
 
 

Inkludert i Produktet 
(A) Optisk rør montage (Optical Tube Assembly OTA) 
(B) Stativ 
(C) 3 Okular 
(D) Amici Prism 
(E) Søgesigte 



Komponentoversigt  
 

1.  Dug Skjord 

2.  Objektiv linsen 

3.  Fikserings Skrue (Søgesigte Montering) 

4.  Beslag (Søgesigte)  

5.  Okularforlænger 

6.  Okular holder 

7.  Fokus hjul 

8.  Beslag 

9.  Vaterpas 

10.  Stativ hovedplade 

11.  Låsepind (Stativ hovedplade) 

12.  Låseskrue (Stativ hoved hældning 90°  

13.  Låseskrue (Horizontal bevægelses) 

14.  Håndtag og fiksering (Vertikal bevægelse) 

15.  Krumtaphåndtag (Højde justering) 

16.  Låsering (Højde justering) 

17.  Cirkulær Hætteglas/Vaterpas 

18.  Transport håndtag 

19.  Låsering (Stativ bro) 

20.  Stativ bro (Stiver) 

21.  Låsehåndtag (Stativ ben) 

22.  Krog til tilbehør 

23.  Gummifod 
 

- Tilbehør 

24.  Okular 

25.  Amici prism 

26.  Søgesigte med beslag 
 



Brugslokation 
Vælg et mørkt sted for at undgå interferens fra andre lyskilder, som kan forurene lyset fra 
himlen. En flad og stabil overflade er anbefalet.  
 
Observere ikke fra lukkede rum. Omkring 30 minutter før du begynder en observation, sæt 
teleskopet og alt det ønskede tilbehør på ens udsigtssted, for at kunne tillade 
temperaturkompensation.  

Opsætning af Stativet 
1. Løsen låseringen på stativets bro. 
2. Træk stativets ben langsomt ud indtil at broen på stativet er fuldt udtrukket. 
3. Stram låseringen til på stativets bro med hånden. 
4. Åben for låse håndtaget til stativets ben. 
5. Træk ud stativ benene til den ønskede højde. Sørg for at the boblen i den cirkulær 

vaterpas er i midten, for at sikre en korrekt horizontal position.  
6. Lås for handtaget for at låse stativets højde.  
7. Løsen for låseringen på højdejusteringen. 
8. Træk ud stativets “hoved” til den ønskede position, ved at bruge krumtaphåndtaget. 
9. Stram låseringen igen med hånden, for at låse den igen.  

Montering af OTA på Stativet 
BEMÆRK 

Undgå skader til din OTA 
 
Hold din OTA oppe når du installere den. Der kan forekomme store skader hvis enheden får 
lov til at hænge, eller vælte.  
 

1. Tryk på låse håndtaget til stativets hovedplade og flyt den til “FREE” position, hvor du 
derefter tager pladen og holderen ud på samme tid.  

2. Træk ud øjestykket på den riflede bolt som sidder på undersiden af stativets 
hovedplade.  

3. Skrue den riflede bolt fra stativets hovedplade ind i monterings forbindelsen på den 
OTA, for at kunne fastsætte pladen på din OTA. Sørg for at fikserings skruen når 
dens korresponderende fæstning.  

4. Tryk og hold på låse håndtaget i dens “FREE” position, og sæt derefter din OTA med 
sin tilsluttede stativ montering fastsat. Sørg for at din objektiv linse peger den 
modsatte vej af håndtaget.  

5. Tryk derefter låse håndtaget hen på positionen “LOCK”.  
 



Installation af Tilbehør 

 
 

1.  Beslag (Søgesigte) 2.  Fikserings skrue (Søgesigte beslag) 

3.  Bit (Fod beslag) 4.  Riflede bolt (OTA) 

5.  Okular 6.  Fikserings skrue (Amici prism) 

7.  Amici prism 8.  Okular holder 

9.  Fikserings skrue (Okular holder)   
 

1. Løsen fikserings skruen. 
2. Indsæt det ønskede tilbehør ind i okular holderen.  
3. Stram fikserings skruen med hånden således at tilbehøret er fastsat sikkert.  

Brugen af Okularet 
Forstørrelses mængden afhænger af brændvidden af teleskopet, og okularerne. 
Forstørrelsen kan blive justeret via ændring af okularerne.  
 
F.eks: 
Brændvidde af teleskop : Okular brændvidde = Forstørrelse  
350 mm : 20 mm = 17.5x 
 
Brug en okular med højere brændvidde (= mindre forstørrelse) når du starter en observation.  
(Afhængig af modellen, kan det være en del af produktet)  
 



Brugen af Amici Prism 
En Amici prism sættes fast mellem okular holderen og selve okularet. Den vil gøre at billedet 
bliver spejlvendt tilbage, til en lodret og tværgående billede.  
 
(Afhængig af modellen, kan det være en del af produktet)  

Flytning af Stativ 
BEMÆRK 

Stram og løsen låseringen udelukkende med hånden 
 
Stram og løsen låseringe kun med brug af hånden, for at undgå at over stramme eller skade 
riflingerne på ringen.  
 

1. Løsen fikserings skruen for horisontal bevægelse for at flytte hoved enten til højre 
eller venstre.  

2. Stram fikserings skruen med hånden for at låse stativet i dens nuværende 
horisontale position.  

3. Løsen fikserings skruen for vertikal bevægelse ved at dreje håndtaget mod uret. Vip 
stativ hovedet op og ned.  

4. Drej håndtaget med uret med hånden for at låse stativet i dens nuværende vertikale 
position.  

5. Løsen fikserings skruen for stativets hældningsplade, for at kunne vippe det fastsatte 
optik sidelæns, med en maksimums hældning på 90° 

6. Vip hældnings pladen til højre, og stram fikserings skruen med hånden for at låse 
stativet i dens nuværende position.  

