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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
ACUTER VOYAGER MAK70 és 

2DMICROTUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

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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ACUTER VOYAGER 2D MICROTUNE 
 
1.1. A háromláb összeállítása 
 

 Nyissa szét az állvány mindhárom lábát 
 Lazítsa ki a lábakon levő rögzítőcsavart, majd állítsa 
 be mindhárom lábat megfelelő hosszúságúra, majd 
 rögzítse a lábat a rögzítőcsavarok meghúzásával 
 (1.1.a ábra) 
 Bizonyosodjon meg róla, hogy az állvány a 
 függőlegesen áll a lábak beállítsa után 
 Lazítsa ki a magassági emelőoszlop rögzítőcsavarját, 
 majd a kívánt magasság 
 beállítása után húzza meg 
 ismét (1.1b ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2. A 2DMicrotune mechanikafej felszerelése 
 

 Rögzítse a 2DMicrotune fejet a mechanika 
 felső részére a 3/8”-es fotócsavar segít-
 ségével (1.2a ábra) 
 A rögzítősínt csatlakoztassa a mechanikafej 
 alsó részén levő gyűrűhöz 
 Nyissa le az 1.2b ábrán látható „rögzítés” 
 kioldása után az alapsínt, majd rögzítse a 
 lehajtás után ismét (1.2b ábra) 
 
Figyelem! Az okulártálca biztosítja a háromláb 
stabilitását, és megakadályozza a lábak 
összecsuklását. Az állvány használatakor 
minden esetben szerelje fel az okulártálcát. 
  

1.1a ábra 
1.1b ábra 

                  1.2b ábra                                                               1.2b ábra 
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ACUTER VOYAGER MAK70 
 

 
2.1. A távcső összeállítása 
 

1. Rögzítse a Voyager Mak 70 Maksztuv-Cassegrain teleszkópot a mechanikára a prizmasín vagy az 1/4"-es 
fotócsavar használatával (2.1a ábra) 

2. A keresőtávcső lábát illessze a tubus hátsó részéhez és rögzítse rá a rugalmas alátét és a csavar segítségével 
(2.1b ábra) 

3. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a tubus végén (2.1c ábra, 1) 
4. Csúsztassa be a zenittükröt a távcső okulárkihuzatába, majd rögzítse az előzőleg meglazított csavarok 

meghúzásával (2.1c ábra, 2) 
5. Lazítsa meg a zenittükrön levő rögzítőcsavarokat. 
6. Csúsztassa be a kiválasztott okulárt a zenittükörbe és rögzítse azt (2.1c ábra, 3) 

 

A távcsőre az általánosan elterjedt mechanikákkal kompatibilis prizmasín szerelhető. Hagyományos fotóállványok 
használata esetén a műszer alján levő 1/4"-es szabvány fotómenet használható. 
 
2.2. A keresőtávcső használata 
 
A keresőtávcső segítségével állíthatja a műszert a kiválasztott célpontra. 

Ehhez az szükséges, hogy a 
főműszer és a keresőtávcső optikai 
tengelye párhuzamos legyen, ezt a 
beállítást a felszerelés után el kell 
végezni. Legegyszerűbb a beállítást 
nappal elvégezni, egy legalább 500 
méterre levő távoli célpont 
segítségével. (2.2a ábra) 
 
1. Helyezze be a zenittükröt a távcsőbe, és abba a 20 mm-es okulárt. 
2. Állítsa be a távcsövet oly módon, hogy a kiválasztott célpont a látómező 
 közepén legyen látható, és állítsa be az élességet. 

                      2.1a ábra                                               2.1b ábra                                                                      2.1c ábra 

2.2a ábra 

2.2b ábra 
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3. Állítsa be a keresőtávcső élességét az okulár forgatásával (2.2b ábra, 1) 
4. Miközben megbizonyosodik róla, hogy a főműszerben a távoli célpont továbbra is a látómező közepén látható, 

a keresőtávcső oldalsó három állítócsavarjával hozza a célpontot a keresőtávcsőben levő szálkereszt 
metszéspontjába. (2.2b ára, 2) 

 
2.3. A távcső zenittükre és okulárjai 
 
A Voyager Mak 70 távcsövet a következő kiegészítőkkel szállítják: 

 Jó minőségű 90°-os zenittükör (2.3a ábra) 
 Kis nagyítást adó 20 mm-es okulár nagyobb látómező eléréséhez és 

halvány égitestek megfigyeléséhez (2.3b ábra) 
 Nagy nagyítást adó 10 mm-es okulár kisebb részletek 

megfigyeléséhez (2.3c ábra). Az adott kép nagyobb, de ugyanakkor 
halványabb is lesz, így a nagyobb nagyítást elsősorban fényesebb célpontok megfigyelésére használhatja. 

 
Megjegyzés: Tetszőleges kisebb vagy nagyobb nagyítást adó okulárokat vásárolhat a műszeréhez, mivel a csillagászati 
távcsövek okulármérete 1,25” (31.7 mm) szabványos. 
 
2.4. Élességállítás 
 
A távcső csak akkor ad éles, élvezhető képet, ha az élességállítást 
megfelelően elvégezte. Az élességet a távcső hátoldalán levő fókuszálógomb 
segítségével állíthatja be. A gombot közeli objektumok esetében az 
óramutató járásával megegyezően, távolabbi objektumok esetében 
ellenkező irányba kell elforgatni. Célszerű az élességállítással nappal 
megismerkedni egy távoli célpont segítségével, a kisebb nagyítást adó, 20 
mm-es okulár haszálatával. Amennyiben megfelelően távoli objektumot 
használ, az éjszakai megfigyelések során csak kis mértékben kell az élességet 
utánállítania. Ellenkező esetben meglehetősen nehéz a teljesen defókuszált, 
nagy méretű és halvány csillagkorongok megtalálása és az élességállítás (2.4a ábra). 
 
