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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
AZ-GTix mechanika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 



 

2 
 

RÉSZEGYSÉGEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. AZ AZ-GTix MECHANIKA ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
 
1.1. A háromláb felállítása 
 

1. Húzza ki teljesen a háromláb lábait, majd állítsa fel a háromlábat egy 
 sík, vízszintes felületen. 
2. Helyezze fel az okulártálcát (1.1a ábra). 
3. Rövid tubus használata esetén (ahol nem áll fenn a háromlábba 
 ütközés veszélye) a mechanikafejet közvetlenül a háromlábra 
 szerelheti. Helyezze fel a mechanikafejet, majd a háromláb alján 
 levő 3/8” méretű csavarral rögzítse azt (1.1b ábra). 
 
(1) Illessze fel megfelelően az okulártálcát, és nyomja lefelé, miközben a 

lábmerevítőket felfelé nyomja. (2) Forgassa el az okulártálcát a rögzítéshez. 

1.1a ábra 
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Figyelem: Az okulártálca biztosítja a háromláb megfelelő stabilitását, a lábak megfelelő helyzetét. Az AZ-GTix 
mechanika használatakor minden esetben ajánlott az okulártálca használata. 
 

4. Hosszabb tubus alkalmazása esetén (ha fennáll a lábakba ütközés esélye) használja a magasító toldatot a 
felszereléshez (1.1c ábra) 

 
(1) Csatlakoztassa a magasító toldatot az AZ-TGix mechanikafejhez. (2) Csatlakoztassa a toldatot (és a rajta levő 
mechanikafejet) a háromlábhoz, és rögzítse azt. 
 
1.2. Az AZ-GTix mechanika felszerelése háromlábra 
 
1. Nyissa szét teljesen a háromláb lábait egy vízszintes felületen. Bizonyosodjon meg róla, hogy a háromláb 

stabilan áll. 
2. Rögzítse az AZ-TGix mechanikafejet a 3/8”-os menetes szár segítségével. A csavart óvatosan húzza meg. 

Figyelem: A csavar túlhúzása károsíthatja a mechanika belső alkatrészeit. 
3. A legtöbb háromláb felső síkján 1 vagy 3 rögzítőcsavar található. Óvatosan húzza meg alulról ezeket a 

csavarokat, hogy a mechanikafejet biztosan rögzítse. 
4. Emelje fel a háromláb középső részét a megfelelő magasságba megbizonyosodva arról, hogy a kiválasztott 

magasságban a távcső nem ütközik a lábakba. 
5. A háromláb lábainak beállításával állítsa a mechanikafejet vízszintesbe, ehhez használja a beépített libellát. 
  

1.1b ábra                                                                                                                        1.1c ábra 
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1.3. A távcső felszerelése 
 
1. Csúsztassa be a műszer prizmasínjét a befogadó nyeregbe (1.3a ábra). 
2. Rögzítse a távcsövet a csavar meghúzásával. 
 
1.4. A keresőtávcső felszerelése (1.4a ábra) 
 
(1) Keresse meg a tartólábbal ellátott keresőtávcsővet, majd (2) csúsztassa a 
keresőtávcső papucsát a tubuson levő foglalatba, majd rögzítse a csavar 
meghúzásával. 
  

 
1.5. Az okulár behelyezése (1.5a ábra) 
 
(Lencsés távcsövek valamint Maksztuv-rendszerek esetén) 
1. Lazítsa meg a fókuszírozó végén levő rögzítőcsavart. 
2. Csúsztassa be a zenittükröt, majd rögzítse a kihuzatban a fenti csavar meghúzásával. 
3. Lazítsa meg a zenittükrön levő rögzítőcsavart. 
4. Helyezze be a kiválasztott okulárt a zenittükörbe, majd rögzítse a csavar meghúzásával. 
 

 
 

II. A TÁVCSŐ HASZNÁLATA 
 
2.1. Keresőtávcső használata 
 
Ezek a fix nagyítású, a főműszerrel párhuzamosan szerelt kiegészítők rendkívül hasznos eszközök. Használatukkal 
könnyebb az égbolton való tájékozódás, a kiválasztott objektum megtalálása és a főműszer látómezejébe való 
beállítása.  

