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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
STAR ADVENTURER GTi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Star Adventurer GTi egy könnyen hordozható, praktikus, óragéppel ellátott ekvatoriális mechanika, goto 
funkcióval. V alakú prizmasín-befogadó papucsával akár 5 kg hasznos teher hordozására képes, akár AA típusú 
elemek, akár 12 V-os tápegység felhasználásával. A mechanika által biztosított Wi-Fi hálózat segítségével vezérlése 
kábelek nélkül megoldható, ugyanakkor számítógép is csatlakoztatható a szabványos ST-4-es, vezetésre szolgáló 
csatlakozó mellett. 
 
Mind a mechanika, mind saját épségének védelmében javasolt jelen felhasználói útmutató alapos átolvasása az 
összeszerelés, valamint a használatba vétel előtt. 
 
A fedőlapon megfogalmazottak mellett ügyeljen az alábbiakra is: 

 Ne nézzen a Napba vagy a Nap irányába a mechanika pólustávcsövén keresztül sem. A Nap és más erős 
fényforrások vakságot, illetve maradandó szemkárosodást okozhatnak. 

 Ne használja elektronikus eszközeit gyúlékony anyagok, elsősorban gázok közelében. 
 A műszert tartsa távol gyermekektől, ellenkező esetben sérülést okozhat. Az apró tartozékok kisgyermekek 

esetében fulladásveszélyt jelentenek. 
 Ne szerelje szét az eszközt, ez sérüléssel járhat, valamint a garancia elvesztésével. Hibás működés esetén 

távolítsa el az elemeket, majd forduljon szakszervízhez. 
 
 

A csomag tartalma 
 
Star Adventurer GTi mechanika és háromláb 
Bizonyosodjon meg, hogy a következő részegységek könnyen 
elérhetők: 
 

1. Kis tömegű háromláb 
2. Ellensúly (2,5 kg) 
3. Ellensúlytengely gallérja 
4. Ellensúlytengely 
5. Ellensúlytengely biztonsági zárócsavarja 
6. Okulártálca 
7. Azimutális állítócsavarok 
8. Prizmasín rögzítőcsavarja 
9. Pólustávcső kupakja 
10. Háromláb magasító toldat 
11. Toldat rögzítőcsavarjai 
12. Mechanikafej 

 
 
 
Star Adventurer GTi mechanikafej 
Bizonyosodjon meg, hogy a következő részegységek könnyen 
elérhetők: 

1. Ellensúlytengely gallérja 
2. Ellensúlytengely 
3. Ellensúlytengely biztonsági zárócsavarja 
4. Ellensúly (2,5 kg) 
5. Azimutális állítócsavarok 
6. Prizmasín rögzítőcsavarja 
7. Pólustávcső kupakja 
8. Mechanikafej 
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A Star Adventurer GTi összeszerelése 
 
A munka megkezdése előtt ellenőrizze, a kétféle készlet közül melyiket rendelte.  
 
1. lépés  
Nyissa szét a háromláb lábait és 
állítsa be a lábak megfelelő 
magasságát. Az állvány sta-
bilitásának érdekében minden 
esetben ajánlott a háromláb 
lábainak teljes szétnyitása. 
 
 
 
 
 
2. lépés  
Csatlakoztassa a mechanika-
fejet az állványhoz, és rögzítse 
az állvány alsó részén levő 
marokcsavarral. 
 
 
 
 
 
 
3. lépés  
Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
mechanikafej stabilan ül az 
állványon. A mechanikafejnek 
nem szabad elfordulnia az 
állványon 
 
 
 
 
 
4. lépés  
Földrajzi helyének megfelelően 
közelítőleg állítsa be a pólus-
magasságot a mechanikafejen 
az ellensúlytengelyt befogadó 
menet alatt levő állítócsavar 
segítségével. 
Csatlakoztassa az ellensúly-
tengely gallérját a tengelyhez, 
majd rögzítse azt a mecha-
nikafejbe történő becsavarással. Földrajzi helyétől 
függően az ellensúlytengely alsó vagy felső állásba is 
kerülhet. 

