
SynscanUSB gyors csatlakozási útmutató 

Ez az útmutató a számítógépes, USB kapcsolat létrehozását írja le a SynscanPro szoftver és bármilyen 
típusú Sky-Watcher goto mechanika között. Az összekapcsoláshoz használható a SynscanUSB 
adapter, vagy a mechanika beépített USB portja is.  

Az alább leírtak nem vonatkoznak azonban a kézivezérlő USB portján keresztüli kapcsolódásra. Ilyen 
kapcsolatok létrehozása is lehetséges, egyes szoftverek (HNsky, Stellarium) kézivezérlőn keresztül 
kapcsolódhatnak a Sky-Watcher mechanikákhoz. A SynscanPro alkalmazás a kézivezérlő helyett, 
annak funkcióival, de azt kiváltva működik. 

ASCOM-os vezérlés USB porton keresztüli alkalmazására kézivezérlő nélkül a Sky-Watcher drivereivel 
jelen pillanatban még nincs mód, de nincs kizárva, hogy azt a későbbi szoftveres fejlesztések majd 
lehetővé teszik. EQMOD és EQASCOM alkalmazásával le lehet paraméterezni a mechanika vezérlését 
– saját felelősségre. Az ebből adódó károkért a mechanika gyártója és forgalmazója nem vállal 
felelősséget, az nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 

Közvetlen USB kapcsolat létrehozása szabályszerűen a következőképpen történjen: 

1. Csatlakoztassuk USB kábellel a SynscanUSB egységet! Várjuk meg, míg a Windows felismeri, 
és lefut a telepítés! Ha a telepítés megtörtént, a Windows eszközkezelőjében nézzük meg, 
melyik port kiosztást kapta az eszköz! A Portok (COM és LPT) alatt mint Profilic USB-to-Serial 
Comm Port (COMx) lesz található, ahol a COM utáni x az adott gép által kiosztott portszám 
lesz természetesen, amely 1 és 255 közötti érték lehet. Ezt a portszámot jegyezzük meg! 
 

 
 

2. Csatlakoztassuk a SynscanUSB egységet a hozzá mellékelt kábelek egyikével a mechanikához. 
Ezekkel a kábelekkel csak a távcsőmechanika és a Synscan egység között kapcsolatot 
hozhatjuk létre, hiába lehet a kisebbik csatlakozót a kábelek egyikén a kézivezérlő autoguider 
portjára csatlakoztatni, nem alkalmas az ilyen jellegű kapcsolat létrehozására, nem lesz 
látható a mechanika a számítógép számára. 



 

 
3. Indítsuk el a számítógépre feltelepített SynscanPro pro szoftvert! A program ingyenesen 

letölthető a Sky-Watcher gyártói weboldaláról, a 
 https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanpro_windows_1173.zip  
linkről. Indítás és a földrajzi koordináták megadása után a Beállítások főmenüben találjuk a 
Kapcsolat beállítások menüpontot. Ezt elindítva, válasszuk ki a Soros kapcsolat fület a lap 
tetején. Itt mindössze annyi dolgunk van, hogy beállítjuk a Soros port neve menüpontban a 
korábban kikeresett portszámot. 

 
4. Visszalépve eggyel, a lap tetején lévő Kapcsolódás gombra kattintva létre is jön a kapcsolat a 

szoftver és a mechanika között. Hybrid mechanikák esetén rákérdez, hogy EQ vagy AZ 
módban szeretnénk-e használni a mechanikát. Miután erre is válaszoltunk, a vissza nyíllal 
lépjünk ki a főmenübe, és kezdődhet az észlelés! 
 

A SynScan pro későbbi indításakor már nem kell ezeket a beállításokat megismételni, amennyiben a 
számítógép portkiosztása, és az összeállítási konfiguráció változatlan marad. (Pl. ugyanaz az USB port, 
stb) A kapcsolódás bármely menüpontból elérhető a felső navigációs sávból. 

 