1.3a ábra 

1.4a ábra 

1.5a ábra 
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A keresőtávcső vagy vörös pontos kereső beállítását célszerű napközben elvégezni egy távoli tereptárgyon. 
Amennyiben a keresőtávcsvön az élesség állítására lenne szükség, lazítsa meg az objektív foglalatát rögzítő gyűrűt (és 
ennek tekerésével mozgassa az okulár felé a gyűrűt), majd az objektív foglalatának forgatásával állítsa be a kívánt 
élességet (2.1.1a ábra). Ezt követően rögzítse az objektívet a gyűrű visszacsavarásával és meghúzásával. Válasszon 
minél távolabbi, legalább 500 méterre levő tereptárgyat. 
• Válassza ki a távoli tereptárgyat, és állítsa be a főműszer látómezejének közepére. 
• Tekintsen a keresőtávcsőbe vagy a vörös pontos keresőbe, és ellenőrizze, hogy a célpont a szálkeresztre esik-
 e. 
• Amennyiben az objektum nem a szálereszre esik, a keresőtávcső oldalán levő állítócsavarokkal mozgassa 
 finom a keresőtávcsövet, amíg a szálkereszt pontosan a célponton áll (2.1.1b ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Élességállítás a távcsövön 
 

Lassan forgassa a fókuszírozón levő élességállítót az egyik 
irányba mindaddig, míg a távcsőben látott kép a lehető 
legélesebb lesz (2.2a ábra). Amennyiben a kép életlenedig, 
forgassa az élességállító gombot az ellenkező irányba. A 
hőmérséklet apró változásai idővel a fókusz ismételt 
finomítását tehetik szükségessé. Okulár cseréje után szinte 
bizonyosan szükséges az élesség ismételt beállítása. 
 

 
 
2.3. A megfelelő okulár kiválasztása 
 
A távcső nagyítását a műszer fókusztávolságának és a felhasznált okulár fókusztávolságának hányadosa adja. A 
nagyítás kiszámításához ossza el a távcső fókuszát a használni kívánt okulár fókuszával. Például, egy 10mm fókuszú 
okulár 80x nagyítást eredményez egy 800mm fókuszú távcsőben: 
 
Amikor égitesteket vizsgál, a műszerbe érkező fény hatalmas levegőoszlopokon keresztül éri el a Földet, amely 
oszlopok ritkán maradnak mozdulatlanul. Hasonló jelenséget tapasztalhat, mint amikor forró aszfalt felett néz át. Bár 
a távcső képes lehet igen nagy nagyítás előállítására, ez a nagyítás a fellépő turbulenciákat is felnagyítja, így a kép 
élvezhetetlen lesz. A tapasztalat szerint a mm-ben kifejezett távcsőátmérő kétszerese a használható legnagyobb 
nagyítás jó légköri körülmények között. 
 
Túl nagy nagyítás rendkívül megnehezítheti az objektumok megtalálását az égen. Célszerű egy kis nagyítást adó 
okulárral kezdeni, beállítani a célpontot a látómező közepére, majd az okulár cseréjével megtalálni az optimális 
nagyítást. 
  

2.1.1a ábra 

2.1.1b ábra 

2.2a ábra 
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III. CSATLAKOZÓK 
 
3.1. Vezérlőpanel 

 
3.2. Csatlakozók 
 

POWER (tápellátás): A külső 
tápegység csatlakozója, amennyiben 
nem a mechanikába helyezhető 8 db 
AA típusú elemről kívánja megoldani 
a tápellátást. 
 

 HAND CONTROL (kézivezérlő): A 
kézivezérlő (SynScan Hand Controller) 
RJ-12 típusú, 6 pólusú kábelének 
csatlakozója. 
 
 

SNAP: a sztereó ún. jack csatlakozó a 
fényképezőgép vezérléséhez szükséges. 
A kézivezérlővel vagy a megfelelő 
szoftverrel felvételek automatikus 

készítésére van mód. ON/OFF (ki/be 
kapcsoló): A mechanika 
tápellátásának ki- és bekapcsolására 
szolgál. 

 
 Power LED (visszajelző LED): Ez a LED több 
célt is szolgál a bekapcsolt állapot mutatása 
mellett: 

Állandó világítás: A beépített Wi-Fi modul ki van 
kapcsolva. 
Időnként egy villanás: A beépített Wi-Fi modul aktív. 
Időnként két villanás: Egy mobilalkalmazás 
csatlakoztatva van a mechanikához. 
Időnként három villanás: A mechanika szofterfrissítési 
üzemmódban van. 
 

 
3.3. Csatlakozók kiosztásai 

Megjegyzés: A SNAP csatlakozó a sztereó csatlakozón át 
két jelet biztosít. Azon kamerák esetében, amelyek nem 
igényelnek jelet az élességállításhoz, bármelyik jel 
használható. Az élességállításhoz és exponáláshoz külön 
jelet igénylő kamerák esetén az érintkezők megfelelő 
bekötése elengedhetetlen. 
 
