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(CZ) VAROVÁNÍ!
Nikdy se tímto optickým přístrojem nedívejte přímo do slunce nebo do jeho okolí! Dbejte na to obzvláště

tehdy, když přístroj používají děti! Hrozí NEBEZPEČÍ OSLEPNUTÍ!
Obalový materiál (plastikové sáčky, gumové pásky atd.) chraňte před dětmi!

(GB/IE) CAUTION:
Never attempt observing the sun with this telescope! Especially keep it in mind while the tele-

scope is used by children! Observing the sun – even for a very short time – will cause blindness!
Packing material (plastic bags, rubber bands etc.) has to be kept out of reach of children!

(ES) ADVERTENCIA!
No utilice nunca este aparato óptico para mirar directamente al sol a las inmediaciones de éste. Tome asimismo 
precauciones especiales si va a ser utilizado por niños, pues existe el PELIGRO DE QUE SE QUEDEN CIEGOS. 

Mantenga el material de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma, etc.) lejos del alcance de los niños.

(PT) AVISO!
Nunca olhe directamente para o sol com este aparelho óptico! Tenha muito cuidado quando o 

aparelho é utilizado por crianças! PERIGO DE CEGUEIRA!
Manter o material da embalagem (sacos de plástico, elásticos, etc.) fora do alcance das crianças!

(IT) ATTENZIONE!
Non guardare mai direttamente il sole o vicino al sole con questo apparecchio ottico! Prestare 

 particolare attenzione quando l’apparecchio viene usato da bambini! Pericolo di ACCECAMENTO! 
Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, etc.) lontano dalla portata dei bambini!

(FR) AVERTISSEMENT!
Ne regardez jamais avec cet apparareil directement ou à proximité du soleil ! Veillez y particulière-
ment, lorsque l‘appareil est utilisé par des enfants ! Il existe un DANGER DE PERTE DE LA VUE !

Tenez le matériel d‘emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) éloigné des enfants!

(NL) WAARSCHUWING!
Kijk met dit optische instrument nooit direct naar of in de buurt van de zon! Let hier vooral op als 

het instrument door kinderen wordt gebruikt! Er bestaat VERBLINDINGSGEVAAR!
Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastieken etc.) uit de buurt van kinderen houden!

(DK) ADVARSEL!
Kig aldrig direkte på solen, eller i nærheden af solen, med dette optiske apparat! Pas især godt 

på, når det benyttes af børn. Der er FARE FOR AT BLIVE BLIND!
Indpakningsmateriale (plastikposer, elastikker, osv.) opbevares utilgængeligt for børn!

(GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην κοιτάζετε ποτέ με αυτή την οπτική συσκευή κατ‘ ευθείαν στο ήλιο ή πλησίον του ηλίου! Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή σ‘ αυτό, όταν αυτή χρησιμοποιείται από παιδιά! Υπάρχει ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ!

Διαφυλάξτε το υλικό συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, ελαστικές λουρίδες, κτλ.) μακριά από παιδιά!

(PL) OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie należy patrzeć przez aparat optyczny bezpośrednio w słońce lub w jego okolice! Proszę zwrócić 
na to szczególną uwagę, jeśli używają ją dzieci! Istnieje niebezpieczeństwo oślepnięcia! Opakowanie (pla-

stikowe woreczki, gumy recepturki, itd.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

(NO) ADVARSEL!
Se aldri med dette optiske apparatet direkte mot eller i nærheten av solen! Pass spesielt på når 
det benyttes av barn! Det er FARE FOR Å BLI BLIND! Emballasje (plastposer, guimmistrikk, etc.) 

holdes borte fra barn!

(FI) VAROITUS!
Älä katso tällä optisella laitteella suoraan aurinkoon tai sen lähelle! Huomioi tämä erityisesti, kun 

lapset käyttävät laitetta! SOKEUTUMISVAARA!
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, kuminauhat jne.) poissa lasten ulottuvilta!