5. lépés  
Fordítsa a mechanikafejet 
észak (vagy a déli féltekén 
dél) felé. 
A mágneses pólus néhány 
fokkal eltér a valódi 
pólustól. Egy térkép vagy 
megfelelő applikáció segít-
ségével bizonyosodjon meg 
arról, hogy a mechanika a 
megfelelő irányban áll. 
 
6. lépés  
Lazítsa meg a deklinációs 
tengely kuplungját a fekete, 
kis dudorokkal ellátott 
gyűrű segítségével, majd a 
prizmasínt befogadó elemet 
állítsa az ábrán látható 
módon vízszintes helyzetbe, 
hogy a prizmasín rögzítő-
csavarja felül-re kerüljön. 
 
7. lépés 
Csúsztassa fel az ellensúlyt 
az ellensúlytengelyre, mi-
közben a mechanikafej 
kuplungjai kioldott állapot-
ban vannak. A felhelyezést 
követően bizonyosodjon 
meg róla, hogy a biztonsági 
csavart becsavarta az ellen-
súlytengely végébe. Figyelem! Soha ne helyezze fel a 
távcsövet az ellensúly felhelyezését megelőzően. 
 
8. lépés  
A prizmasín segítségével 
szerelje fel a mechanika-
fejre a távcsövet vagy 
kamerát. Közelítőleg vé-
gezze el a prizmasín ki-
egyensúlyozását a nyereg-
ben való óvatos előre-
hátra tologatással. 
Húzza meg a rögzítőcsavart a műszer rögzítéséhez, 
majd győződjön meg róla, hogy a műszer stabilan ül a 
mechanikafejen. 
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Mielőtt folytatja a munkát, bizonyosodjon meg arról, hogy a mechanikafel stabilan áll az állványon, nem lötyög, nem 
forog. Emelje meg az állványt a mechanikafejnél fogva annak ellenőrzése érdekében, hogy a két egység szilárdan 
rögzült-e egymáshoz. 
 
Figyelem! Soha ne szereljen fel műszert a mechanikafejre, mielőtt az ellensúlyt felhelyezte volna. Ügyeljen rá, hogy 
ne lépje túl a mechanika megadott terhelhetőségét, ez károsíthatja az eszköz belső alkatrészeit. Nagyobb tömegű 
eszköz felszerelését ne próbálja meg további ellensúlyok alkalmazásával elérni, mivel ez a teljes rendszert túlterheli. 
Ügyeljen rá, hogy a kicsúszást gátló csavar a megfelelő helyzetben legyen. 
 
A mechanikafej mind egyenlí-
tőhöz közeli, mind attól tá-
volabbi megfigyelőhelyeken 
használható. Az ellensúlyten-
gelyt minden esetben a meg-
felelő módon szerelje fel a 
mechanikafejre, így biztosít-
va, hogy az nem ütközi a há-
romlábba (1a ábra). 
 

 
Más gyártótól származó háromláb használata 
 
A Star Adventurer GTi mechanikafejet sokféle szokványos fotóállványra szerelheti fel. Minden olyan állvány 
megfelelő, amelyen szabványos, 3/8”-16-os rögzítőcsavar található, valamint felső sík felülete elegendően nagy 
ahhoz, hogy a mechanikafej teljesen felfeküdhessen. Az állvány teherbírása legalább 6 kg legyen. Célszerű olyan 
állványt használni, mely nem rendelkezik a középső elem további emelésének lehetőségével, amennyiben 
magasabbra szükséges emelni a mechanikafejet, ajánlott a Sky-Watcher megfelelő állvány-toldatát megvásárolni. 
Nem ajánlott semmiféle, panoráma- vagy gömbfejjel ellátott fotóállvány használata sem. 
 
1. lépés  
Bizonyosodjon meg róla, 
hogy az állvány felső síkja 
vízszintes, és a lábak legna-
gyobb terpesztésben áll-
nak. Ellenőrizze, hogy az 
állvány készen áll-e a 
mechanikafej fogadására. 
 
