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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
ACUTER MAKSY 60 távcső 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

SOHA NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP KÖZVETLEN MEGFIGYELÉSÉRE: VISSZAFORDÍTHATATLAN 
SZEMKÁROSODÁST SZENVEDHET. HASZNÁLJON MEGFELELŐ, A TÁVCSŐRE BIZTONSÁGOSAN 
RÖGZÍTETT NAPSZŰRŐT A NAP ÉSZLELÉSÉHEZ. A NAP MEGFIGYELÉSEKOR FEDJE LE A 
KERESŐTÁVCSÖVÉT VAGY AZ ÉSZLELÉS IDEJÉRE SZERELJE LE A MŰSZERRŐL, EZZEL MEGELŐZVE A 
VÉLETLEN BETEKINTÉSBŐL EREDŐ BALESETEKET. SOHA NE HASZNÁLJON OKULÁRBA HELYEZHETŐ 
NAPSZŰRŐT, ÉS NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉSÉRE. A MŰSZERBEN 
FELGYÜLEMLŐ HŐ KÁROSÍTHATJA A TÁVCSŐ OPTIKAI ELEMEIT. 
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A MAKSY 60 TÁVCSŐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TÁVCSŐ ÖSSZESZERELÉSE 
 

1. Forgassa mindhárom lábat az 1. ábrán látható módon és rögzítse a 
csavarokkal (1. ábra) 

2. Lazítsa meg a mozgatás feszességét szabályozó kuplungokat, fordítsa 
a távcsövet megfelelő helyzetbe, majd emelje le a porvédő sapkát (2. 
ábra) 

3. Csúsztassa be a keresőtávcső talpát a kiegészítők rögzítésére szolgáló 
papucsba (a távcső hátulsó részén) és rögzítse azt a rögzítőcsavar 
meghúzásával (3. ábra) 

4. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a tubus végén (4a. ábra) 
5. Helyezze be a zenittükröt/Amici-prizmát a tubus végébe, majd 

rögzítse a csavarok meghúzásával (4b. ábra) 
6. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a behelyezett zenittükrön. 
7. Helyezze be a kiválasztott okulárt, és rögzítse a csavarok 

ismételt meghúzásával (4c. ábra) 
 

A TÁVCSŐ MOZGATÁSA 
 
A megfelelő irányba történő állításhoz egyszerűen mozgassa a 
távcsőtubust fel-és le, illetve a jobbra-balra (5. ábra) 

 
A ZENITPRIZMA (AMICI-PRIZMA) ÉS AZ OKULÁROK 

 
A MaksyGo távcső a következő kiegészítőkkel érkezik: 
 
 Egy Amici-prizma, amely 
 segítségével földi objektumok 
 megfigyelésekor a célpontok 
 nem fejjel lefelé jelennek meg 
 (6. ábra), azonban a kép 

 tükrözött (bal-jobbal felcserélve 
jelennek meg). A prizma a megfelelő kontraszt érdekében megfelelő bevonattal van ellátva. 

 
 
 

1. ábra 

        2. ábra                                    3. ábra 

5. ábra 6. ábra 
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 A kis nagyítást nyújtó 20 mm-es okulár nagyobb látószöget biztosít, alkalmasabb 
sötétebb égi objektumok megfigyeléséhez megfelelő (7. ábra) 

 Nagyobb nagyítást adó 10 mm-es okulárral (8. ábra) az objektum nagyobbnak látszik, 
de halványabbnak tűnik. 

 
Megjegyzés: A kisebb és vagyobb nagyításhoz további okulárok is vásárolhatók. A 
távcsövekhez használatos okulárok szabványos átmérője 1,25” (31,7 cm). 
 

ÉLESSÉGÁLLÍTÁS 
 
A megfelelően éles képhez a távcső élességállítására van szükség. Ezt a távcső hátsó részén 
levő élességállító forgatásával végezheti el. Közelebbi objektumok élességállításához az 
állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba, távolabbi célpont esetén ezzel 
ellentétes irányba kell forgatnia. Az élességállítás során finoman kezdje el forgatni az 
élességállító gombot. Amennyiben a kép tovább életlenedik, kezde el óvatosan az ellenkező 
irányba forgatni az élességállító gombot. Az élességet célszerű először a 20 mm-es, kisebb 
nagyítást adó okulár segítségével beállítani. Célszerű nappal beállítani a közelítő élességet, 
ezt követően az éjszakai célpontot élességét könnyebben lehet beállítani (9. ábra). 
 