(DE) WARNUNG!
Schauen Sie mit diesem optischen Gerät niemals direkt oder in die Nähe der Sonne! Achten Sie 

besonders darauf, wenn es von Kindern benutzt wird! Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten!
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Generelle informationer

Om denne vejledning

Læs venligst sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning omhyggeligt. 
Anvend kun produktet som beskrevet i vejledningen for at undgå at bes-
kadige apperatet eller blive kvæstet.
Opbevar betjeningsvejledningen, så du altid kan gå tilbage og genopfris-
ke betjeningsfunktionerne.

FARE!
Dette tegn er placeret før ethvert tekstafsnit, der hen-
viser til risiko ved uhensigtsmæssig betjening og som 
kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.

FORSIGTIG!
Dette tegn er placeret før ethvert tekstafsnit, der hen-
viser til risiko ved uhensigtsmæssig betjening og som 
kan føre til lettere til alvorlige kvæstelser.

HENVISNING!
Dette tegn er placeret før ethvert tekstafsnit, der hen-
viser til risiko for materiel eller miljømæssig skade ved 
uhensigtsmæssig betjening.

Anvendelsesformål
Dette produkt må kun anvendes til private formål. 
Det er fremstillet til forstørret fremstilling af naturiagttagelser.

Generelle advarsler

FARE for kvæstelser!
Kig, med dette apparat, aldrig direkte ind i solen eller 
i nærheden af af den. Der er RISIKO FOR AT DU KAN 
BLIVE BLIND!

Børn bør kun benytte apparatet under opsyn af voksne. 
Emballage (plastikposer, elastikker, etc.) skal holdes borte fra 
børn! Der er RISIKO FOR KVÆLNING!

BRANDFARE!
Udsæt ikke apparatet &ndash; især linserne &ndash; for direkte 
sollys! Grupperingen af lysets stråler kan forårsage brand.

FARE for materiel skade!
Adskil ikke apparetet! I tilfælde af en defekt, skal du henvende 
dig til din forhandler. Han vil derefter tage kontakt til vores ser-
vicecenter og kan i givet fald indsende apparatet til reparation. 

Udsæt aldrig apparatet for temperaturer over 60° C!

BESKYTTELSE af privatlivet!
KIkkerten er alene beregnet til personlig brug. Tag 
hensyn til dine medmenneskers privatliv &ndash;, und-
lad f.eks. at kigge ind i andre menneskers beboelse 
med denne kikkert!

Alle dele (ill. 1-3)

B Teleskoptubus
C Søgerkikkert eller LED-søger
D Justeringsskruer (kun søgerkikkert)
E Tubusåbning
F Objektiv
G Okularstuds
H Finstillingsskrue
I Skruer (Tubus)
J Montage
1) Tilbehørsbakke
1! Låseskruer (stativ)
1@ Fastgørelsesskruer (bakke)
1# Stativben
1$ Fastgørelsesskruer (søger)
1% Skruer (stativhoved)
1^ Stativhoved
1& Vertikal finindstilling
1* 3 okularer (Ø 31,7 mm eller 11/4”): 
 f=20mm / f=12,5mm / f=4mm
1( Zenitspejl
2) Omvendt objektiv 1,5x
2! Barlowlinse 2x
2@ Beslag (tilbehørsbakke)

Del I – Opstilling

1. Generelt/placering

Denne vejledning beskriver opstillingen og brugen af refraktorer (linsete-
leskoper) og reflektorer (spejlteleskoper) med azimutal montering.
Derfor vil noget af vejledningen indeholde forskellige instrukser for de 
forskellige teleskopmodeller.

Før du begynder opstillingen, vælg først et passende sted for  
teleskopet.
Det vil hjælpe dig, hvis du opstiller apparatet på et sted, hvor du har 
god udsigt til himlen, og hvor der er en solid bund og tilstrækkelig med 
plads.

Tag først alle delene ud af emballagen. Kontrollér ved hjælp af  
diagrammet, om alle dele er forhåndenværende.

HENVISNING!
Vigtigt: Stram kun skruerne “med hånden” så de ikke 
“overstrammes”.

2. Stativben:

Træk først midterstykket på hvert af de 3 stativben (13) ud til den 
 ønskede længde. Skru derpå låseskruerne (11) godt fast i stativbenene 
(ill. 5).

