake käändtelje kruvi lahti ja pöörake teleskoopi käändteljel nii, et käändtelje 

skaala märgis “90°” oleks fikseeritud osutiga kohakuti. Keerake kruvi kinni. 

4. Avage otsetõusu kinnitus ja keerake toru, kuni vastukaalu latt on horisontaalses 

asendis. Ärge pingutage kruvisid. 

5. Kui teleskoop on tasakaalus, jääb see paigale püsima. 

6. Kui teleskoop on tasakaalust väljas, keerake lahti vastukaalu pöidlakruvi ja 

libistage raskust mööda latti, kuni teleskoop paigale püsima jääb. Pingutage 

vastukaalu ja otsetõusu kruvisid. 

STARPOINTERI KASUTAMINE 

1. StarPointeri otsija on kiireim ja lihtsaim viis teleskoobi täpselt soovitud 

taevakehale suunamiseks. See on justkui laserpointer, millega võite näidata otse 

öisesse taevasse. Tegemist on suurenduseta osutamisvahendiga, mis kasutab 

toonitud klaasi, et kuvada öisele taevale punane täpp. Nagu kõik otsijad, peab 

StarPointer olema enne kasutamist põhiteleskoobiga korralikult joondatud. 

2. StarPointeri käivitamiseks pöörake heleduse muutmise juhtnuppu päripäeva, 

kuni kuulete klõpsu. Punase täpi heledamaks muutmiseks keerake nuppu edasi 

umbes 180°, kuni see peatub. 

3. Valige välja mõni ere täht või planeet ja suunake teleskoop nii, et too taevakeha 

asuks madala võimsusega okulaariga vaadates vaatevälja keskpunktis. Kui 

StarPointer on teleskoobiga täiuslikult joondatud, näete punast LED täppi 

taevakehaga kattuvat. Kui StarPointer ei ole joondatud, pange tähele, kus punane 

täpp ereda taevakeha suhtes asub. 

 
Ärge liigutage teleskoopi ning keerake StarPointeri asimuudi ja kõrguse 

seadistamise nuppe, kuni punane täpp on taevakehaga täpselt kohakuti.  

 
Kui LED täpp on eredam kui taevakeha, võib taevakeha nägemine keeruliseks 

osutuda. Keerake heleduse muutmise nuppu vastupäeva, kuni punane täpp on 

sama ere kui taevakeha. See teeb täpse joondamise lihtsamaks. StarPointer otsija 

on nüüd valmis kasutamiseks. Ärge unustage seda pärast objekti leidmist välja 

lülitada. See pikendab nii aku kui ka LED eluiga. 

 

OBJEKTIDE LEIDMINE 

1. Vaadake läbi StarPointeri otsija ja liigutage teleskoopi, kuni objekt ilmub 

vaatevälja. Kui objekt on vaateväljas, pingutage kõrguse ja asimuudi lukusteid. 

2. Objekti tsentreerimiseks StarPointeri punase täpi abil kasutage peenseadistuse 

rõngast kõrguse aeglase muutmise vardal. 
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TERAVUSTAMINE 

1. Kui olete objekti teleskoobiga leidnud, keerake teravustamisnuppu, kuni pilt on 

terav. 

2. Selleks, et fokusseerida objektile, mis on lähemal kui praegune sihtmärk, 

keerake teravustamisnuppu okulaari poole (st nii, et okulaaritoru liigub teleskoobi 

esiotsast eemale). Kaugemate objektide vaatlemiseks keerake teravustamisnuppu 

teisele poole.  

3. Tõeliselt terava fookuse saavutamiseks ärge vaadake teleskoobiga kunagi läbi 

aknaklaasi ega üle objektide, mis eritavad kuumust (nt asfalteeritud parklad).  

 

SUURENDUS 

Teleskoobi suurendus (ehk võimsus) s õ l t u b  k a s u t a t a v a  o k u l a a r i  

f o o k u s k a u g u s e s t  j a  t e l e s k o o b i  f o o k u s k a u g u s e s t .  

S u u r e n d u s t  a r v u t a t a k s e  j ä r g m i s e  v a l e m i g a ,  k u s  FK 

t ä h i s t a b  fookuskaugust: 

Suurendus = FK (teleskoop) millimeetrites 

FK (okulaar) millimeetrites 

 

PÄIKSESSE SUUNAMINE 
 

KUU FILTER 

Teleskoobiga on kaasas kuu filter, mis eemaldab kuu vaatlemisel pimestava helgi 

ja suurendab kontrastsust. Filtri kinnitamiseks teleskoobi okulaari külge keerake 

see okulaari keermega otsa. 
 

 

NB: Märgitud suurendus on arvutatud suurendus. 

Enamikes vaatlemistingimustes on soovitatav kasutada madala 

võimsusega okulaari.  

ETTEVAATUST! Päikese vaatamine võib põhjustada püsivaid 

silmakahjustusi. Ärge kasutage toodet päikese vaatlemiseks ega vaadake 

päikest ka palja silmaga. Ärge jätke teleskoopi päevasel ajal valveta; laps 

võib sellega päikest vaadata ning oma nägemist jäädavalt kahjustada. 

ETTEVAATUST! Kuu filtrit tuleks kasutada üksnes kuu vaatlemiseks. See 

ei ole mõeldud päikese vaatlemiseks. Päikese vaatamine selle teleskoobiga 

(nii filtriga kui filtrita) või isegi palja silmaga võib põhjustada püsivaid 

silmakahjustusi. 

OKULAARIDE TABEL & TEOREETILINE VÕIMSUS 

Okulaar / Mudeli # 49114900 49076700 

Reflector 

H25mm Eye Lens Power   36x 28x 

H10mm Eye Lens Power   90x 70x 

SR4 Eye Lens Power 225x 175x 
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TEHNILISED ANDMED 

Näitaja / Mudeli # 49114900 49076700 

Reflector Reflector 

Peegli läbimõõt 114mm (4.5”)  76mm (3.0”) 

Fookuskaugus 900mm 800mm 

Okulaar - Madal võimsus H25mm H25mm 

Okulaar - Kesk. võimsus  H10mm H10mm 

Okulaar - Kõrge võimsus SR4mm SR4mm 

Barlow kaasas Jah, 3x Jah, 3x 

Maksimaalne suurendus 675x 525x 

Tarvikud Otsija, Otsija,  

 Kuu filter, Kuu filter, 

Kuu kaart Kuu kaart 

MÄRKMED 


