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Tripodu kurmak için, merkezi destek  
bağlantısı yerine oturana kadar, bacakları 
çekerek ayırınız ve tripod bacaklarını 
açınız.. 

Tripodun yüksekliğini ayarlamak için, tripod 
bacağının alt kısmında yer alan kulakçığı 
kaldırınız. Bacağın iç kısmını arzu edilen 
yüksekliğe ulaşana dek kaydırınız ve kilit parçasını 
kapatarak bacağı sabitleyiniz. 

Bağlantı parçasının üst kısmında yer alan delikten 
civatayı geçiriniz ve teleskop ünitesinin alt 
kısmındaki bağlantı parçasına yeniden vidalayınız.

 

 

 

 

 

 
Optik bulucuyu takma işlemine, optik bulucu bağlantı 
parçası üzerinde yer alan üç adet vidayı gevşeterek 
başlayınız. Sonrasında, bakma yeri, ana teleskop 
ünitesinin odaklayıcısına karşılık gelecek şekilde 
optik bulucuyu yuvasına oturtunuz. Optik bulucuyu 
yerine sabitlemek için üç vidasını da sıkınız. Optik 
bulucu üzerindeki artı şeklindeki gösterge, ana 
teleskop merceğinden baktığınızda aynı hedefi 
gösterene kadar bu üç vidayı gevşetip sıkarak optik 
bulucunun ayarını yapabilirsiniz.     
 

Odaklama tertibatının arka kısmında yer alan 
ayar vidasını gevşetiniz ve düzeltici mercek 
parçasını yerine yerleştiriniz. Odak tertibatı 
üzerinde yer alan ayar vidasını sıkmak suretiyle 
düzeltici mercek olan gözlem aparatını yerine 
sabitleyiniz. 

Düzeltici mercek parçası üzerinde yer alan ayar 
vidasını gevşetiniz ve 10 mm lik (60x) göz merceği 
(oküler) parçasını yerleştiriniz. Göz merceği 
parçasını, düzeltici mercek üzerinde yer alan ayar 
vidasını sıkmak suretiyle yerine sabitleyiniz.

 

 

 

 
 

              Teleskopunuz ile gözleme başlamadan önce Youtube video platformunda Celestron Türkiye sayfasından bulucu dürbün hizalama videosunu izleyip göz merceği ile hizalayın. 
              Teleskopunuzda, size 120x seviyesinde bir büyütme sağlayarak, 10 mm lik göz merceği ve 5mm lik mercek bulunmaktadır. Diagonal parçasını teleskopa yerleştiriniz ve ayar vidalarını kullanmak  
              suretiyle yerine sabitleyiniz. Şimdi her zaman yaptığınız gibi, 10 mm lik göz merceğini, düzeltici mercek parçasına yerleştiriniz. Her zaman gözleme başlarken 10 mm lik mercek ile başlayın.  
             Örneğin Ay gözleminde 10mm lik merceği kullanınız ardından daha fazla yaklaştırmak için 5mm mercek ile değiştiriniz..Büyütme gücü arttıkça ışık toplama gücü azalacağından görüntü kalitesi azalacaktır.  
 

Dürbün Kullanma Kılavuzu 
 
 

 

 

 

 

4x30 dürbününüzü gözünüze ayarlamak için 
sağ sol taraflarından tutarak bükünüz. 
Dürbününüz baktığınız mesafeyi 4 kat 
yaklaştırma özelliğine sahiptir. Örneğin 100 
metrelik mesafeyi 25 metreye düşürmektedir. 

Odaklamak için dürbününüzün ortasında 
bulunan netleme çubuğunu çevirin ve net 
görüntü elde edin. 
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