2. lépés  
Csatlakoztassa a me-
chanikafejet az állvány 
felső részéhez a 3/8”-
16-os csavar segítségé-
vel. Forgassa a mecha-
nikafejet oly módon, 
hogy a később felsze-
relendő ellensúlyten-
gely a háromláb egyik 
lába fölé essen. 
 
 

3. lépés  
Ellenőrizze, hogy a me-
chanika biztosan ül-e az 
állványon. Emelje fel a 
mechanikafejnél fogva 
az állvány, és bizonyo-
sodjon meg róla, hogy az 
nem fordul el, és nem 
billeg. Ezt követően 
szerelje fel az ellensúly-
tengelyt. 
 
Tudnivalók 
Ne szállítsa a Star Adventurer GTi mechanikát és 
állványt teljesen összeszerelve, mivel ilyenkor 
fokozott sérülésveszélynek van kitéve. 
Amennyiben az állvány 3/8”-es szabvány fotócsavarja 
túl hosszú, ne használjon alátéteket vagy 
közdarabokat a szükséges hossz eléréséhez. 
A Sky-Watcher nem ajánlja a kisebb szabvány 
állványcsavarral (1/4”-20) rendelkező kisebb állványok 
használatát. 

1a ábra 
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Amennyiben nem biztos benne, hogy a kiválasztott háromláb megfelelő, kérje ki a Sky-Watcher kereskedő tanácsát. 
 
 

Háromláb magasító toldat (külön megvásárolható kiegészítő) 
 
A Star Adventurer GTi igény szerint magasabbra is helyezhető a külön 
megvásárolható toldat segítségével. Erre általában hosszabb távcsövek 
(tipikusan hosszú refraktorok) használata esetén van szükség. Csakúgy, 
ahogyan nem ajánlott a mechanikát az állványra szerelve szállítani, 
ajánlott a toldatot és leszerelni a teljes mechanikáról szállításhoz. 
 
Tartozékok:  

1. Star Adventurer GTi mechanikafej 
2. Mechanikafej rögzítőeleme 
3. Magasító toldat 
4. Rögzítőcsavarok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. lépés  
Csatlakoztassa a rögzítőele-
met a mechanikafej alsó sík-
jához, és húzza meg a rögzí-
tőcsavart. 
 
 
 
 
 
 
2. lépés  
Csavarja fel a magasító tol-
datot a háromlábra, és rög-
zítse a háromláb alsó részén 
található marokcsavarral (a-
mellyel egyébként a mecha-
nikafejet rögzíti a háromláb-
hoz). 

3. lépés  
Állítsa fel a háromlábat a 
magasító toldattal, majd 
helyezze fel a mechanika-
fejet. Végül rögzítse egy-
máshoz az elemeket a há-
rom csavar segítségével. 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
Ne szállítsa a Star Adventurer GTi mechanikafejet, a 
magasító toldatot valamint a háromlábat 
összeszerelve. Használat előtt bizonyosodjon meg 
arról, hogy a háromláb lábai a maximális nyitásban 
állnak. 
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A Star Adventurer GTI kiegyensúlyozása 
 
 
Minden esetben ügyeljen rá, hogy az ellensúlytengelyt 
felszerelje a mechanikafejre. 
A kiegyensúlyozást mindkét tengelyen (rektaszcenziós 
és deklinációs) el kell végezni. Ehhez részben a 
műszernek az kismértékű előre-hátra mozgatása 
szükséges a prizmasín befogadó részében, valamint az 
ellensúly mozgatása az ellensúlytengelyen. 
Mindenképpen ügyeljen rá, hogy a mechanika az 
állványhoz stabilan van rögzítve. Munka közben 
ügyeljen a mechanika lábaira, valamint a talaj 
esetleges egyenetlenségeire. 
 