3. Montering + stativ

For at få monteringen (9) og stativet solidt forbundet, skal monteringen 
indsættes i stativhovedet (10).  
Skruerne (16) anbringes på monteringen med en spændeskive gennem 
borehullet i stativhovedet og beslaget. Derefter påsættes den anden 
spændeskive og fløjmøtrikkens flange på skruen og strammes til. 
Brug samme fremgangsmåde med de andre beslag, til monteringen er 
 fastmonteret til stativet.

HENVISNING!
 Pas på, at beslagene (22) til tilbehørsbakken på stativ-
benene vender indad.

TIP:
Et lille vaterpas på tilbehørsbakken kan hjælpe dig med 
den  vandrette opstilling af stativet.

i

4. Montering af bakke

Hold tilbehørsbakken (10) på beslagene (22) på stativbenene. 
Skru de tre fløjmøtrikker (12) godt fast nedefra gennem beslagene i 
 tilbehørsbakken (ill. 7).
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5. Tubus

Hold teleskoptubusen (1) som vist midt på den azimutale montering (9) 
og drej skruerne (8) ind i tubusen fra begge sider (ill. 8).

6. Vertikal finindstilling

For at montere den vertikale finindstilling (17) skal justérstangen først 
sættes gennem beslaget (X) på monteringen (ill. 9a).

Derpå tages skruen (Y) til justerstangen af, og justerstangen sættes på 
den anden ende. Skruen (Y) spændes atter fast (ill. 9b).

Vigtigt:  Stram ikke låseskruen (X) til den vertikale finindstilling 
helt så meget. Ellers kan tubusen ikke længere justeres 
i  højden.

FARE for kvæstelser!
Kig, med dette apparat, aldrig direkte ind i solen eller 
i nærheden af af den. Der er RISIKO FOR AT DU KAN 
BLIVE BLIND!

7. Montering af søgerkikkert/ LED-søger

Bemærk:  LEDsøgeren kommer med et batteri, der ved leverin
gen er indpakket i plastfolie for at undgå afladning. 
Plastfolien skal fjernes, før enheden tændes første gang 
(Fig.1d).

7.1. Montering af søger (Type I) – Søgerkikkert med skruege-
vindbeslag
Søger og søgerbeslag (Fig. 1a, 2) findes i emballagen.
Løsn fastgørelsesskruerne til søgerholderen på tubusen (Fig. 1a, 14) 
og sæt søgerbeslaget på de fremstikkende skruer på teleskoptubusen. 
Skru igen de løsnede skruer forsigtigt i. Søgerbeslaget er nu fastgjort.
Løsn derpå søgerjusteringsskruerne (Fig. 1a, 3) - 3 eller 6 stk., 
 afhængig af søgermodel – så meget, at søgerkikkerten nemt kan sættes 
ind i søgerbeslaget. 

Vigtigt:  Sørg for, at søgerens objektiv peger i tubusåbningens 
 retning (Fig. 1, 4).

De 3 eller 6 skruer skal helst skrues lige langt ind, til søgerkikkerten 
 sidder godt fast i holderen.

7.2. Søgermontering (Type II) - LED-søger med skruegevind
For at montere LED-søgeren (Fig. 1b, 2) skal fastgørelsesskruerne til 
LED-søgeren på teleskoptubusen (Fig. 1c, 14) først fjernes. Sæt derpå 
LED-søgeren på de fremstikkende skruer på teleskoptubusen. Skru 
igen de løsnede skruer forsigtigt i.

Vigtigt:  Sørg for, at LEDsøgerens objektiv peger i tubusåbningens 
retning.(Fig. 1, 4).

7.3. Søgermontering (Type III) - LED-søger med hurtigindsats
LED-søgeren (Fig. 1b, 2) og dens beslag udgør en enhed. Skub 
LED-søgerens fod helt ind i bunden af teleskoptubusen (Fig. 10, X). 
Søgerbeslaget kommer i indgreb. 

Vigtigt:  Sørg for, at LEDsøgerens objektiv peger i tubusåbningens 
retning.(Fig. 1, 4).

