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Tycho	  Brahe	  Observatoriet	  ligger	  strax	  utanför	  
Malmö,	  vid	  va6entornet	  i	  Oxie.	  Meade-‐teleskopet	  
syns	  här	  med	  husets	  tak	  [llbakadraget.
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L AT H U N D  F Ö R  M E A D E -T E L E S KO P E T

Följ instruktionerna mycket noggrant, teleskopet
är ett dyrt precisionsinstrument!

Gör	  de'a	  i	  turordning
–	  Fixa	  nyckel	  [ll	  obs.huset	  och	  lås	  upp
–	  Ta	  bort	  spärrklossar	  för	  taket	  [Bild	  1]
–	  Taket	  dras	  undan	  av	  två	  man	  [Bild	  2]
–	  Hämta	  okularet	  och	  handterminalen
	   –	  finns	  i	  pärm	  på	  kontoret	  [Bild	  3]
–	  Dämpa	  belysningen	  [Bild	  4]
–	  Ta	  bort	  skynket	  och	  två	  objek[vskydd	  [Bild	  5]
–	  Montera	  okularet
–	  Anslut	  handterminal	  i	  vänster	  u6ag	  ("HBX")	  [Bild	  6]
–	  Slå	  [ll	  spänningen	  [Bild	  6]
–	  Välj	  lämpligt	  stjärnobjekt	  på	  handterminalen
	   –	  ljusstark	  stjärna	  ovan	  i	  söder
	   	   –	  kolla	  med	  Stellarium,	  t	  ex	  Vega	  
	   	   –	  (OBJECT	  >	  Star	  >	  Named	  >	  Vega)
–	  Välj	  GO	  TO
–	  Invänta	  teleskopets	  förfly6ning	  och	  klarsignal
–	  Kontrollera	  centreringen	  av	  valt	  objekt

•	  Synkronisering
–	  Välj	  Speed	  [5]
–	  Finjustera	  med	  pilarna
–	  Håll	  ENTER	  nedtryckt	  2	  sekunder

–	  Tryck	  ENTER	  igen
	   –	  Teleskopet	  är	  synkroniserat!

•	  Fokusering
–	  Tryck	  Focus	  [4]
–	  Scrolla	  [ll	  Fine
–	  Fokusera	  med	  vänster/höger-‐pilarna
–	  Välj	  önskade	  objekt!

•Avslutning
–	  Välj	  UTILITIES,	  tryck	  ENTER
–	  Scrolla	  [ll	  Park	  scope
–	  Tryck	  ENTER
–	  Invänta	  klarsignal	  och	  texten	  Shut	  down	  scope
	   –	  Teleskopet	  är	  parkerat!
–	  Slå	  ifrån	  strömmen	  [Bild	  6]
–	  Ta	  bort	  handterminalen	  och	  okularet
–	  Montera	  	  två	  objek[vskydd	  och	  skynket
–	  Återställ	  taket	  och	  låsklossarna
–	  Återställ	  okularet	  och	  handterminalen
–	  Återställ	  belysningen
–	  Lås	  obs.huset	  och	  återställ	  nyckeln

Bild	  2.	  Det	  är	  tungt	  a6	  
dra	  av	  taket,	  två	  man	  
behövs.	  Ta	  bort	  spärr–
klossarna,	  ta	  spjärn	  mot	  
huset	  och	  dra.

Bild	  3.	  Okularet	  och	  
annat	  material	  finns	  i	  
Meade-‐pärmen	  på	  
kontoret.

Bild	  4.	  Belysningen	  styrs	  
inifrån,	  vid	  y6erdörren.

Bild	  5.	  Med	  objek[vskydd	  
på	  syns	  inga	  stjärnor...

Bild	  6.	  Montera	  först	  
handterminalen	  i	  HBX-‐
u6aget	  och	  slå	  [ll	  
spänningen	  sedan.

Bild	  1.	  Spärrklossarna	  
hindrar	  hjulen	  från	  a6	  
rulla.	  Ta	  bort	  dem	  när	  
du	  ska	  dra	  [llbaka	  taket.


