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Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få
elektrisk stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Blindhed
Brug aldrig denne enhed til at se direkte på solen eller i umiddelbar nærhed af solen. Det
kan medføre risiko for blindhed.

⚠Risiko for Brand — Anbring ikke enheden, især linserne, i direkte sollys. Koncentrationen
af lys kan forårsage brand.

Enheden er kun beregnet til privat brug. Vær venligst opmærksom på andres privatliv. Brug
ikke dette enhed til at kigge ind i lejligheder, for eksempel.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.



Teleskop Oversigt
Tjek først, om dit teleskop kan sammenlignes med eksempel A eller eksempel B.
Dit teleskop kan også indeholde funktioner fra begge eksempler.

Eksempel A: Refraktor teleskop med målsøger.



Komponent Oversigt (A)
1. Teleskop 2. Målsøger

3. Justerings skruer 4. Målsøger montage

5. Objektiv 6. Okular holder

7. Fokus hjul 8. Teleskop montage

9. Stativ hoved med holder 10. Låse klips

11. Træfod stativ (Justerbar) 12. Vertikal justerings skrue

13. Horisontal justerings skrue 14. (Ikke relevant)

15. Okular 16. Zenit spejl

17. Månefilter 18. Barlow Linse



Teleskop Oversigt
Tjek først, om dit teleskop kan sammenlignes med eksempel A eller eksempel B.
Dit teleskop kan også indeholde funktioner fra begge eksempler.

Eksempel B: Refraktor teleskop med LED målsøger og vertikal fin justering.



Komponent Oversigt (B)
1. Teleskop 2. Målsøger

3. Justerings skruer 4. Målsøger montage

5. Objektiv 6. Okular holder

7. Fokus hjul 8. Teleskop montage

9. Stativ hoved med holder 10. Låse klips

11. Træfod stativ (Justerbar) 12. Vertikal justerings skrue

13. Horisontal justerings skrue 14. Tilbehørsbakke

15. Okular 16. Zenit spejl

17. Månefilter 18. Barlow Linse



Opsætning af Teleskop (A)
Inden du går i gang med opsætningen, bør du bruge lidt tid på at beslutte dig for, hvor du
gerne vil sætte dit teleskop op. Det er vigtigt, at du vælger et sted, hvorfra du har et
uhæmmet udsyn himlen, hvor gulvet er hårdt og jævnt, og hvor du har plads nok omkring
dig, så du føler komfortabel. Når du har fundet det ideelle sted, kan du begynde
opsætningen.

Åbn låseklemmerne på stativbenene (10). Træk
derefter i de nederste dele af stativets ben (11) nedad
så langt de kan.
Luk endelig låseklemmerne igen (Fig. 1). Du kan
ændre højden på stativet på et senere tidspunkt ved at
gøre stativets ben en smule kortere (igen, åbne
låseclipsene, justere benene, lukke clipsene).

Påsæt teleskopet (1) til stativet ved at skubbe
teleskop monterings stykket (8) ind i holderen på
stativhovedet (9) (fig. 2).

Skru derefter skruen af den lodrette finjustering (12)
ind i holderen for at forbinde begge komponenter.



Søger / LED-søger
Afhængigt af den teleskopmodel du har, skrues søgeren eller LED-søgeren fast på holderen
(fig. 3a) eller indsæt den direkte (fig. 3b). Fastgør derefter søgeren med skruer. Tjek
omhyggeligt, hvilket trin der er rigtigt til din søger.

Indsætning af Okular (A)

Tag linsehætten af   okularet (6). Du kan nu placere zenitspejlet (16) i okularholderen og
fastgør den med den lille skrue på stikket (fig. 4). Sæt derefter okularet (15) ind i åbningen af
zenitspejlet (16) (fig. 4). Også her er der en skrue, som du kan skrue okularet fast på zenit
spejl

Bemærk: Først skal du sætte okularet med den største brændvidde (f.eks. 20 mm) på
zenitspejlet. Mens du får den mindste mængde forstørrelse, vil det være lettere for dig at se
tingene.



Opsætning af Teleskop (B)

Et reflekterende teleskop med LED-søger og lodret
finjustering på et AZ-beslag er vist.

Fastgør stativet til stativhovedet ved hjælp af vingen
skrue, spændeskiver og vingemøtrikker (fig. 1).