1. lépés 
Csúsztassa fel az ellensúly 
az ellensúlytengely végére. 
A műszert az ábrának 
megfelelően balra vagy 
jobbra csúsztatva állítsa be 
az egyensúlyi helyzetet. A 
finom csúsztatáshoz 
óvatosan lazítsa meg a 
rögzítőcsavart, csúsztassa a 
műszert az egyik irányba, 
majd a csavar rögzítése 
után ellenőrizze a kiegyensúlyozottságot (2a ábra) 
 
2. lépés 
Lazítsa meg a 
rektaszcenziós kuplungot, 
majd fordítsa úgy a 
mechanikafejet, hogy a 
távcső vízszintes helyzetet 
vegyen fel. Amennyiben a 
mechanikafej előre vagy 
hátra bukik, az első 
lépésben elvégzett 
kiegyensúlyozás a deklinációs tengelyen nem volt 
megfelelő, ezt végezze el ismét. A rektaszcenziós 
tengelyen történő kiegyensúlyozást az ellensúly finom 
mozgatásával érheti el. 
 

3. lépés 
Fordítsa át a műszert, majd 
ellenőrizze, hogy a 
kiegyensúlyozás mindkét 
tengely mentén megfelelő. 
Végezze el az esetleg 
szükséges finomításokat. 
 
A kiegyensúlyozás 
elvégzése után a távcső 
beállított pozíciójától 
függetlenül, a kuplungok kilazított állapotában se 
szabad a mechanikafejnek elmozdulnia. 
Fontos, hogy a kiegyensúlyozás minden később 
szükséges kiegészítő felszerelése után történjen meg. 
A kiegyensúlyozási folyamat során igyekezzen egyik 
kezével mindig a műszert fogni, hogy az esetleges 
hirtelen elfordulások esetében még sérülés nélkül 
meg tudja állítani a távcső mozgását. 
 
Tudnivalók: 
Ha az ellensúlytengely vízszintes, és az optikai 
rendszer előrebukik, a rendszer fejnehéz (amennyiben 
hátrabukik, farnehéz). Mozgassa a prizmasín-
befogórészben a prizmasínt, vagy a tubusgyűrűkben a 
műszert ennek kiküszöbölése érdekében (2a ábra). 
A deklinációs tengely kuplungja a mechanika felső 
részén, a prizmasínt fogadó elem aljánál található. A 
gyűrű elfordítása az óramutató járásával ellenkező 
irányba oldja a kuplungot, forgatása az ellenkező 
irányba rögzíti azt (2b ábra) 
A rektaszcenziós kuplung a mechanikafej oldalán (ha a 
mechanikafej mögött áll, a jobb oldalon) található (2b. 
ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2a ábra 

2b ábra 
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Pólusraállás 
 
Különösen hosszú expozíciós idejű felvételek készítésekor 
fontos az égbolt forgásával elmozduló csillagok és égi 
objektumok pontos követése, amelyek látszólag az égi 
pólusok körül írnak le köröket (3a ábra). A Star Adventurer 
GTi mechanika a rá szerelt távcsövet vagy 
fényképezőgépet a Föld forgásával ellentétes irányban, 
egyenletes sebességgel forgatja az óratengely 
(rektaszcenziós tengely) körül. Ennek eredményeképpen 
az objektumok nem mozdulnak be a felvételeken (3b 
ábra). Ehhez azonban a mechanika pontos pólusra állítása 
szükséges. 
 
A Star Advanturer GTi mechanika beépített pólustávcsővel 
rendelkezik. Távolítsa el a védősapkákat (3c ábra), ezt 
követően a pólustávcsőbe tekintve a benne levő 
megvilágított szálkereszt segítségével könnyen 
elvégezheti a pólusraállást. 
 
Az északi féltekén a pólusraállás viszonylag egyszerű, 
mivel az északi égi pólus igen közel esik a Sarkcsillaghoz. A 
mechanikafej döntésére szolgáló csavarok segítségével 
emelheti vagy süllyesztheti a rektaszcenziós tengelyt. A 
Polaris magasságának beállítását követően például a 
SynScan Pro App alkalmazás segítségével az adott földrajzi 
helyi és időpont megadása után láthatóvá válik a valódi 
északi pólus relatív helyzete a Polarishoz képest (Utility -> 
Advanced menüpont). Állítsa a Sarkcsillagot az alkalmazás 
által jelzett pozícióba az égi pólust körbevevő sávban (3d 
ábra).  
 
