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Generelle Advarsler

● 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.

● Kvælningsfare — Børn bør kun bruge enheden under opsyn af voksne. Hold
emballagemateriale, såsom plastikposer og gummibånd, utilgængeligt for børn, da
disse materialer udgør en kvælningsfare.

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

● Skil ikke enheden ad. I tilfælde af en defekt bedes du kontakte din forhandler.
Forhandleren kontakter servicecentret og kan sende enheden ind til reparation, hvis
det er nødvendigt.

● Udsæt ikke enheden for høje temperaturer.
● 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.

Komponents Oversigt

1. Fokus hjul
2. Okular holder
3. Amici Prisme
4. Barlow Linse (3x)
5. Okular (4 mm, 8 mm, 20 mm)
6. Smartphone adapter til

ARTelescope App
7. Batterikammer
8. Teleskop
9. Objektiv

10. Teleskop udmunding
11. Støv kap
12. Låseskrue til teleskop
13. Vertikal axis skrue for justering
14. Vertikal finjustering
15. Træfod ben
16. Træfød ben lås
17. Smartphone holder
18. Rygsæk
19. 1x CR2032 Batteri

Opsætning af Teleskop
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 (16). Træk
derefter i de nederste dele
af stativets ben (15) nedad så langt de kan. Luk
endelig
låseklemmerne igen (Abb. 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).



Tilslut teleskoprøret (8) til stativhovedet (Abb. 2).
Brug fastgørelsesskrue til teleskoprøret (12) for at
forbinde begge dele.

Okular

Tag objektivdækslet af okularholderen (2). Du kan
anbring nu amici-prismet (3) i okularholderen og
fastgør den med den lille skrue på stikket.
Sæt derefter okularet (5) ind i åbningen af
amici-prismet (3). Også her er der en skrue, som du
kan skrue okularet på amici-prismet.

Bemærk: Først skal du sætte okularet med det
største brændpunkt
bredde (f.eks. 20 mm) på amici-prismet. Mens du vil
få den mindste forstørrelse, bliver det nemmere for
at du kan se tingene.

Barlow Linse

Valgfrit: Barlow-objektivet kan monteres imellem
amici-prismet og okularet for yderligere at tredoble
forstørrelse.



Installation af Batteri

1. Åbn batterikammerets dæksel med uret
med en skruetrækker.
2. Indsæt et CR2032 knapcelle batteri, vær
opmærksom på den rigtige polaritet.
3. Hold batterirummets dæksel på plads
position og håndspænd den mod uret.

Hvordan bruger man teleskopet?
For at flytte kikkerten op, ned og fra side til side skal du tage fat i teleskopet og bevæge røret
støt indtil dit mål kommer til syne i okularet. Det er vigtigt at huske, at jordens rotation
betyder objekter vil bevæge sig ret hurtigt ud af dit okular. Når du har fundet og fokuseret på
dit ønskede mål, vil du bliver nødt til at spore objektet, når det rejser hen over nattehimlen.
For et nærmere kig på et objekt, kan du indsætte okularet på 4 mm. Forstørrelsen vil stige
fra 20x til 100x.

Det er vigtigt, at du altid vælger et okular (5) med den højeste brændvidde til begyndelsen af
din observation. Bagefter kan du gradvist gå over til okularer med mindre brændvidder.
Brændvidden er angivet i millimeter og er skrevet på hvert okular. Generelt gælder følgende:
Jo større brændvidde af et okular, jo mindre er forstørrelsen. Der er en simpel formel til at
beregne forstørrelse:

Brændvidde
(Teleskop)

Brændvidde
(Okular)

Forstørrelse Barlow Linse

400 mm ÷ 20 mm ÷ 20x ÷ 60x

400 mm ÷ 8 mm ÷ 50x ÷ 150x

400 mm ÷ 4 mm ÷ 100x ÷ 300x

Kig gennem teleskop okularet (5) og finpuds på et objekt langt væk, som du godt kan se (for
eksempel et kirketårn). Fokusér på objektet med fokus hjulet (1).