7.4. Søgermontering (Type IV) - Søgerkikkert med hurtigindsats
Søger og søgerbeslag findes i emballagen og er påmonteret fra 
 fabrikken. 
Skub søgerbeslagets fod helt ind i bunden af teleskoptubusen (Fig. 10, 
X). Søgerbeslaget kommer i indgreb. 

Vigtigt:  Sørg for, at søgerens objektiv peger i tubusåbningens 
 retning.(Fig. 1, 4).

På søgerholderen er der påmonteret 2 spændeskruer (Fig. 1c, 14) og 
en fjederkontramøtrik. Spændeskruerne skrues lige ens på, indtil der 
opstår modstand. Søgekikkerten sidder nu sikkert fast. 

8. Søgerindstilling

8.1 Indstilling af Type I + IV (søgerkikkert)
Søgerkikkerten skal justeres før brugen, dvs. søgerkikkert og teleskop-
tubus skal indstilles parallelt.

Anbring okularet med den største brændvidde i Zenitspejlet (Fig. 12b, 
kun linseteleskoper) eller direkte i okularstudserne (Fig. 13, kun spejl-
teleskoper). Tag sigte med teleskopet mod et markant objekt i cirka 

300 m afstand (for eksempel  en husgavl, et kirketårnspir, osv.), til 
objektet viser sig midt i synsfeltet (ill. 15a, A).

Se gennem søgekikkerten og justér denne ved at dreje på de 3 eller 6 
justeringsskruer, indtil objektet kan ses midt i trådkorset. Billedet, som 
kunne ses gennem okularet på teleskopet, skal nu også kunne ses 
nøjagtigt midt i søgekikkertens (2) trådkors (ill. 15a, C).

TIP!
Nogle søgerkikkerter kommer ikke med integreret 
omvendt billede. Det vil sige, at billedet i søgerkikkerten 
står på hovedet. Dette er dog ikke en fejl!

i

8.2 Indstilling af Type II + III (LED-søger)
LED-søgeren skal justeres før brugen, dvs. LED-søger og teleskoptubus 
skal indstilles parallelt.

Anbring okularet med den største brændvidde i Zenitspejlet (Fig. 12b, 
kun linseteleskoper) eller direkte i okularstudserne (Fig. 13, kun spejl-
teleskoper). Ret teleskopet mod et markant objekt i cirka 300 m afstand 
(for eksempel en husgavl, et kirketårnspir, osv.) til objektet viser sig midt 
i synsfeltet (ill. 15b, A).

Derpå tilkobles LED-søgeren (2) på tænd-/slukkontakten (Fig. 1b, Z). 
Vælg trin ”2“ til dagsbrug eller trin ”1“ til nattebrug.
Se gennem LED-søgeren og justér denne ved at dreje de horisontale 
(Fig. 1b, X) og vertikale (Fig. 1b, Y) justeringsskruer, indtil du ser det 
røde punkt midt på billedet (ill. 15b, C). LED-søger og teleskop er nu 
afstemt til hinanden.

9. Støvhætter

Tubusåbningen har en støvhætte (ill. 11, X) der beskytter den indre del 
af teleskopet mod støv og snavs. Okularstudsen har også en støvhætte 
(ill. 1, 6).

Ved observation fjernes hætterne fra åbningerne.

10. Isætning af okularet

10.1. Linseteleskoper (refraktorer)
Teleskopet er forsynet med tre okularer (18) og et Zenitspejl  
(19).
Med okularerne bestemmer du teleskopets forskellige forstørrelser.

Fjern støvhætten fra okularstudsen (6) før du isætter okularet og 
Zenitspejlet. Løsn spændeskruen (ill. 12a, X) på okularstudsen og 
 indsæt først Zenitspejlet. Stram atter spændeskruen (X) til.

Fastgør 20 mm okularet i Zenitspejlet på samme måde ved at løsne og 
stramme spændeskruen (ill. 12b, X). 

Sørg for, at okularsynsfeltet peger lodret opad. Det gør blikket mere 
 bekvemt. Ellers løsnes spændeskruen (ill. 12a, X) på okularstudsen, og 
Zenitspejlet drejes til denne position. Fjern støvhætten fra tubusåbnin-
gen (ill. 11, X).