Justering af Søge Sigtet 
1. Indsæt en okular med højere brændvidde ind i den diagonale spejl (for refractive 

teleskoper) eller direkte ind i okular holderen (for reflektive teleskoper) 
2. Med teleskopet, målsæt et bestemt objekt (f.eks. et hus, træ, bil eller lignende) som 

har en ca. distance på 300 meter.  
3. Kig igennem okularen og flyt teleskopet således at objektet du har målsat i er i 

midten af okularets synsfelt.  
4. Kig derefter gennem søge sigtet, og juster den så således at objektet du har målsat 

er i midten af søge sigtets reticle.  
5. Justeringen af søge sigtet er klaret hvis objektet man har målsat er tydeligt i begge 

okularets midte.  

BEMÆRK 
Billede Spejlvending 
Ikke alle søgesigte har en integreret optisk spejlvender. Hvis dette er tilfældet vil billede 
være på hovedet når man kigger gennem søge sigtet. Dette er ikke en fejl!  



Før Du Begynder En Observation 
Rør åbningen og okular holderen er beskyttet af beskyttelseshætter. Fjern disse hætter før 
du begynder din observationer, og derefter sæt dem tilbage når du er færdig for at undgå 
skader til teleskopet.  

Observation 
1. Peg teleskopet mod et objekt man ønsker at observere (f.eks Månen), og kig først 

gennem søge sigtet.  
2. Ved at bruge teleskopets horisontale og vertikale justering, juster teleskopet således 

at objektet er i midten af søge sigtets synsfelt.  
3. Kig derefter gennem okularet for et forstørret billede af objektet 
4. Hvis nødvendigt, juster billedets skarphed ved at bruge fokus hjulet. 
5. Forstørrelsen kan blive forbedret ved at ændre på okularen med en højere eller 

lavere brændvidde.  

Problemsøgning 
 

Problem/Fejl Mulig løsning 

Intet billede Fjern beskyttelseshætte 
Brug en okular med mindre forstørrelse 

Sløret billede Justerer skarpheden ved at bruge fokus hjulet 

Fokusering ikke muligt Vent på temperaturkompensation 

Dårligt billede Observere ikke gennem “gennemsigtige” 
facader  

Objekt synligt i søge sigtet med ikke i 
okularet  

Juster søgesiget 

“Skævt” billede selvom man bruger en 
Amici prisme 

Træk okular holderen med Amici prismen op til 
en vertikal position 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rengøring og Vedligeholdelses 
 

BEMÆRK 
Aldrig tag objektivet ud af dens holder, eller lav ændringer på justerings skruerne 
 
Den kan i nogle tilfælde ikke være muligt at geninstallere være umuligt at geninstallere et 
objektiv, og i de fleste tilfælde kræver specielt udstyr for at gøre dette arbejde ordentligt. 
Hvis man gør dette vil ens forsikring blive invalideret! 
 

BEMÆRK 
Brug ikke aggressive eller kraftige rengøringsprodukter 
 
Brug ikke fotografi linse rengørings klude eller andre rengøringsprodukter med en parfume, 
farve eller lotion til at rengøre de optiske overflader. Hvis man bruger nogle af disse 
produkter, kan produktet bliver permanent beskadiget!  
 

- Beskyt produktet mod støv og fugt. 
 

- Undgå at røre optiske overflade for at undgå forurening. 
 

- Sørg for at alt resterende fugt er fjernet helt før brug.  
 

- Rengør ikke teleskopet unødvendigt. Støvpartikler som sidder på den optiske 
overflade vil ikke ødelægge teleskopet, og ikke degradere dit udsyn med teleskopet. 
Rengøring for ofte kan skade produktet.  

 
- Hvis nødvendigt, rengør forsigtigt den optiske overflade med en børste af kamelhår 

og en luft bælge.  
 

- Fjern organisk materiale som jord (eller fingeraftryk) ved at bruge en speciel 
blanding. Bland sammen en del destilleret vand (Ikke postevand fra hanen) til en del 
isopropylalkohol. Put derefter et par dråber af bionedbrydeligt opvaskemiddel i en 
halv liter af denne rengørings blanding. Brug bløde hvide håndklæder man ville bruge 
til ansigts pleje, og forsigtigt i en cirkulær bevægelse rens overfladen. Brug gerne 
flere håndklæder, og brug aldrig den samme efter den har været brugt en gang.  

 
- Høj luftfugtighed kan forsagde at glasset blive dækket til med fugt, hvilket kan lede til 

mindre dug opbygning. Dette er ikke en fejl! Hvis dette er tilfældet lad teleskopet stå 
indtil den har tilvænnet sig det lokale klima, hvilket vil få fugten til at forsvinde. Dette 
kaldes Akklamation. 

 
- Efter alt fugten er gået væk, sæt derefter den beskyttende hætte på teleskopet, og 

sæt den tilbage i dens kasse, eller et andet tørt sted uden fare for svamp. Det kan 
også anbefales at stille tilbehøret ligeledes, eller i en lukket pose.  

 



- Afhængig af modellen, kan en opbevaringskasse være inkluderet, eller et produkt 
som skal købes separat.  

 
 
 


