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Gratulujeme vám k zakoupení teleskopu AstroMaster. Tento manuál se týká pěti modelů řady AstroMaster. Jedná se 

o tři modely s CG-2 ekvatoriální montáţí -- 70mm refraktor, 76mm Newtonův, 114mm Newtonův a dva s CG-3 

ekvatoriální montáţí -- 90mm refraktor a 130mm Newtonův. Série AstroMaster je vyrobena z nejkvalitnějších 

materiálů zajišťujících pevnost a odolnost. Mnohaletá zábava s teleskopy vyţaduje pouze minimum údrţby. 

  

Kompaktní design a optické parametry teleskopů osloví kaţdého začátečníka a umoţní mu vstoupit do světa 

amatérské astronomie. Kromě toho, ţe je teleskop AstroMaster vhodný pro pozorování vesmíru, poslouţí perfektně 

při pozorování objektů zemských. 

  

Na teleskopy AstroMaster je poskytována dvouletá záruka. Pro více informací navštivte www.celestron.com   

 

Některé z mnoha funkcí teleskopů AstroMaster: 

• Veškeré optické součástky jsou potaţeny (anti)reflexní vrstvou pro jasný a ostrý obraz. 

• Jemné, stabilní a jednoduché zaměřování objektů. 

• Kvalitní hliníkový stativ zajišťující stabilní základnu. 

• Rychlé a snadné polohování. 

• CD-ROM “The Sky” úroveň 1 -- program, který nabízí hvězdářské informace a tisknutelné mapy oblohy 

• Všechny modely slouţí k pozorování pozemních stejně tak jako vesmírných objektů. 

Věnujte čas tomuto manuálu před vaší cestou do vesmíru. Můţe chvíli trvat neţ se sţijete s vaším teleskopem, proto 

doporučujeme mít tuto příručku u sebe, dokud plně neporozumíte veškerým ovládacím prvkům. Manuál poskytuje 

detailně rozepsaný postup, doporučení a uţitečné rady, které usnadňují a zpříjemňují vaše pozorování.  

Váš teleskop je navrţen tak, aby poskytoval zábavu a hodnotné pozorování po mnoho let. Nicméně je zde několik 

věcí, na které je potřeba brát zřetel pro bezpečné pouţití a ochranu vašeho přístroje. 

 

 

 

Varování             

 Nikdy se nedívejte přímo do slunce, ani na něj nemiřte teleskopem (pokud nemáte příslušný sluneční 

filtr). Můţe to vést k nevratnému poškození očí. 

  

 Nikdy nepouţívejte teleskop k jakémukoliv promítání obrazu slunce. Teleskop sluneční záření 

zesiluje a hromadící se teplo uvnitř přístroje ho můţe poškodit. 

  

 Nikdy nepouţívejte UV filtry určené pouze k ochraně očí pro pozorování slunce přes teleskop. 

Teleskop záření zesílí, coţ se můţe projevit poškozením nebo zničením slunečního filtru a 

následnému proniknutí nefiltrovaného slunečního záření přímo do očí. 

  

 Nenechávejte teleskop bez dozoru, ani tehdy jsou-li přítomny dospělé osoby, nemusí být seznámeny 

se správnou obsluhou teleskopu. 

 

 

http://www.celestron.com/


Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