10.2. Spejlteleskoper (reflektorer)
Løsn spændeskruerne på okularstudsen (6). Tag det medfølgende 
 okular (18) med den største brændvidde (20 mm) og indsæt det direkte 
i okularstudsen. Stram spændeskruerne (ill. 13, X) håndfast til. Fjern 
støvhætten fra tubusåbningen (ill. 11, X).

DEL II – Håndtering

1. Montering

Teleskopet er udrustet med letbetjenelig „azimutal montering“. Dette 
bevirker, at  kikkerten kan bevæges horisontalt (højre/venstre) og 
 vertikalt (opad/nedad).

2. Opstilling

Et mørkt sted er meget vigtigt for mange observationer, idet  
forstyrrende lys (lamper, lygter) kan hæmme teleskopbilledets  
detaljeskarphed betydeligt. 

Når du kommer fra et oplyst rum om natten og går udenfor, skal dine 
øjne først vænne sig til mørket. Efter cirka 20 minutters forløb, kan du så 
begynde astroobservationen.

Observér ikke fra lukkede rum og stil teleskopet og tilbehør op på et 
sted cirka 30 min. før observationen begynder, for at sikre temperatur-
kompensation i tubusen.

- 43 -
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Desuden skal du sørge for, at teleskopet står på en solid bund, i højde 
med jordoverfladen. 

3. Vertikal og horisontal indstilling

3.1. Vertikal indstilling
Fikseringsskruen (ill. 14a, X) løsnes, og tubusen bevæges opad eller 
nedad. Når man har den ønskede indstilling, påskrues  fikseringsskruen 
atter “håndfast”. Indstillingen er nu fastspændt. 

Man kan lave små forandringer ved at dreje let på indstillingshjulet (ill. 
14b, Y). Før der foretages nye indstillinger, skal man ubetinget sørge for 
at løsne fikseringsskruen (ill. 14a, X).

3.2. Horisontal indstilling
For at bevæge teleskopet horisontalt, løsnes låseskruen (ill. 16, Z) og 
 apparatet drejes i den ønskede retning, enten til højre eller venstre.
Når man har den ønskede indstilling, påskrues låseskruen atter “hånd-
fast”.

4. Observation

Peg teleskopet mod objektet der skal observeres. Se gennem LED-
søgerkikkerten og indstil objektet ved at indstille teleskopet horisontalt 
og vertikalt midt på synsfeltet (røde punkt). 

Når man nu ser gennem okularet, vil man se, at objektet er forstørret. 
Om nødvendigt kan man  nu indstille fokuseringen med finstillingsskruen 
(7).
Desuden kan man nu ved at skifte okular indstille til større forstørrelse.

TIP:
Begynd hver observation med en okular med mindre 
forstørrelse (20 mm).

i

5. Stjernekigning

I begyndelsen falder stjernehimlens orientering Dem sikkert svært, idet 
stjerner og stjernebilleder er i konstant bevægelse og deres position på 
himlen skifter afhængig af dato og tid.
Nordstjernen er en undtagelse. Det er en fiksstjerne og er  udgangspunktet 
for alle stjernekort.
På tegningen vises nogle kendte stjernebilleder og  stjernekonstellationer, 
som er synlige hele året. Stjernekonstellationerne afhænger imidlertid af 
dato og tid.

6. Tilbehør

Teleskopet har flere tilbehørsdele (ill. 2). Afhængig af modellen leveres: 

6.1. Okularer
Teleskopets forskellige forstørrelser bestemmes ved at skifte 
 okularerne.

Formel til beregning af forstørrelsen:  
Teleskopbrændvidde. : Okularbrændvidde. = Forstørrelse
Eksempel:
700 mm : 20 mm = 35 x
700 mm : 12,5 mm = 56 x
700 mm :   4 mm = 175 x

6.2. Zenitspejl (kun refraktor)
Zenitspejlet (19) giver et omvendt billede (spejlvendt) og indsættes 
 derfor kun ved himmelobservationer.