A megfelelő működéshez az adott kamerához tartozó 
kábel megvásárlása szükséges. A megfelelő kábel 
kiválasztásához forduljon a kereskedőhöz. 

3.4. Tápellátás 
 
Feszültség: 7,5 V (min) és 14 V 
(max) között. Más értékek 
károsíthatják a motorvezérlőt és 
a kézivezérlőt. Csatlakozó: 2 mm 

belső, 5,5 mm külső átmérőjű 
henger, központ pozitív. 
Teljesítmény: legalább 750 mA. 
Válasszon kapcsolóüzemű 
tápegységet szabályozott 12 V 

kimenettel és legalább 750 mA 
teljesítménnyel. Túlfeszültség 
esetén a vezérlő automatikusan 
kikapcsolja a motorokat. 
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IV. AZ AZ-GTix mechanika használata 
 
4.1. Távcső vagy kamera felszerelése 
 
A távcső vagy kamera felszerelésére az alább ismertetett módok állnak rendelkezésre: 
 
1. Egy távcső (4.1a ábra) 
2. Egy távcső a mechanika egyik oldalán, egy kamera a másik oldalon. A kamera felszereléséhez szükséges az L 

adapter (4.1b ábra) 
3. Egy-egy távcső a mechanika mindkét oldalon. A kamerához hasonlóan itt is szükség van az L adapterre (4.1c 

ábra) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A két távcső párhuzamosítása 
érdekében négy helyen 
lehetséges a másodlagos távcső 
irányának beállítása (4.1d, 4.1e 
ábrák) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az L-adaptert állítsa be úgy, hogy a két távcső 
optikai tengelye azonos horizont feletti 
magasságba essen. 
  

4.1a ábra                                                         4.1b ábra                                                                 4.1c ábra 

4.1d ábra                                                                              4.1e ábra 
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4.2. A távcső kézi mozgatása 
 

1. Lazítsa meg a magassági kuplungot a távcső 
 vertikális mozgatásához. 
2. Lazítsa meg az azimutális kuplungot a távcső 
 horizontális forgatásához 
 
Tippek: 
 
Teljesen húzza meg a kuplungokat a motorral történő 
mozgatáshoz, ezzel érheti el a legnagyobb pontosságot a 
Goto funkció használatakor. 
A kuplungokat félig meglazítva a távcsövet kézzel a kívánt 
célpontra állíthatja, de azok maguktól nem mozdulnak el. 

Gyors, kézzel történő mozgatáshoz teljesen lazítsa meg mindkét kuplungot. 
 
4.3. Használat a SynScan kézivezérlővel 
 
Csatlakoztassa a SynScan kézivezérlőt a mechanika megfelelő csatlakozójához. Tanulmányozza a kézivezérlő 
használati útmutatóját a használathoz. 
 
4.4. Vezérlés mobileszközről 
 
A SynScan Pro vagy ScanScan Photo alkalmazások ingyenesen letölthetők az App Store, illetve Google Play 
áruházakból (iOS, illetve Android eszközök esetén) csillagászati megfigyelésekhez, illetve látványos fotók 
készítéséhez. 
 
4.5. Wi-Fi kapcsolat 
 

 Bekapcsolás után 15 percen belül csatlakozzon a mechanika által létrehozott Wi-Fi hálózathoz 
mobileszközével. Csatlakozás hiányában a mechanika a Wi-Fi modult automatikusan kikapcsolja 15 perc 
elteltével. 

 A gyári beállítások használatakor a létrehozott Wi-Fi hálózat neve „SynScan_xxxx”, a csatlakozáshoz jelszó 
nem szükséges. A SynScan Pro alkalmazás ajánlott a mechanikához történő csatlakozáshoz. 

 A mechanika Wi-Fi beállításai gyári értékre állíthatók vissza, ha a mechanikafej bekapcsolása után 4 óráig 
nem kapcsolódik a hálózathoz, és nem használja a mechanikát. 

 
4.6. Freedom Find™ 
 
Az AZ-GTix mechanikában mindkét tengelyen külön enkóderek találhatók, így a távcső kézzel történő mozgatásakor 
is képes a mechanikafej nyomon követni a távcső helyzetét. Ezzel a mechanika újbóli betanítására sincs szükség. Ezt a 
funkciók a SynScan kézivezérlőben, vagy a SynScan alkalmazásban kapcsolhatja ki vagy be. Amennyiben nem tervezi 
a távcsövet kézzel mozgatni, ajánlott a nagyobb pontosság érdekében a funkció kikapcsolása. 
 
 
 

4.2a ábra                                             4.2b ábra 


