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В комплекта на телескопа влизат: оптич-
на тръба със закрепващи пръстени, ек-
ваториална монтировка германски тип, 
противотежест, ръчки за фини движения 
по осите, окуляри с 1.25” входен диаме-
тър - 4 мм и 20 мм за прав образ, леща на 
Барлоу 3х 1.25” и CD-ROM с програмата 
The Sky Level 1.

Извадете триногата от кутията. Три-
ногата се доставя в събрано състояние, 
благодарение на което монтирано й не е 
трудно. Поставете триногата вертикал-
но, раздалечете краката й на максимално 
разстояние и след това натиснете леко 
върху трите пръчки на опората. Горната 
част на триногата се нарича глава.

Може да удължите секциите на краката 
на триногата до желаната височина. Ми-
нималната й височина е 65 см, а максимал-
ната 119 см. Отхлабете с въртене срещу 
часовниковата стрелка фиксаторите на 
секциите, разположени в долната част 
на краката, преместете ги на нужната 
дължина и закрепете фиксаторите.

И трите крака на статива трябва да са с 
еднаква дължина.

Поставете тавата за аксесоарите върху 
обтяжките на статива. Завъртете я 
срещу часовниковата стрелка, за да я 
стегнете докрай.

Стативът е напълно сглобен.

Извадете екваториалната монтировка 
от кутията и я поставете в централно-
то отверстие на главата на статива.

С ръка завъртете винта под главата на 
статива в резбованото отверстие в до-
лната част на монтировката. Стегнете 
винта докрай.

След това поставете задния винт за 
регулиране към полярната ос, като го за-
вивате докато той не започне да повдига 
монтировката.



Поставете противотежестта върху 
щангата примерно на 1/2 от дължината 
й и закрепете положението на противо-
тежестта с винта за фиксиране.

СГЛОБЯВАНЕ

Докрай завийте резбования край на 
щангата за противотежестта в отвора 
с резбата на оста по деклинация на мон-
тировката.

Поставете ръчката за управление с фини 
движения по оста на деклинацията върху 
вала в горната част на монтировката. 
Стегнете фиксатора на ръчката докрай.

Наденете ръчката на оста по ректасцен-
зия докрай. Закрепете фиксатора на ръч-
ката за управление на фините движения.

Развийте крилчатите гайки от шпилките 
с резба, разположени в долната част на 
закрепващите гривни.

Прекарайте шпилките на гривните през 
отворите в горната част на носещата 
пластина на монтировката.

Отново навийте върху шпилките крилча-
тите гайки и здраво ги стегнете.

За да монтирате търсача свалете гайки-
те с прорезите от шпилките, разположе-
ни върху тръбата на телескопа редом с 
фокусиращия възел.

Поставете дръжката на търсача върху 
шпилките и я закрепете с гайките. Пом-
нете, че голямата леща (обектив) на тър-
сача трябва да бъде насочена по посоката 
на обектива на тръбата на телескопа.

Отхлабете винтовете на фиксаторите 
на окулярния възел и свалете капачките.

Поставете входната втулка на окуляра в 
тръбата на фокусировъчния възел и закре-
пете окуляра с винта за фиксиране.

Преди да започнете наблюденията свале-
те капака от предната част на тръбата 
на телескопа.

Може да изменяте увеличението на вашия 
телескоп като сменяте окулярите или 
ползвате лещата на Барлоу. Поставете 
втулката на лещата във фокусния възел.

Поставете входната втулка на окуляра в 
лещата на Барлоу и закрепете окуляра с 
винта за фиксиране, разположен на лещата 
на Барлоу.

ЯСНО НЕБЕ!
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