6.3. Omvendt objektiv
For at et se et billede, der vender rigtigt, kan man bruge et omvendt 
objektiv (20).

Løsn spændeskruen (ill. 22, X) og tag alle tilbehørsdele ud af 
 okularstudsen (6). Indsæt derpå det omvendte objektiv (20) lige i 
 okularstudsen og stram atter spændeskruen håndfast til. Indsæt derpå 
okularet (fx. f=20 mm) i åbningen af det omvendte objektiv og stram 
spændeskruen (ill. 22, Y).

6.4. Barlowlinse
En Barlowlinse (21) dobler forstørrelsesstyrken.

6.4.1 Montering og brug af linseteleskoper
Ved anvendelsen af et linseteleskop skal du kun indsætte Barlowlinsen 
i Zenitspejlet (ill. 12a, 19). Derfor skal okularet tages ud af Zenitspejlet 
og erstattes med Barlowlinsen. Indsæt derefter okularet med den  største 
brændvidde og sæt det fast ved at stramme spændeskruen håndfast til 
(ill. 21, Z).

6.4.2 Montering og brug af spejlteleskoper
Ved anvendelsen af et spejlteleskop skal du løsne spændeskruen på 
 okularstudsen (Fig. 21, X) og tage okularet ud af okularstudsen. Indsæt 
derpå Barlowlinsen (21) lige i okularstudsen og stram atter  spændeskruen 
håndfast til. Indsæt derefter okularet med den største brændvidde i 
Barlowlinsen og sæt det fast med spændeskruen (Fig. 21, Z).

7. Demontering

Efter en forhåbentlig interessant og vellykket observation anbefaler vi, 
at du opbevarer hele teleskopet i et tørt og godt udluftet rum. På nogle 
teleskopmodeller er det nemt at skrue montering og stativ fra hinanden. 
Derved bibeholdes monteringens indstillinger. Glem ikke at anbringe 
støvhætterne på tubusåbningen og på okularstudsen. Alle okularer og 
optisk tilbehørsdele skal også opbevares i de respektive beholdere.

TIP:
Det omvendte objektiv egner sig ikke til astronomisk 
observation. Her skal du kun anvende Zenitspejl 
og okular. For jord- og naturobservationer kan du 
anvende det omvendte objektiv med et okular.

i

HENVISNINGER til rengøring

Rengør kun linserne (okular og/eller objektiv) med en blød, fnugfri klud 
(f.eks. mikrofiber). Tryk ikke for hårdt med kluden for at undgå at ridse 
linsen.

Til fjernelse af kraftigere rester af snavs, fugtes pudsekluden med 
brille-rens, hvorefter linsen rengøres med et let tryk.

Beskyt apparatet imod støv og fugt! Lad, efter brug - især ved høj luft-
fugtighed - apparatet akklimatisere sig ved stuetemperatur, så eventuel 
restfugt kan fordampe. Sæt støvbeskyttelse dækslerne på og opbevar i 
den medleverede taske.

DEL III – Appendiks

1. Mulige observationsobjekter

Nedenstående finder du et udvalg og en forklaring på interes-
sante  himmellegemer og stjernehober. På illustrationerne sidst i  
vejledningen kan du se hvordan objekterne under god sigtbarhed kan 
observeres gennem teleskopet med de medleverede okularer.

Månen (ill. 23)
Månen er jordens eneste naturlige satellit.
Omløbsbane: cirka 384.400 km borte fra jorden
Omkreds: 3.476 km
Afstand: 384.401 km
 
Månen har været kendt siden forhistorisk tid. Det er det  
næstklareste objekt på himlen efter solen. Når månen kredser om jorden 
én gang pr. måned, så ændrer vinklen mellem jorden, månen og solen 
sig. Vi ser dette som de cykliske månefaser. Tidsintervallet mellem to på 
hinanden følgende nymåner er 29,5 dage (709 timer). 

Stjernebilledet ORION / M42 (ill. 24)
Rektascension: 05:32.9 (timer : minutter)
Deklination: -05:25 (grader : minutter)
Afstand: 1.500 lysår

Oriontågen (M42), med en afstand af 1600 lysår, er den klareste  
diffus-tåge på himlen. Den  kan skimtes med det blotte øje og er et 
 lønsomt objekt for teleskoper i alle størrelser, lige fra den mindste kikkert 
til de største jordbundne observatorier og Hubble Space-teleskopet. 

