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تعليمات التلسكوب من

 KONUS :التجميع
 

)، وضعه على الجرض.1) وسع أجرجل المامل يثليثي الجرجل (1 
 ) عوولى مووقربووة موون الووثليثووة أجرجوول، بووحيث تووسمح2) اجرفووع الوولقة الوووجووودة حووول الووعمود الوسووط السووود (2

بمالتمرير وضبط اجرتفماع المامل يثليثي الجرجل أيضما.
 ) الووذي يووضبط الجرتووفماع وذلووك بووفتح3) نوفذ توصويوبما توقريوبيًما لولجهماز بوماسوتخدام الوسمماجر الويكروموتري (3 

) التي تسمح للتلسكوب بمالدوجران حول محوجر مركزي.4اللقة المانبية (
 ) حوتى الوصول عولى صووجرة حومادة بوقدجر5) مون أجول الوتركويز عولى الهودف أدجر الولقة الوقريوبة مون النوبوب (4

المكمان.
.60x إلى 20x) لتغيير حجم الصوجرة من 6) تغيير حجم الصوجرة. أدجر اللقة (5
 ) اخووتيماجر الووتكبير: تووتوافووق زيوومادة الووتكبير مووع انووخفماض فووي دجرجووة السووطوع وتووخفيض فووي حجووم الوومال6

الكبر. عند بدء الراقبة ابدأ دائمما بدجرجمات تكبير منخفضة يثم زِدهما تدجريجيما
 حتى يكون لديك أفضل تكبير متوافق مع هذا الهدف الراقب ومع الظروف البيئية. تتطلب زيمادة التكبير

تعديل جديدا للتركيز على الهدف.

محول الطماقة للتصوير:
 SLR الووماص بووك إلووى عوودسوومات مووقربووة قووويووة موونماسووبة لووكماموويرات KONUSPOT لووتحويوول الووتلسكوب 

 اعتممادا على الكماميرا التي تتلكهما.T2الكثر شيوعما يجب عليك الصول على حلقة 
 . واجربوط عولىT2وفوي هوذه الورحولة أزل الويط الوطماطوي مون عودسوة الوتلسكوب، واجربوط موكمانوهما طورف الولقة 

السنمان الخرى للحلقة هيكل الكماميرا، كمما لو كمانت عدسة شيئية عمادية. كرجر 
عملية التركيز بجرد تميع هيكل الكماميرا.

نصمائح للتصوير:
 ل توجه الهماز نحو الشمس أو تراقبهما به. -

 من الضروجري ضبط وقت التعرض قبل التقماط الصوجر.reflex autofocus - في بعض كماميرات 
 - يتوافق أعلى التكبير مع السطوع القل، وبمالتمالي فإن وقت التعرض سيكون أكبر.

الصيمانة:
 - خزن الهماز في مكمان جماف وآمن، وتأكد من تغطيته لممايته من الغبماجر

 - تنب لس العدسمات بأصمابعك لن اللح والرطوبة التويمان في اللد قد يصنفرانهما.
 - ل تنظف الجزاء البصرية إل عند الضروجرة القصوى لن هذا قد يؤدي إلى تلفهما

  - لوتنظيف الوعدسومات، نووصوي بوماسوتخدام قوطعة قومماش نوماعومة، وفوي حومالوة الوسوماخ الوعنيدة، اسوتخدم قوطعة
قمماش نماعمة، بدون أليماف اصطنماعية مبللة بمالكحول و/أو بماليستر.
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