Megjegyzés: Az élességállítás során a műszer főtükreje kis mértékben elmozdul. 
 

A KERESŐTÁVCSŐ HASZNÁLATA 
 
A keresőtávcső segítségével lehetséges a távcső a kiválasztott célpontra való 
állítása. A keresőtávcső felszerelése után szükséges a keresőtávcső 
párhuzamosítása a főműszerrel. Ezt célszerű nappal elvégezni. A főműszert állítsa a 
20 mm-es okulárral egy legalább 500 méterre levő távoli célpontra, a célpontot 
perid minél pontosabban a látómező közepére (10. ábra) 
 

1. Helyezze be a zenitprizmát (Amici-prizmát) a távcsőbe, majd a prizmába a 
20 mm-es okulárt. 

2. Állítsa a távoli célpontot a távcső látómezőjenék közepére, illetve állítsa a 
képet élesre. 
3. Állítsa be a keresőtávcső élességét a 
 keresőtávcső okulárjának forgatásával (11a. 
 ábra) 
4. A 20 mm-es okulár használatával tartsa a 
 célpontot a főműszer látómező köze-
 pén,miközben az állítócsavarok  segítségével 
 állítsa a távoli célpontot a keresőtáv- 
 cső szálkeresztjére. 

 
AZ OKOSTELEFON-ADAPTER HASZNÁLATA 

 
Használat 20 mm-es okulárral 

1. Állítsa középre az okostelefon 
objektívlencséjét az adapter furatában 
(12. ábra) majd a rugalmas szalagok 
segítségével rögzítse az okostelefont 
(13. ábra) 

7. ábra 8. ábra 

9. ábra 

10. ábra 

11a. ábra 11b. ábra 

12. ábra 
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2. Helyezze be a 20 mm-es okulárt a távcsőbe és állítsa be a fotózni kívánt célpontot élesre a távcső 
látómezejében (14. ábra) 

3. Helyezze fel az okostelefon-adaptert (a benne levő okostelefonnal) a 20 mm-es okulárra. 
Rögzítse az adaptert az okulárhoz az adaptert a 2 
rögzítőcsavar meghúzásával (15. ábra) 

4. Rögzítse az okostelefon-adaptert a távcsőbe helyezett 
okulárhoz 

 
Használat 10 mm-es okulárral 

1. Csavarja ki a két kis rögzítőcsavart az okostelefon-adapter 
mindkét oldaláról (16. ábra) 

2. Csavarja le az okuláradaptert (17. ábra) 
3. Távolítsa el a műanyag távtartó gyűrűt (18. ábra) 
4. Csavarja vissza a megjelenő furatokba az előzőleg eltávolított két kis 

rögzítőcsavart (19. ábra) 
5. Folytassa a mobiltelefon felszerelését a 20 mm-es okulár esetében ismertetett módon (12, 13, 14, 15. ábrák). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TÁVCSŐ KARBANTARTÁSA 
 
Kezelje a távcsövet óvatosan és tárolja megfelelő körülmények között (hőmérséklet, páratartalom, stb). Használat 
után minden esetben helyezze vissza a porvédő sapkákat. Az optikai elemeket csak e célra gyártott eszközökkel és 
tisztítófolyadékkal tisztítsa roppant óvatosan, a por előzetes lefújása után. Soha ne használjon erős tisztítószereket, 
illetve soha ne tisztítsa az optikát egyszerű törléssel, mivel a porszemek megkarcolhatják a felületeket. Kis 
mennyiségű por összegyűlése nem befolyásolja jelentősen az alkotott kép minőségét. Csak akkor tisztítsa meg a 
frontlencsét, ha erre már mindenképpen szükség van. 
 
Ügyeljen rá, hogy kézzel ne érintse az optikai felületeket. Ne merítse a műszert vízbe és ne próbálja meg szétszerelni 
– belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. 
 

A NAGYÍTÁSA KISZÁMÍTÁSA 
 
Az elért nagyítás a műszer és a használt okulár fókusztávolságainak hányadosaként adódik. A nagyítás mértékének 
kiszámításához egyszerűen ossza el a távcső fókusztávolságát a használt okulár fókusztávolságával. Például, egy 20 
mm-es okulár 37,5 nagyítást ad ezzel a 750 mm fókuszú műszerrel. 
 

nagyítás = távcső fókusztávolsága / okulár fókusztávolsága 
 
ebben az esetben: 
 750 mm / 20 mm = 37,5 

14. ábra 

15. ábra 

         16. ábra                       17. ábra                                                    18. ábra                                       19.ábra 