A déli féltekén a rektaszcenziós tengelyt a földrajzi szélességnek megfelelő magasságba döntve, majd a 
mechanikafejet a déli irányba fordítva állítsa az Oktáns csillagkén négy halvány (5 és 6 magnitúdós) csillagát a 
szállemezen látható körökbe a mechanikafej döntésével, illetve az oldalirányú állítócsavarok segítségével (3e ábra). 
 

 
3d ábra - északi félteke                                                                          3e ábra - déli félteke 

3b ábra 3a ábra 

3c ábra 
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1. lépés  
Ellenőrizze, hogy a há-
romláb felső síkja víz-
szintes (a beépített kis 
libella segítségével, 4a 
ábra). Távolítsa el a pó-
lustávcső kupakját. A pó-
lusraállás megkezdése e-
lőtt állítsa a mechanikát 
az északi/déli irányba. 
Északon ez a Polaris kör-
nyezete, a déli féltekén 
néhány fokkal eltér a 
mágneses déli pólustól. 
 
2. lépés  
Állítsa be a mechanikafej 
dőlését földrajzi szélessé-
gének megfelelően. 
 
A földrajzi koordináták-
ban levő számok első cso-
portja jelzi a földrajzi szé-
lességet. Budapest ese-
tében ez az érték körül-
belül 47,5°N (ahol N az 
északot jelöli). A Star 
Adventurer GTi 
mechanikán a 
beállításhoz megfelelő 
skála található (4b ábra). 
 
A déli féltekén a beállítás 
hasonlóképpen működik. 
Például, Sydney esetében 
a földrajzi szélesség 34°S 
(S – dél), így a 
mechanikafejen a 34°-os 
értéket kell beállítani. 
 
Az azimutális állítócsavarok segítségével a 
mechanikafejet oldalirányban fordíthatja el (4a ábra). 

3. lépés  
Állítsa a pólustávcső óra-
szögét (hour angle) 0-ra, 
azaz a szállemez felfelé 
mutat. Ehhez forgassa a 
mechanikafejet a rekta-
szcenziós tengely körül. A 
SynScan Pro applikációban 
válassza az Advanced -> 
Polar Scope menüpontot. 
Okoseszköz esetben az 
alkalmazás automatikusan 
megszerzi a földrajzi hely 
koordinátáit, valamint az aktuális időpontot. 
 
Egyébként ezek megadása 
után folytatódhat a 
folyamat. A földrajzi hely 
beállítása után a 
megjelenő képen látható a 
Polaris (illetve a déli 
féltekén az Oktáns) 
helyzete. A mechanika 
állítócsavarjainak 
segítségével, valamint a 
rektaszcenziós tengely 
körüli forgatással állítsa be 
a pólustávcsőben a megfelelő helyzetet (4c ábra) 
 
A pólusraállás befejeztével 
mozgassa a távcsövet par-
kolópozícióba (4d ábra). 
 
Figyelem: A Star 
Adventurer GTi 
pólustávcsövében megvilá-
gított szálkereszt található, 
a megvilágítás a SynScan 
App alkalmazásban kap-
csolató. Ügyeljen rá, hogy 
energiatakarékossági okokból minden pólusraálllás 
után kapcsolja ki a megvilágítást. 
 

