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Informaţii generale

Instrucţiuni privind manualul de utilizare

ATENŢIE!

Domenii de utilizare
Produsul serveşte numai pentru utilizare privată.
Aparatul a fost conceput pentru a mări imaginile obţinute în urma observării naturii.

Atenţionări generale

Pericol de vătămare corporală!

PERICOL!

OBSERVAŢIE!

Feriţi aparatul de temperaturi peste 45 °C!

Protecţia sferei private!

Instrucţiuni privind curăţarea aparatului

Eliminarea deşeurilor

Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul; respectaţi toate 
instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă! Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a 
putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai instrucţiunile prezentate în acest manual! Păstraţi 
manualul pentru consultări ulterioare. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la 
dispoziţie produsul.

Acest simbol de avertizare însoţeşte �ecare capitol din acest manual 
care se referă la utilizarea necorespunzătoare a aparatului, ce poate 
conduce la vătămări corporale uşoare sau grave.

Nu priviţi niciodată prin acest aparat direct spre soare sau în 
apropierea soarelui. PERICOL DE ORBIRE!

Copii au voie să utilizeze acest aparat numai sub supravegherea unui 
adult. Nu lăsaţi la întâmplare materialele folosite la ambalare (pungi de 
plastic, benzi de cauciuc etc.), căci acestea pot deveni periculoase pentru 
copii. PERICOL DE SUFOCARE!

Feriţi aparatul – în special componentele optice – de razele directe ale 
soarelui! Datorită focalizării luminii se pot produce incendii!

Nu dezmembraţi aparatul. Dacă aparatul s-a defectat adresaţi-vă unui 
specialist sau atelier de reparaţii.

Aparatul este conceput pentru utilizare privată. Respectaţi sfera 
privată a persoanelor din jurul dvs. – nu priviţi prin acest telescop în 
locuinţele din jur!

Curăţaţi lentilele ocularului numai cu o cârpă moale, ce nu lasă scame (de ex. 
micro�bră). Nu apăsaţi prea tare pentru a evita zgârierea lentilelor.

Pentru a îndepărta particulele rezistente de murdărie umeziţi cârpa folosind o 
soluţie pentru curăţat ochelari, iar apoi ştergeţi lentilele fără să apăsaţi prea tare.

Feriţi aparatul de praf şi umiditate! După utilizare lăsaţi aparatul să ajungă la 
temperatura camerei – în special dacă umiditatea este mare – până la evaporarea 
condensului format. 

Cea mai bună modalitate de a îndepărta praful de pe oglinda principală este să 
folosiţi o su�antă sau o perie moale (de ex. perie foto). Nu atingeţi sau ştergeţi 
oglinda cu degetele, căci riscaţi să dăunaţi stratului de acoperire.

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al 
protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi 
în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de 
domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.
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Părţile componente ale telescopului:

  1.  Buton focalizare
  2.  Lunetă (tub telescop)
  3.  Busolă
  4.  Montură azimutală
  5.  Scala axa azimut
  6.  Scala paşi 90°
  7.  Rotiţa pentru reglarea înălţimii

Conţinut colet:
  8.  2 oculare (6 mm, 20 mm)
  9.  Lentilă Barlow 2x

11.  Software

Orientarea telescopului

  
Alegerea ocularului potrivit

350 mm : 20 mm = 18 factor de mărire

Tabelul de mai jos include câteva valori pentru factorul de mărire.

Distanţă focală
telescop

Distanţă focală
ocular

Factor de mărire

350 mm 20 mm 18x 35x

350 mm 6 mm 58x 117x

Telescop re�ector
compact

Art. No. 90-15000

f=350 mm / d=76 mm

Filtru lună

Alegeţi un loc potrivit pentru instalarea telescopului. Suprafaţa de bază trebuie 
neapărat să �e stabilă (de ex. o masă).

Montura azimutală vă permite să mişcaţi telescopul în faţă şi în spate, la stânga şi la 
dreapta.

Pentru reglarea telescopului în scopul observării unui obiect folosiţi rotiţa pentru 
reglarea înălţimii (7) şi montura azimutală (4). 

Mişcaţi telescopul încet în faţă şi în spate cu ajutorul rotiţei pentru reglarea 
înălţimii (7). Dacă rotiţi montura azimutală (4) puteţi mişca telescopul spre stânga 
şi spre dreapta.

La începutul şedinţei de observare a naturii este foarte important să alegeţi ocularul 
cu cea mai mare distanţă focală. Regula generală: cu cât distanţa focală a ocularului 
este mai mare, cu atât mai mic este factorul de mărire! Pentru a calcula factorul de 

mărire există o formulă simplă: distanţă focală lunetă : distanţă focală ocular = factor 
de mărire. 

Cu alte cuvinte factorul de mărire depinde şi de distanţa focală a lunetei. Acest 
telescop are o distanţă focală de 350 mm.
Pe baza formulei de mai sus rezultă următorul factor de mărire, dacă utilizaţi un 
ocular cu o distanţă focală de 20 mm:

Factor de mărire cu lentilă 
Barlow 2x

Date tehnice:

Distanţă focală/diametru oglindă

Nr. articol

Tip construcţie: Dobson
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Mic dicţionar de specialitate:

Ce înseamnă...

Lentilă Barlow:

Distanţă focală: 

Lentilă: 

Ocular: 

Pentru a calcula factorul de mărire există o formulă simplă 
Distanţă focală lunetă : distanţă focală ocular = factor de mărire

Cu alte cuvinte factorul de mărire depinde de distanţa focală a ocularului şi a
lunetei.