Megjegyzés: A fókuszálás a főtükör kis méretű elmozdításával történik. 
 
 

A MAK70 ÉS A 2DMICROTUNE HASZNÁLATA 
 
3.1. A kuplung feszességének beállítása 
 

 
 

 

          2.3a ábra              2.3b ábra    2.3c ábra 

2.4a ábra 

3.1a ábra 

3.1b ábra 
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A kuplung csavarjával (3.1a és 3.1b) állítsa be a mechanikafej mozgatásának szorosságát. Célszerű a mechanikafejet 
úgy beállítani, hogy a távcsövet kényelmesen, simán mozgathassa a kívánt célpontra, ugyanakkor a távcső ne 
mozduljon el saját súlya alatt vagy véletlen apró lökés következtében. 
 
3.2. A távcső felszerelése 
 
Helyezze a műszert az L alakú adapterre és rögzítse az 1/4"-es fotócsavarral. 
A fogantyút kézben tartva irányítsa a távcsövet a kívánt  célpontra. Állítsa be 
a kuplung erősségét a kényelmes mozgatáshoz, majd állítsa élesre a távcső 
által adott képet. A pontos célpontraálláshoz használja a magassági és 
azimutális finomállító csavarokat. 
 
3.3. Az okostelefon-adapter 
 
Használat 20 mm-es okulárral 

 Állítsa középre az okostelefon objektívlencséjét az adapter furatában 
(3.3a ábra) majd a rugalmas szalagok segítségével rögzítse az 

okostelefont (3.3b ábra) 
 Helyezze be a 20 mm-es okulárt a távcsőbe 
 és állítsa be a fotózni kívánt célpontot élesre 
 a távcső látómezejében (3.3c ábra) 
 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 
(3.3d ábra). 

 
 
Használat 10 mm-es okulárral 

 Csavarja ki a két kis rögzítőcsavart az 
okostelefon-adapter mindkét oldaláról 
(3.3e ábra) 

 Csavarja le az okuláradaptert (3.3f ábra) 
 Távolítsa el a műanyag távtartó gyűrűt 

(3.3g ábra) 
 Csavarja vissza a megjelenő furatokba az előzőleg eltávolított két kis rögzítőcsavart (3.3h ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Folytassa a mobiltelefon felszerelését a 20 mm-es okulár esetében ismertetett módon (3.3a, 3.3b, 3.3c, és 
3.3d ábrák) 

3.2a ábra 

                        3.3a ábra                                                                3.3b ábra 

                               3.3c ábra                                                  3.3d ábra 

         3.3e ábra                    3.3f ábra                                                  3.3g ábra                                     3.3h ábra 



6 
 

Amennyiben az okostelefonhoz rendelkezik kioldókábellel, 
csatlakoztassa egyik végét a mechanikafej megfelelő 
csatlakozójába, a másik végét pedig az okostelefonhoz. Aktiválja 
az okostelefon kamera üzemmódját, majd a felvétel 
készítéséhez használja a mechanikafej exponálógombját. (3.3i 
ábra). Amennyiben kioldókábel nem áll rendelkezésre, óvatosan 
végezze el az exponálást az okostelefon kijelzőjén megjelenő 
gomb érintésével. 
 
3.4. A Mak70 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. 
 
3.5. A nagyítás 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 10 
mm-es okulár 100x nagyítást ad egy 1000 mm-es távcsőben, mivel: 

nagyítás = távcső fókusztávolsága / okulár fókusztávolsága 
ebben az esetben: 
 1000 mm / 10 mm = 100x 
 
3.6. Válltáska 
 
A táskában minden szükséges elem (háromláb, 
mechanika, távcső és kiegészítők) elférnek. 
  

3.3i ábra 
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JELLEMZŐK 
 

Termék neve Acuter Voyager Mak70 
Optikai rendszer Maksztuv 
Átmérő 70 mm 
Fókusztávolság 1000 mm 
Fényerő f/14 
Tömeg (kiegészítők nélkül) 1,1 kg 
Méretek (kiegészítők nélkül) 9,5 x 10,5 x 26,3 cm 
Nagyítás (a mellékelt okulárokkal) 50x és 100x 
Javasolt nagyítási tartomány 25x – 140x 
Fókusztávolság 10 m – végtelenig 
  
Termék neve Acuter Voyager 2DMicrotune 
Mechanikafej típusa Alt-azimut 
Tömeg 1,6 kg 
Méret (behajtott talppal) 22 x 15 x 10 cm 
Maximális teherbírás 2,5 kg 
Finommozgatás tartománya / áttétel 360° / csiga és fogaskerék 
Csatlakozás 3/8” fotómenetes furat 
  
Termék neve Acuter Voyager háromláb 135 
Típus Összecsukható háromláb központi magasítóoszloppal 
Méretek (összecsukva) 12 x 12 x 51 cm 
Teljes magasság 135 cm 
A háromláb terpesztése a földön max/min 3 x 75 cm / 3 x 40 cm 
Csatlakozás 3/8” fotómenetes csavar 
  
Termék neve Mak70 hordtáska 
Tömeg (távcső, háromláb, mechanika, kiegészítők) 3,46 kg 
Méretek (távcső háromláb, mechanika, kiegészítők) 18 x 18 x 68 cm 

 
 