 
  

4a ábra 

4b ábra 

4c ábra 
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A Star Adventurer GTi tápellátása 
 
A mechanika tápellátása történhet nyolc darab AA típusú elemmel, vagy 12 V egyenáramot előállító tápegységgel 
(külön megvásárolható). Elemekkel történő tápellátás esetén a mechanikafejbe az oldalsó fedőlemez eltávolítása 
után helyezheti be az elemeket (5b ábra). Az elemfedél eltávolításához először csavarja ki a mechanika hátoldalán, a 
pólustávcső felett levő rögzítőcsavart (5a ábra). 
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polari-
tásra (a rugós érintkezők az elemek negatív pólusához 
csatlakoznak). A megfelelő behelyezést az elemtartó-
ban levő ábra is segíti. Ügyeljen rá, hogy ne helyezzen 
be együtt új és használt elemeket, vagy eltérő gyártótól 
származó elemeket. Ne használjon sérül elemeket, és 
szintén ne keverjen teljesen és részben feltöltött akku-
mulátorokat. Az elemeket mindig távolítsa el a mecha-
nikából, ha előreláthatólag nem fogja használni huza-
mosabb időn át. A mechanikafej 12 V egyenárammal is 
táplálható, például egy hálózati csatlakozóba helyezhe-
tő tápegység segítségével. A tápegység 12 V feszültsé-
get és 2 A áramerősséget kell, hogy szolgáltasson egy 
5,5 mm hosszú, 2,1 mm átmérőjű csatlakozón át, mely-
ben a pozitív pólus középen van. Tápegység helyett a 
mechanikafejet egy powerbankhoz is csatlakoztathatja 
egy szokványos autós cigarettagyújtó-csatlakozó segít-
ségével. 
 
Mindazonáltal közvetlen tápellátás autóakkumulátorról 
nem ajánlott, kivéve, ha egy 5 A biztosítékot is tartalmaz 
a csatlakozókábel. 
 
Figyelem! Soha ne csatlakoztassa a mechanikát 24 vagy 
48 V tápfeszültséghez. Ne csatlakoztassa egyéb generá-
torokhoz, mivel ezek nem megfelelőek elektronikus esz-
közök számára a generátor által előállított kis mérték-
ben váltakozó feszültség következtében. 
 
A legbiztosabb tápellátás a nyolc darab AA típusú elem-
mel történik. Az óragép-funkció használata során egy 
készlet elem akár 36 órás működést is biztosít, ugyan-
akkor a műszer gyakori mozgatása az elemek élettarta-
mát jelentősen csökkenti, míg nagyobb kapacitású ele-
mek hosszabb működést biztosítanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5a ábra 

5b ábra 
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Csatlakozás a Star Adventurer GTi mechanikafejhez 
 
A Star Adventurer GTi mechanika beépített Wi-Fi 
adapterrel rendelkezik, a hozzá történő csatlakozás 
számos módon történhet meg: 

 okoseszköz segítségével Wi-Fi-n keresztül 
 számítógép vagy laptop segítségével Wi-Fi-n 

keresztül 
 számítógépről USB-kábel segítségével 
 a SynScan kézivezérlőn át (külön vásárolható 

meg) 
 
Okoseszközről történő csatlakozáshoz a SynScan Pro 
applikáció letöltése szükséges (elérhető Android és 
iOS rendszerekre is, az Apple Store, ill. Google Play 
Store áruházakból). Az alkalmazás letöltése ingyenes. 
Számítógépre a megfelelő szoftver a 
http://www.skywatcher.com/download/software/syn
scan-app/ címen érhető el. 
 
Okoseszközzel történő csatlakozás 
 
Töltse le a fenti alkalmazást és telepítse 
okoseszközére. Kapcsolja be a Star Adventurer GTi 
mechanikát. Az okoseszközön keresse meg a Wi-Fi 
beállításokra vonatkozó menüt, majd csatlakozzon a 
mechanika által létrehozott hálózathoz. A mechanika 
által létrehozott hálózat neve minden esetben 
SynScan_**** formátumú. Nyissa meg a SynScan Pro 
alkalmazást, és válassza a Connect (kapcsolódás) 
menüpontot. Az alkalmazás ezt követően megjeleníti 
az észlelhető mechanikák listáját, ebből válassza ki a 
megfelelőt a csatlakozáshoz. 
 
Számítógépről való csatlakozás 
 
A csatlakozás lépései megegyeznek az előzőekben 
leírtakkal, attól eltekintve, hogy a Windows 
rendszereken futó alkalmazás letöltésére van szükség. 