Det drejer sig hovedsageligt om en stor sky bestående af gas og 
 støvtåge, som med over 10 grader dækker mere end halvdelen af 
Orions stjernebillede. Denne vældige sky strækker sig flere hundrede 
lysår.

Stjernebilledet LYREN / M57 (ill. 25)
Rektascension: 18:51.7 (timer : minutter)
Deklination: +32:58 (grader : minutter)
Afstand: 4.100 lysår

M-57, er den berømte ringtåge i stjernebilledet Lyren, som ofte anses 
for at være prototypen på en planetarisk tåge og er en af den nordlige 
 halvkugles pragtstykker på sommerhimlen. De seneste undersøgelser 
viser, at det i al sandsynlighed drejer sig om en ring (Tyren) af klart 
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 lysende materie, som omgiver den centrale stjerne (kun synlig med  større 
teleskoper) og ikke en kugle – eller ellipsoideformende  gasstruktur. Hvis 
man betragter ringtågen fra siden, ligner det Håndvægttågen M27. Vi 
betragter dette objekt direkte på tågens pol. 

Stjernebilledet Ræven / M27 (ill. 26)
Rektascension: 19:59.6 (timer : minutter)
Deklination: +22:43 (grader : minutter)
Afstand: 1.250 lysår

Håndvægttågen M27, eller Håndvægttågen i Ræven, var den første 
 planetariske tåge, som nogensinde blev opdaget. Charles Messier 
opdagede denne nye og fascinerende objektklasse d. 12. juli 1764. 
Vi ser dette objekt omtrent på dets ækvatorialplan. Hvis man så 
Håndvægttågen fra en af polerne, ville den sandsynligvis ligne en ring, 
ligesom den vi kender fra Ringtåge M57. 

Dette objekt kan man under nogenlunde gode vejrforhold allerede se 
med små forstørrelser.

2. Fejlfinding

Fejl: Hjælp:

Ikke noget billede. Fjern støvhætte fra objektivåbningen

Uskarpt billede. Finindstil vha. fokusringen

Finindstilling ikke mulig.  Afvent temperaturkompensation (cirka 
30 min.)

Dårligt billede. Observér kun gennem en glasskive

Observationsobjekt synlig i  
søger men ikke i teleskop. Indstil søger (se II-4)

Trods Zenitspejl er der et  
“skævt” billede i Zenit-spejl.  Okularstudserne skal indstilles lodret 

BORTSKAFFELSE
Bortskaf emballagen efter materiale. Du kan få 
informationer til hensigtsmæssig bortskaffelse 
hos din kommunes tekniske forvaltning eller hos 
miljøministeriet.

Ved bortskaffelse af apparatet skal du være 
opmærksom på de aktuelle, juridiske bestem-
melser. Information om korrekt bortskaffelse 
fås hos din kommunes tekniske forvaltning eller 
miljøministeriet.

3. Garantibetingelser

Garantitiden er på 2 år og løper fra kjøpsdato. Vennligst ta vare på 
 kassakvitteringen som bevis på kjøpet. I garantitiden vil  forhandleren 
motta og sende inn det defekte apparatet. Du vil få et reparert eller 
nytt apparat uten kostnader. Etter utløp av  garantitiden har du fortsatt 
 mulighet for å levere et defekt  apparat til reparasjon. 
Etter utløp av garantitiden må nødvendig reparasjon betales. 

Viktig: 
Pass på at apparatet leveres tilbake godt pakket i 
 originalemballasjen, for å unngå transportskader! Vennligst legg 
ved kassakvitteringen (eller en kopi). Dine rettigheter etter loven 
begrenses ikke av denne garanti.  

    Din forhandler:

Navn: .........................................................................................

Sted / by:...................................................................................

Gade: ........................................................................................

Telefon: ......................................................................................

Købsdato: ..................................................................................

Underskrift: ................................................................................
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