Montering af tilbehørsbakke
Afhængigt af hvilket stativ der medfølger, skal tilbehørsbakken monteres tilsvarende. Figur
2a viser tilbehørsbakke som fastgøres med skruer. Fig. 2b viser en tilbehørsbakke, som
monteres ved at dreje med uret

Målsøger / LED-søger
Afhængigt af den teleskopmodel du har, skrues søgeren eller LED-søgeren fast på holderen
(fig. 3a) eller indsæt den direkte (fig. 3b). Fastgør derefter søgeren med skruer. Tjek
omhyggeligt, hvilket trin der er rigtigt til din søger.

Indsætning af Okular (A)
Tag linsehætten af   okularet (6). Du kan nu placere
okularet (15) i okularholderen og fastgør det med
lille skrue på stikket (fig. 4).

Bemærk: Først skal du sætte okularet med den
største brændvidde (f.eks. 20 mm) på zenitspejlet.
Mens du får det mindste mængden af   forstørrelse, vil
det være lettere for dig at se ting.



Skru derefter den lodrette finjustering til de fremspringende sølvmetalstøtter på
teleskoprøret. det er bedst, hvis du lader nogen hjælpe dig. Så skal du fastgøre
teleskoprøret til stativet. For at gøre det, brug spiralskruen til at skrue røret fast på
stativhovedet (fig. 5). Fastgør låseskruen til den lodrette fine justering af stativhovedets åg
(fig. 6).

Hvilket okular er rigtigt?
Det er vigtigt, at du altid vælger et okular (15) med den højeste brændvidde til begyndelsen
af din observation. Bagefter kan du gradvist gå over til okularer med mindre brændvidder.
Fokuspunktet bredde er angivet i millimeter og er skrevet på hvert okular. Generelt gælder
følgende: Jo større brændvidden af   et okular, jo mindre er forstørrelsen. Der er en simpel
formel til at beregne forstørrelse:

Formel til beregning af forstørrelse:
Brændvidde (teleskop) ÷ Brændvidde (okular) = Forstørrelse

Eksempler:

Brændvidde
(Teleskop)

Brændvidde
(Okular)

Forstørrelse

400 mm ÷ 20 mm = 20x

400 mm ÷ 8 mm = 50x

400 mm ÷ 4 mm = 100x



Azimutal montering
Azimutal montering betyder blot, at du kan flytte dit teleskop op og ned, til venstre og højre,
uden at skulle justere stativet. Ved hjælp af azimutsikkerheden og skruerne til den lodrette
finjustering, du kan låse dit teleskop for at fastgøre et objekt (hav dette objekt lige i dit
synsfelt). Med ved hjælp af den lodrette finjustering kan du bevæge teleskopet langsomt op
og ned. Og efter dig slip azimutsikkerheden, du kan flytte den til højre og venstre.

Før du kigger gennem dit teleskop for første gang
Før du ser på noget første gang, skal du koordinere søgeren og teleskoplinsen. Du skal
placere søgeren på en sådan måde, at du ser det samme gennem den, som du gør igennem
teleskopets okular. Dette er den eneste måde, du kan bruge din søger til at finpudse groft på
objekter før du observerer disse objekter forstørret gennem teleskopets okular.



Koordinering af søgeren og teleskopet

Kig gennem teleskopokularet (15) og finpuds på et objekt langt væk, som du godt kan se
(f.eks. et træ). Fokusér på objektet med fokusknappen på den måde, der er vist i fig. 7a.

Bemærk: Objektet skal være placeret i midten af   dit synsfelt, når du ser gennem teleskopet
Okular.

Tip: Hvis du løsner lokaliseringsskruerne til den lodrette finjustering (12) og den lodrette
akse (13), vil være i stand til at flytte teleskopet (1) til højre og venstre, op og ned. Når du
har genstanden godt placeret i dit synsfelt, kan du efterspænde lokaliseringsskruerne og
fastgøre teleskopets position. Kig dernæst gennem søgeren (2). Du vil se billedet af det
objekt, du hædrede med i trådkorset. Billedet vil være på hovedet.

Bemærk: Det billede, du ser gennem søgeren, er på hovedet, fordi linserne vender det om.
Dette er helt normalt og ikke en fejl. Hvis billedet, du ser på gennem søgeren, ikke ligefrem
er midt i trådkorset (fig. 7b), så skal du dreje justeringsskruerne til søgeren (3). Drej
skruerne, indtil billedet er placeret i midten af trådkorset (fig. 7c). Når du ser gennem
okularet (14), bør du nu se samme billeddetalje, som du ser, når du ser gennem søgeren
(men selvfølgelig på hovedet).