Számítógépről való csatlakoztatás USB kábelen 
keresztül 
 
A megfelelő alkalmazás letöltése után csatlakoztassa a 
számítógépet a mechanikafejhez annak kikapcsolt 
állapotában (6a ábra). Kapcsolja be a Star Adventurer 
GTi mechanikát. Válassza a Connect (kapcsolódás) 
menüpontot, így az számítógép a felismert USB 
kapcsolaton át kapcsolódik. 
 
Számítógépről való csatlakoztatás a kézivezérlőn 
keresztül 
 
Csatlakoztassa az RJ45 kábelt a kézivezérlő alján levő 
csatlakozóhoz, majd a mechanikafejhez (6a ábra). 
Kapcsolja be a mechanikát, ezután a kézivezérlőn 
megjelenő utasítás szerint initializálnia kell a 
mechanikát (l. a pontos leírást a 
http://www.skywatcher.com/download/manual/syns
can-hand-control-and-synscan-app/ címen). 
 
Megjegyzés: Amennyiben az okoseszközről Wi-Fi-n 
keresztül kapcsolódik a mechanikához, az eszköz 
internet-kapcsolata megszűnik. Ezt követően internet-
kapcsolatot a mobilhálózaton keresztül tudja 
igénybevenni. További információk a 
http://www.skywatcher.com/download/manual/ 
címen érhetők el. 
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Vezetés a Star Adventurer GTi mechanikával 
 
Pontos asztrofotók készítéséhez az egyszerű óragép-
funkció nem elegendő, mivel előfordulnak kis mértékű 
hibák a mechanikai alkatrészekben, illetve külső 
behatások (széllökések) is szükségessé tehetik a 
távcső pontos helyzetébe történő beavatkozást. Ezt a 
folyamatot vezetésnek nevezzük. A mechanikafejen 
található szabványos ST-4 csatlakozó teszi lehetővé 
ún. autoguiderek csatlakoztatását. A vezetéshez egy, a 
főműszerre szerelt vezetőtávcső, az arra csatlakozó 
vezetőkamera, valamint megfelelő szoftver szükséges. 
 
1. lépés 
Telepítse az ASCOM platform legfrissebb változatát 
(https://ascom-standards.org/) 
Töltse le a Synscan Pro alkalmazást Windows 
rendszerű számítógépére, valamint a szükséges 
ASCOM-illesztőprogramot a Star Adventurer GTi 
mechanikához: Ezek a szoftverek mind fellelhetők a ( 
http://www.skywatcher.com/download/software/ 
weboldalon). 
Telepítse a szükséges ASCOM illesztőprogramokat 
számítőgépére (ASCOM Driver for SynScan Pro app 
Version, ASCOM Driver for SynScan hand controller): 
http://www.skywatcher.com/download/software/asc
om-driver/  
Telepítse a Synscan Pro alkalmazást: 
http://www.skywatcher.com/download/software/syn
scan-app/  
 
2. lépés 
Csatlakoztassa a kamera leírásának megfelelően a 
kamerát a számítógéphez, majd a számítógépet az 
USB kábel segítségével a mechanikához. Amennyiben 
a kamerán található ST-4 csatlakozó, ezt felhasználva 
egy megfelelő kábellel csatlakoztassa a kamerát 
közvetlenül a mechanikához. 
Ezt követően kapcsolja be a mechanikát. 
 
3. lépés 
Indítsa el a SynScan Pro alkalmazást. Kattintson a 
Settings menüben a Connect Settings menüpontba. 
Válassza ki a Serial pontot, majd a megfelelő soros 
portot (COMx). Kattintson a Back (vissza) gombra, 
majd a Connect (csatlakozás) gombra. Ezután a 
csatlakoztatott mechanika működésre kész. 
 
A Star Adventurer GTi által használt soros port 
nevének meghatározásához indítsa el Windowst 

futtató számítógépén az Eszközkezelőt (Device 
Manager) a Vezérlőpultból (Control Panel). 
Keresse meg a „Prolific USB to Serial Comm Port” 
bejegyzést (7b ábra). Amennyiben a sor mellett sárga 
háromszögben felkiáltójel van, szükséges az eszköz 
illesztőprogramjának letöltése és telepítése. 
 
