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המדריך המהיר לשימוש ראשון בטלסקופ

NEXSTAR
מזל טוב על הטלסקופ החדש ! זהו טלסקופ מתקדם ,המאפשר צפייה איכותית ומהנה
בשמי הלילה .באמצעות שימוש בטכנולוגיית ה  SkyAlignהייחודית – מובטחות לך שעות
צפייה רבות ,מהנות ומרתקות.
חשוב  :ההפעלה הראשונה יכולה לקחת זמן מה .יש להרכיב לאט את החלקים ,ולבצע את
כל שלבי ההוראות באופן מסודר בכדי לוודא הפעלה תקינה ,והבנה טובה של המערכת.
צוות מצפה הכוכבים ברקת ישמח לסייע לך בכל שלב .לעזרה במידת הצורך ניתן ליצור
קשר טלפוני .08-9264150

אנו ממליצים להירשם למועדון החברים של מצפה ברקת )חינם ,דרך אתר המצפה( כך נוכל להודיע לך על אירועים אסטרונומיים

מיוחדים ,תצפיות מיוחדות ועוד .באתר גם סרטי הדרכה מקוונים לכל טלסקופwww.bareket-astro.com .

 .1חבר את הטלסקופ לחצובה  /זרוע
 .2חבר את כוונת 'הנקודה האדומה' על הטלסקופ והדלק אותה )לפעמים יש להוציא לשונית פלסטיק
שקופה מחלקה הקדמי ,בכדי לאפשר הפעלה(

 .3הכנס את העינית הרחבה ביותר שברשותך לפוקוסר של הטלסקופ )בד"כ  20מ"מ(

 .4הדלק את הטלסקופ וכוונו באמצעות הכוונת לאובייקט רחוק מאוד ,כגון מנורה רחוקה )השתמש בשלט(.
אין להזיז את הטלסקופ ימין/שמאל באופן ידני ,ציר זה הינו נעול .ניתן לכוונו ידנית ,במידת הצורך –
רק מעלה/מטה.
 .5הזז את הפוקוסר מעלה/מטה באמצעות סיבוב הגלגל השחור ,עד לקבלת מראה חד ככל הניתן.
המטרה היא לראות כמה שיותר פרטים .בסיום התהליך הנ"ל – כבה את הטלסקופ.
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לאחר שסיימת "להכיר" את הטלסקופ באופן בסיסי ניתן לעבור להליך איפוס המחשב :
 .1הדלקה – כפתור .יש לוודא כי בטלסקופ יש סוללות או שהוא מחובר למתאם חשמל מתאים.
חשוב  :חיבור של מתאם חשמל בעל מאפיינים שונים מהנדרש יגרום לנזק בלתי הפיך לטלסקופ.
 .2על הטלסקופ להיות מאוזן .הזז בעדינות את גליל הטלסקופ מעלה/מטה במידת הצורך – באופן ידני בלבד.

 .3לחץ  ENTERבשלט – בכדי להיכנס אל הליך האיפוס הממוחשב.
 .4חשוב  :הדפדוף בין אפשרויות השלט מתבצע באמצעות הלחצנים  6ו 9-בלבד ) ,(UP/DOWNהחיצים
הגדולים בחלקו העליון משמשים לכיוון הטלסקופ בלבד ,ושולטים על תנועת המנועים.

 .5בחר את שיטת  , SKYALIGNלחץ  ENTERלהתחלת הליך האיפוס.

 .6על השלט יוצג תפריט עם שעה )הנתונים האחרונים שהוכנסו( ,לחץ  UNDOכדי לעורכם) .או  ENTERלהמשך(

 .7בהפעלה הראשונה בלבד

 :תתבקש להכניס את הקואורדינאטות של ישראל .בחר באופציה

' 'CUSTOM SITEוהכנס את הנתונים הבאים

Longitude 35 13 E
32 47 N

Latitude

אזור זמן UTC 2+

 .8לחץ  ENTERמספר פעמים עד שתגיע לשעה  .TIME -יש לזכור להוריד שעה  1כאשר נהוג שעון קיץ.
הכנס את השעה המקומית ולחץ .ENTER
שנה/יום/חודש .לחץ .ENTER
מט שנ
עד שתגיע לתאריך  .DATEהכנס בפורמט
פעמים ע
 .9לחץ  ENTERמספר עמים
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לתשומת לבך – בפעם הראשונה יש להקדיש זמן מה לתהליך האיפוס ,ולעשות כן בנוחות ומבלי למהר.
בפעמים הבאות ,לאחר הבנת התהליך ,הכנסת הנתונים תיקח פחות מדקה!

התחלת איפוס הטלסקופ

לכוכבים:

 .1בתפריט יופיע כעת הכיתוב  .CENTER OBJECT 1כוון באמצעות חיצי השלט בלבד
)משלב זה אין להזיז את הטלסקופ באופן ידני(  -לכוכב בהיר בשמיים.
השתמש בכוונת הטלסקופ בלבד ,בכדי למרכז את הכוכב.
הכיוון יכול להתבצע לכל כוכב בהיר שהוא ,אפילו אם מדובר בכוכב לכת או הירח.

 .2לאחר מרכוז הכוכב בכוונת לחץ .ENTER

 .3השתמש בחיצי השלט בכדי למרכז את הכוכב דרך עינית הטלסקופ בלבד .כאשר הכוכב נמצא במרכז
העינית לחץ .ALIGN

 .4כעת יופיע בתפריט  .CENTER OBJECT 2חזור על שלבים  1-3על הכוכב השני) .בחר כוכב רחוק מהראשון(
 .5כעת יופיע בתפריט  .CENTER OBJECT 3חזור על שלבים  1-3על הכוכב השלישי) .בחר כוכב רחוק מהשני(

 .6כעת מחשב הטלסקופ יעבד את הנתונים ולאחר מכן תופיע ההודעה .MATCH CONFIRMED
לחץ על כפתור ה  (5) PLANETלצפייה בכוכבי הלכת או על  (0) TOURלסיור בין גרמי השמיים
השונים הזמינים לצפייה.

שמיים עטורי כוכבים,
צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים
WWW.BAREKET-ASTRO.COM