Factor de mărire: 

Obiecte pentru observaţii:

Luna
Luna este singurul satelit natural al Pământului. 
Diametru: 3.476 km 
Distanţă: cca. 384.400 km 

Nebuloasa Orion (M42)
M42 se a�ă în constelaţia Orion
Distanţă: 1.344 ani lumină.

Lentila Barlow, ce poartă numele inventatorului acesteia Peter Barlow 
(matematician şi �zician englez, 1776 - 1862), serveşte pentru a mări distanţa focală 
a unui telescop. În funcţie de tipul de lentilă distanţa focală poate creşte de 2x sau 
chiar de 3x. În acest fel creşte şi factorul de mărire.

Toate instrumentele care măresc un obiect folosind o lentilă au o anumită distanţă 
focală. Prin această noţiune se înţelege drumul parcurs de lumină de la lentilă până 
la punctul de focalizare. În acest punct imaginea este clară. În cazul unui telescop 
se combină distanţa focală a lunetei şi a ocularului.

Lentila redirecţionează lumina în aşa fel încât după ce traversează un anumit traseu 
(distanţă focală) să genereze o imagine clară în punctul de focalizare.

Un ocular este un sistem optic compus din una sau mai multe lentile. Ocularul preia 
şi măreşte suplimentar imaginea clară obţinută în punctul de focalizare al unei 
lentile.

Factorul de mărire reprezintă diferenţa între observarea simplă a unui obiect şi 
observarea acestuia folosind un aparat optic (de ex. telescop). Dacă un telescop 

are factorul de mărire 30x obiectul privit prin telescop va putea � văzut de 30x 
mai mare decât cu ochii liberi.

În continuare vă prezentăm o colecţie foarte interesantă de obiecte cereşti şi roiuri de 
stele ce pot � observate. Imaginile din acest manual vă arată felul în care pot � văzute 
aceste obiecte cereşti prin telescop, folosind ocularele incluse în colet. 

Luna este cunoscută din timpuri preistorice. După Soare, Luna este cel mai strălucitor 
obiect de pe cer. Deoarece Luna se învârte complet în jurul Pământului într-o lună 
unghiul dintre Pământ, Lună şi Soare se modi�că permanent; iar acest lucru poate � 
observat analizând fazele Lunii. Perioada dintre două faze consecutive de Lună Nouă 
este de cca. 29,5 zile (709 ore). 

A�ată la o distanţă de 1.344 ani lumină faţă de Pământ, Nebuloasa Orion (Messier 42, 
M42) este cea mai luminoasă nebuloasă difuză de pe cer.
Această nebuloasă, ce poate � văzută şi cu ochii liberi, este un obiect ceresc foarte 
interesant de observat pentru orice tip de telescop, de la cele mai mici până la 
telescoapele din observatorii sau telescopul spaţial Hubble. 

Este vorba despre un nor foarte mare compus din hidrogen gazos şi praf, care se 
întinde peste jumătate din constelaţia Orion. Expansiunea acestui nor gigant se 
întinde pe mai multe sute de ani lumină. 
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Nebuloasa Inel din constelaţia Lira (M57)
M 57 se a�ă în constelaţia Lira
Distanţă: 2.412 ani lumină.

Nebuloasa Dumbbell din constelaţia Vulpecula (M27)
M27 în constelaţia Vulpecula
Distanţă: 1.360 ani lumină

f=20 mm f=6 mm
Luna

Nebuloasa Orion (M 42)

Nebuloasa Inel din constelaţia Lira (M 57)

Nebuloasa Dumbbell din constelaţia Vulpecula (M 27)

Celebra Nebuloasă Inel din constelaţia Lira este adeseori considerată drept prototip 
pentru o nebuloasă planetară; este unul dintre cele mai frumoase obiecte cereşti ale 
cerului de vară în emisfera nordică. Studiile recente au arătat că nebuloasa este 
alcătuită dintr-un inel (torus) compus din material strălucitor ce înconjoară steaua 
centrală (vizibilă numai cu telescoape mari) şi că nu este vorba despre o structură 
gazoasă de forma unei sfere sau elipse.

Dacă veţi observa Nebuloasa Inel dintr-o parte va arăta ca şi Nebuloasa Dumbbell 
(M27). Cu acest obiect veţi privi direct spre polul nebuloasei.

Nebuloasa Dumbbell din constelaţia Vulpecula (M27) a fost prima nebuloasă 
planetară descoperită vreodată. Charles Messier descoperea această nouă şi 
fascinantă categorie de obiecte cereşti în 12 iulie 1764. Acest obiect poate � văzut 
din planul său ecuatorial. Dacă am putea vedea Nebuloasa Dumbbell de la unul 
dintre poli atunci probabil că am descoperi că are forma unui inel şi că seamănă 
foarte bine cu Nebuloasa Inel (M57). Dacă vremea este bună acest obiect ceresc 
poate � observat chiar şi la un factor mic de mărire. 



www.germanelectronics.ro



ANL9015000MSP0612NG

Experience the National Geographic Channel. 
Visit our website: www.nationalgeographic.com

TELESCOP COMPACT
COMPACT TELESCOPE 
76/350

Sub rezerva erorilor și modi�cărilor tehnice.
Errors and technical changes reserved.

Meade Instruments Europe
GmbH & Co. KG

GERMAN ELECTRONICS SRL
www.germanelectronics.ro

© 2012 National Geographic Society 
NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design 
are trademarks of the National Geographic Society. 
All rights reserved.