Vigtigt: Søger og teleskop er kun korrekt afstemt, når begge billedsektioner er ens.



Brug af Månefilter
Hvis billedet af månen er for lyst til dig, kan du skrue det grønne månefilter (17) i bunden af
okularets tråd (15). Derefter kan du indstille okularet normalt i zenitspejlet (16). Det billedet,
som du ser ved at se gennem okularet, er nu grønligt. Månen ser mindre lys ud, så
observation er mere behagelig.

Bemærkninger om rengøring
● Rengør kun okularer og linser med en blød, fnugfri klud, som en mikrofiberklud. For

at undgå ridser linserne, brug kun forsigtigt tryk med rengøringskluden.
● For at fjerne mere genstridigt snavs skal du fugte rengøringskluden med en

brillerenseopløsning og tørre linserne forsigtigt.
● Beskyt enheden mod støv og fugt. Efter brug, især ved høj luftfugtighed, skal

apparatet akklimatisere sig i en kort periode, så den resterende fugt kan forsvinde
inden opbevaring.

Mulige observationsmål
Det følgende afsnit beskriver flere interessante og nemme at finde himmellegemer, som du
måske ønsker observere gennem dit teleskop. Billederne viser, hvordan objekterne vil se ud
gennem dit teleskops okular.

Månen er Jordens eneste naturlige satellit.
Diameter: 3.476 km / Distance: 384.400 km fra
Jorden (gennemsnit)

Månen har været kendt af mennesker siden
forhistorisk tid. Det er det næst lyseste objekt i
himlen, efter solen. Fordi månen kredser om
Jorden en gang om måneden, vinklen mellem
Jorden, månen og solen ændrer sig konstant; en
ser denne ændring i månens faser. Det tid
mellem to på hinanden følgende nymånefaser er
ca. 29,5 dage (709 timer).

Højre Ascension: 05h 35m (timer: minutter) /
Deklination: -05° 22' (grader: minutter)
Afstand: 1.344 lysår fra Jorden

Selvom det er mere end 1.344 lysår fra Jorden,
Oriontågen (M 42) er den lyseste diffuse
tåge på himlen. Det er synligt selv med det
blotte øje og et værdifuldt objekt til teleskoper af
alle typer og størrelser. Tågen består af en
gigantisk sky brintgas med en diameter på
hundredvis af lys flere år.



Teleskop Terminologi
- Brændvidde

Alt, hvad der forstørrer et objekt via en optik (linse), har en vis brændvidde. Brændvidden er
længden af den vej, lyset bevæger sig fra linsens overflade til dens brændpunkt.
Fokuspunktet kaldes også fokus. I fokus er billedet klart. I tilfælde af et teleskop, teleskopets
brændvidde rør og okularer kombineres.

- Linse
Linsen drejer lyset, der falder på den, rundt på en sådan måde, at lyset giver et klart billede i
brændpunktet punkt, efter at den har tilbagelagt en vis afstand (brændvidde).

- Amici Prisme (Diagonal) (3)

Et tagprisme, der omdirigerer lysstrålen i en ret vinkel. Med et
vandret teleskoprør afleder denne enhed lyset opad, så du
komfortabelt kan observer ved at se nedad i okularet. Billedet
fremstår lodret og lateralt korrekt gennem et amici-prisme.

- Barlow Linse (4)

Barlow-objektivet kan bruges til at øge brændvidden af et
teleskop.

- Okular (5)

Et okular er et system lavet til dit øje og består af en eller flere
linser. I en okular, optages det klare billede, der genereres i et
objektivs brændpunkt og forstørret endnu mere.

Der er en simpel formel til at beregne forstørrelsen: Fokallængde
på teleskoprøret / Okularets brændvidde = Forstørrelse I et
teleskop afhænger forstørrelsen af både teleskoprørets
brændvidde og okularets brændvidde.

Ud fra denne formel ser vi, at hvis du bruger et okular med en
brændvidde på 20 mm og et teleskoprør med en brændvidde på
400 mm vil få følgende forstørrelse: 400 mm / 20 mm = 20 gange
forstørrelse

- Forstørrelse
Forstørrelsen svarer til forskellen mellem observation med det blotte øje og observation
igennem en forstørrelse anordning som et teleskop. Hvis en teleskop konfiguration har en
forstørrelse på 30x, så er et objekt set gennem teleskopet vil se 30 gange større ud end med
det blotte øje. Se også 'Okulær'.