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



Installation og Brug af Bresser ARTelescope App

Download og installer ARTelescope-appen ved at søge gennem Apple Store eller Google
Play hvis QR koden ikke virker.

Åbn programmet efter installationen. For at ARTelescope-appen skal fungere korrekt, skal
du tillade det for at få adgang til kameraet, placeringen og Bluetooth-funktionerne på din
smartenhed.

Vælg derefter din foretrukne Sprog. Aktiver applikationen ved at scanne
aktiverings-QR-koden i manualen som Bresser har vedlagt. QR koden findes på side 3.
Vigtigt: Behold venligst denne aktiveringskode for at kunne aktivere flere enheder.

- Brug af ARTelescope Appen
Når du har startet applikationen, skal du trykke på
"Star Seeking" ikonet i midten af skærmen for at få
adgang til Bluetooth interface. Bemærk: Bluetooth på
din enhed skal være aktiveret.

Indsæt nu din smartphone i adapteren (6).

Hvis enheden er placeret i adapteren på teleskopet,
klik på "Automatisk søgning" for at matche og indtaste
AR-stjernen søgemodul.

- Ændring af Sprog
Gå til startmenuen, og klik på globus ikonet i øverste venstre hjørne for at komme ind
sprogskifte funktionen.



- 3D Opsætnings Animation
Gå til startmenuen, klik i øverste højre hjørne for at gå ind i 3D-samling animationen af
teleskop, og klik på animations afspilningsknappen for at se 3D-samling animationen i den
frit roterende interface.

- Encyclopedia for Stjerner
Gå til startmenuen, klik på encyklopædi ikonet i nederste venstre hjørne for at få adgang til
oplysninger på stjernebilleder og solsystem objekter. Tryk på et objekt for at få oplysninger,
der inkluderer billeder, tekst og lyd.

- Encyclopedia for Solsystemet
Gå til encyklopædi skærmen, klik på "solsystem"-ikonet for at få adgang til oplysninger om
solsystemets objekter. Tryk på et objekt for at få oplysninger, der inkluderer billeder, tekst og
lyd.



- Konstellations Quiz
Gå til hoved startskærmen, og tryk på ikonet i nederste venstre hjørne for at deltage i
multiple choice-quizzen mode.

- AR Konstellations Foto Funktion
Gå til startmenuen, klik på AR-konstellationsfunktionen nederst til højre. Navnene og
konturerne af konstellationer i visningsområdet vises, når du flytter din enhed hen over
natten himmel. Du kan tage et billede af konstellationen i AR-tilstand ved at give
applikationen adgang til din enhedens kamera.

- Note
● Tilladelse til at åbne kameraet, albummet og enhedens placering vil dukke op, når

appen startes for første gang. Tryk på "Tillad" for at bekræfte godkendelsen.
● Når stjernefindermodulets positions afvigelse er stor, skal manuel kalibrering af

position og retning kan udføres ved at kalibrere Magnetometeret i indstillinger.



Smartphone Holder
Åbn den fleksible holder og sæt din smartphone i den. Luk holderen, og sørg for, at din
telefon er forsvarligt sikret. Kameraet skal placeres nøjagtigt over okularet. Åbn
låseklemmen på bagsiden af holderen og sæt okularet præcist på dit smartphone kamera.
Stram nu låsen igen klip og fastgør smartphone-adapteren til okularet på dit teleskop. Start
nu kamera-appen. Hvis billedet endnu ikke er centreret på din skærm, løsn låseklemmen lidt
og juster igen. Det kan være nødvendigt for at bruge zoomfunktionen til at udfylde billedet på
displayet. En let skygge i kanterne er mulig. Fjerne smartphonen fra holderen efter brug!

Advarsel
Sørg for, at smartphonen ikke kan glide ud af holderen. Bresser GmbH påtager sig intet
ansvar for evt. skader forårsaget af en tabt smartphone.

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'.


