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PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUESPRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

• Telescopi Refractor
• Apertura: 102 mm
• Longitud focal: 660 mm
• f/ 6,5
• Augments màxims: 

– Ocular 25 mm = 26 augments        
– Ocular 9 mm = 73 augments
– Ocular 2,75 mm = 240 augments (no s’inclou amb l’equip)

• Montura Altazimutal



1. Components:
Trípode, tub, braç de forquilla, 
computadora de mà, safata 
accessoris, buscador, 2 oculars, 
prisma zenital, suport de la 
computadora

2. Muntar el trípode 
estenent-lo al màxim

3. Estendre les potes fins 
l’alçada desitjada

4. Comprovar que està ben 
anivellat

5. Col·locar la safata               6. Girar-la fins que queda
subjecta amb els anclatges

8. Assegurar el braç girant 
el cargol situat a la base

7. Col·locar el braç de 
forquilla

9. Col·locar el tub

MUNTATGE (1)MUNTATGE (1)



MUNTATGE (2)MUNTATGE (2)

15. Inserir el suport per la  
computadora en una pota

16. Emplaçar la computadora 
en el seu suport

10. Assegurar el tub girant 
el cargol situat al braç

13. Introduir el prisma al tub i 
assegurar amb els cargols

11. Introduir el buscador a 
la seva plataforma

12. Assegurar el buscador 
amb el cargol

14. Introduir l’ocular de 25 
al prisma i assegurar

17. Endollar la computadora 18. Recordeu treure la tapa 
del tub!

20 i 21. Abans d’utilitzar cal introduir 8 piles AA o connectar 
un transformador de 12V

19. Mirem per l’ocular i 
enfoquem amb la roda d’enfoc



POSTA EN MARXA (I)POSTA EN MARXA (I)

Abans de tot, 
però, encendre 
l’ordinador amb
botó ON/OFF del 
braç...

Els cossos al cel es mouen 
de forma relativament 
ràpida. Cal sempre que el 
telescopi pugui seguir-los.

Per a fer el seguiment
(TRACKING), si prems
primer MENÚ, a la pantalla 
es llegirà “Tracking” a la 
pantalla, després prem
ENTER, busca a la pantalla 
“Mode” i prem un altre cop
ENTER, després busca 
“Alt-Az” (montura
Altazimutal), prem ENTER i 
després prem UNDO dos 
cops, fins que a la pantalla 
surti un altre cop la pantalla 
inicial “NexStar SLT”.

PRIMER I MOLT IMPORTANT EL MOTOR 
DE SEGUIMENT...



POSTA EN MARXA (II)POSTA EN MARXA (II)

Moure el telescopi 
amb els botons de 
direcció de la 
computadora --?.
Si premeu RATE + 
una tecla numèrica,
s’ajusta la velocitat 
de moviment (1 molt 
molt lent a 9 molt 
ràpid). 
Es recomana el 9 (a 
l’inici) i el 6 (a 
l’apropar-se a 
l’objecte que es vol 
observar).

Per poder contemplar 
qualsevol objecte del cel, 

cal primer enfocar-lo
amb la roda d’enfoc



ALINEAR EL BUSCADORALINEAR EL BUSCADOR

És necessari 
alinear el buscador 
amb el telescopi, 
això vol dir que el que 
veiem a través del tub 
també ho veiem en el 
centre del buscador, 
on apareix un punt de 
llum de color vermell.

1) Dirigim el tub cap a un objecte terrestre fàcil d’identificar (creu, 
campanar, antena...) fins que el podem veure a través de l’ocular de 25mm 
(enfocar si cal)

2) Encenem el botó ON/OFF del buscador i mirem a través de la lent. 
3) Haurem de veure un punt lluminós vermell en el centre.
4) Centrar el buscador i telescopi: Amb les rodes d’ajust d’azimut (esquerra-

dreta) i d’altitud (dalt-baix) movem el buscador  fins que coincideixi el punt 
vermell amb l’objecte que hem situat a l’ocular del telescopi.

5) A partir d’aquest moment qualsevol objecte que veiem a través del buscador 
el tindrem centrat a l’ocular del telescopi.

6) Recordeu sempre al final apagar el buscador amb el seu botó ON/OFF per 
no gastar la pila!

Lent de 
vidre

Pila

Cargol de  
fixació al tub

Roda d’ajust  d’azimut  
(esquerra - dreta) (està
situada a l’altre costat)

Roda 
d’ajust 
d’altitud 
(dalt –
baix)

Interruptor 
ON/OFF 
control 
intensitat   
LED

Buscador



PER CONTEMPLAR LA LLUNA 
(o altres cossos) sense l’ordinador...
PER CONTEMPLAR LA LLUNA 
(o altres cossos) sense l’ordinador...

Possar en marxa el seguiment.

Possar l’ocular de 25 mm al 
telescopi.

Centra la Lluna en el buscador.

Per localitzar al nostre satel·lit, mou 
el telescopi amb les tecles de 
direcció, al principi a RATE + 9, 
després, a l’apropar-te, a RATE + 6.