4. lépés 
Nyissa meg a kiválasztott vezetőszoftvert, majd a 
leírásának megfelelően csatlakoztassa a 
vezetőkamerához, illetve a mechanikához. A 
mechanika típusa „SynScan App Driver” legyen, ezzel 
az ASCOM platformon keresztül létrejöhet a 
kapcsolat. További tudnivalókért keresse fel a 
http://www.skywatcher.com/download/manual/syns
can-hand-control-and-synscan-app/ weboldalt. 
 

 

7a ábra 

7b ábra 
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SNAP csatlakozó és a kamera vezérlése 
 
A Star Adventurer GTi mechanikafej képes a legtöbb gyártó 
kamerájának vezérlésére, amelyek egyébként is elláthatók 
kábeles távvezérléssel. Ehhez a kamerájához megfelelő kábel 
megvásárlása szükséges, melynek 2,5 mm-es csatlakozóját a 
8a ábrán látható csatlakozóba kell helyeznie. A kábel másik 
végét csatlakoztassa a – kameránként eltérő – csatlakozóba. 
Ezt követően a SynScan Pro alkalmazás segítségével 
lehetősége van a kamera teljes körű vezérlésére (l. az 
alkalmazás leírását a 
https://www.skywatcher.com/download/manual/synscan-
hand-control-and-synscan-app/ címen). 
 
 
 

Karbantartás 
 
A Star Adventurer GTi szinte alig igényel karbantartást, mindazonáltal néhány dolgot érdemes szem előtt tartani. 
 
Tisztítás. Por és pára megjelenhet a mechanikafejen. Ajánlott egy száraz, nem szöszölő ronggyal letörölni ilyenkor az 
eszközt. Makacsabb szennyeződések enyhén nedves ruhával távolíthatók el. Ne próbálja a csatlakozók belsejét 
tisztítani, mivel ez a csatlakozók vagy a mechanika elektronikájának meghibásodásához vezethet. 
Elemtartó. Ne hagyja az elemeket hosszú ideig használaton kívül a mechanikában. A kifolyó elemek korróziót 
okozhatnak. Célszerű hosszú szünet esetén az elemeket kivenni, a mechanikafejet pedig portól és nedvességtől 
védve tárolni. Az elemeket ne erőltesse az elemtartóba, mindig ellenőrizze a megfelelő polaritást és elemtípust. 
Általános használat. Mindig lazítsa meg mindkét kuplungot a távcső kézi mozgatása előtt. Ne lépje túl a mechanika 
megadott teherbíró képességét, ellenkező esetben a motorok károsodhatnak. Minden esetben helyezze vissza a 
pólustávcső sapkáit használaton kívül, és ne nyúljon be semmiféle eszközzel a pólustávcső irányába. 
A Star Adventurer GTi nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Bármilyen probléma esetén forduljon 
a kereskedőhöz. 
 
Jellemzők 
 

Követési üzemmód Asztrofotózás, ekvatoriális mód 
Maximális terhelhetőség 5 kg 
Fogaskoszorú Réz, 15,8 mm átmérő 
Csigakerék Alumíniumötvözet, 92 mm átmérő 
Motor Miniatűr DC szervomotor 
Beépített tartozék Megvilágított pólustávcső 
Pólustávcső Körülbelül 8,5° látómező 
Tápfeszültség 8 db AA típusú elem: DC 9 – 12 V 

Külső tápegységről: 12 V 
Működési időtartam Több mint 10 órányi óragép-funkció lítium-ion elemekkel 20° C hőmérsékleten 

(A pontos élettartam az elemek típusától és a használat módjától függ) 
Működési hőmérséklet -10° C – 50° C 
Méretek 227 mm x 227 mm x 125 mm – Mechanikafej 
Tömeg 2,6 kg 
Prizmasín típusa Standard Vixen-prizmasín (V-típusú) 

 
 