Un cop la Lluna estigui centrada al 
buscador, si tot va bé, ´podras veure 
la Lluna amb el telescopi.

Per a veure-la amb més augments, 
canvia l’ocular i fica el de 9 mm.

Enfocar amb la roda 
d’enfoc



L’ORDINADOR DEL TELESCOPIL’ORDINADOR DEL TELESCOPI

Uns petits passos més...

(per a treballar una mica 
amb l’ordinador...)



L’ORDINADOR DEL TELESCOPIL’ORDINADOR DEL TELESCOPI

1. Pantalla 
LCD

3. Tecles direcció
(Per moure el tub del 
telescopi)

4. Tecles Catàleg
(Per seleccionar objectes)

5. Tecla INFO
(Mostra informació dels 
objectes)

6. Tecla TOUR
(Mostra els millors objectes 
observables en aquell 
moment, per una data i lloc 
indicats)

2. Tecla ALIGN
(Per confirmar que tenim 
centrats els objectes de 
referència en el procés 
d’alineació) 

7. Tecla ENTER
(Confirma les seleccions del 
Menú) 

8. Tecla UNDO
(Va al pas previ dels menús 
i esborra)

9. Tecla MENÚ
(Ens porta al Menú)

10. Tecles UP/ 
DOWN
(Guien les opcions del 
Menú)

11. Tecla RATE
(En combinació amb una 
tecla numèrica selecciona la 
velocitat dels motors 1=lent   
9= ràpid) 

12. Conector extra



ALINEAR EL TELESCOPI (1)ALINEAR EL TELESCOPI (1)

• Quan a la pantalla surti “Nexstar  
SLT” prémer ENTER per començar 
l’alineament.

• Utilitzar els botons UP/DOWN (6 i 9) per 
seleccionar “SkyAlign” i prémer ENTER.

• A la pantalla sortirà la informació de la 
darrera ciutat utilitzada. Normalment 
estarà bé (la ciutat ha de ser Barcelona)
• Prémer ENTER si no volem canviar la 
ciutat o UNDO per canviar-la.

• Després, per comprobar la data, amb les 
tecles UP/DOWN seleccionar “Standard 
Time” i prémer ENTER. 



ALINEAR EL TELESCOPI (2)ALINEAR EL TELESCOPI (2)

• Amb les tecles UP/DOWN seleccionar 
“Universal Time” i prémer ENTER.

• Amb les tecles numèriques introduir la data i prémer ENTER.
• ATENCIÓ: El format és MM/DD/YY (mes/dia/ any)
• Prémer ENTER directament si està bé la data.

• Amb les tecles numèriques introduir l’hora 
Universal i prémer ENTER. L’hora Universal 
és l’hora local menys una hora en hivern i 
dues hores a l’estiu.
• Prémer ENTER directament si està bé l’hora.
• El format és HH:MM (0-24h).



ALINEAR EL TELESCOPI (3)ALINEAR EL TELESCOPI (3)

• Després, dirigir el telescopi cap a una 
estrella brillant utilitzant les tecles de 
direcció (no importa que no sapiguem quina 
és). 
• Primer, centrar l’objecte en el buscador.

•Centrar després l’objecte en l’ocular i 
prémer: ALIGN. 
•Per centrar en l’ocular és millor utilitzar una 
velocitat baixa com RATE+4 ó +3.

•Seleccionar la velocitat alta com RATE+9 per 
dirigir el telescopi a un altre objecte brillant 
com en els pasos 8 i 9. 
•Quan estigui centrat a l’ocular prémer ALIGN.

•Repetir tots els passos per a un tercer 
objecte. 
•Si el procés ha estat correcte la pantalla 
mostrarà “Match Confirmed”. 
•Prémer UNDO per veure el nom dels objectes 
seleccionats o ENTER per acabar l’alineament.



I ARA QUÈ?I ARA QUÈ?

Un cop alineat el telescopi li 
podem dir que busqui 
qualsevol cos celeste dels 
més de 4.000 objectes de la 
seva base de dades.
Amb les tecles: M / CALD /  NGC 
/ PLANET / STAR / LIST 
accedirem a diferents catàlegs 
d’objectes. 
Un cop seleccionat un objecte la 
tecla INFO ens proporciona 
informació sobre ell i la tecla 
ENTER conduirà el telescopi fins 
a trobar-lo.

També podem fer que el 
Nexstar ens condueixi pels 
objectes més interessants 
d’aquella nit amb la tecla 
TOUR.



QUÈ PODEM OBSERVAR?QUÈ PODEM OBSERVAR?

• Per les característiques òptiques d’aquest telescopi 
els objectes més adequats per observar són la Lluna i 
els planetes, alguna galaxia i nebulosa ó els cúmuls 
d’estrelles.

M2
(Acuari)

M3
(Canis Venatici)

M6
(Escorpí)

M13
(Hèrcules)

M44
El Pessebre  (Càncer)

M31
Galàxia d’Andròmeda

M45
Les Plèiades (Taurus)

M42
Gran Nebulosa d’Orió (Orió)

Alguns exemples:

MAI ENFOCAR AL SOL!


