
 
Bruksanvisning 

Till alla teleskop med EQ3 eller EQ5 montering 

 
 

 

 



Monteringens delar 

Monteringen är den delen som bär upp ditt teleskop, och möjliggör att du kan ställa in teleskopet mot 

önskat objekt. Utseendet och delar kan variera, men här är en typisk ekvatoriell montering: 

 

 

 

 

 

 



Ekvatoriell montering 

Ditt teleskop levereras med en så kallad ekvatoriell montering. Denna monteringstyp är designad 

specifikt för astronomi och gör det lättare att följa efter objektens rörelse över himlen. Alla objekt på 

himlen verkar rotera runt oss en gång per dygn – i verkligheten är det såklart jorden som rör sig. När 

du tittar på objekt med hög förstoring kommer du att se att det inte tar lång tid innan objektet har 

försvunnit ur teleskopets synfält. Från vårt perspektiv verkar himlakroppar följa en bågformad bana 

över himlen. Den stora fördelen med en ekvatoriell montering är att det räcker att vrida på en enda 

finjusteringsratt för att följa efter objektens bana. Detta åstadkommer man genom att en av 

monteringens axlar står exakt parallellt med jordens axel. 

Balansera ditt teleskop 

För att du skall kunna rotera ditt teleskop runt 

monteringens axlar och peka det dit du vill behöver du 

först balansera teleskopet. Börja med att vrida 

teleskopet så att stången för motvikterna är 

horisontell. Släpp det lite försiktigt, men inte helt så 

att det snurrar fritt, och känn åt vilket håll det vill 

rotera. Om det vill rotera så att motvikten åker nedåt 

flyttar du vikten längre in på stången, vill det rotera så 

att teleskopet åker nedåt flyttar du istället motvikten 

längre ut på stången. Upprepa tills teleskopet stannar 

horisontellt när du släppet det. Lås sedan upp den andra axeln, och flytta teleskoptuben framåt eller 

bakåt tills även den är balanserad. 

Polinställning 

För att ditt teleskop skall kunna följa objekten på himlen behöver du ställa in det korrekt, detta kallas 

Polinställning, eller på engelska Polar Alignment. För oss på norra halvklotet betyder detta att vi riktar 

monteringen mot den geografiska nordpolen. Som hjälp har vi Polstjärnan (Polaris), som ligger väldigt 

nära nordpolen.  

Ställ in latituden 

Ta fram latituden för den plats du befinner dig. 

Papperskartor med koordinatmarkeringar eller digitala 

kartor på datorn eller appar i telefonen brukar vara bra 

hjälpmedel för detta. Om du hittar dina koordinater brukar 

de se ut så här: XX°YY’N, XX°YY’E, då är det graderna för N 

som är din latitud. I Sverige är detta mellan 55° och 69°. 

På din montering finns en gradskala som visar 0–90°, ställ in 

markeringen till din latitud genom att lossa ena skruven och 

dra åt den andra tills den är inställd rätt.  

 

OBS – För att minimera påfrestningar på skruvarna bör du göra detta utan teleskop och motvikter 

monterade. Du kan också lossa båda skruvarna för att sedan manuellt ställa in latituden ungefärligt, 

och sedan finjustera med skruvarna. 



Rikta in teleskopet mot Polaris 

Rotera hela stativet med teleskop så att markeringen ”N” pekar 

mot norr. Se till att även monteringshuvudet pekar mot norr. 

Använd de två azimuth justeringsskruvarna ovanför ”N”-

markeringen för att finjustera om nödvändigt. Om du har en 

Polsökare (tillval) så tittar du genom den för att centrera Polaris. 

(På EQ5 måste du vrida teleskopet ungefär 90° för att öppna upp 

hålet för polsökaren att se igenom.) 

Nu är teleskopet grovt inställt, och för visuell observation så är 

detta tillräckligt, och du kan nu börja använda teleskopet.  

För mer exakt och avancerad polinställning behöver du använda 

en polsökare. För information gällande den hänvisar vi till den engelska manualen. 

 

Följa objekt 

Nu när ditt teleskop är polinställt är det dags att börja använda det för att titta mot andra objekt än 

Polaris. För att bibehålla polinställningen får du inte flytta på stativet eller ändra latitud-axeln.  

När du tittar på ett objekt genom ditt teleskop ser det ut som att objektet sakta förflyttar sig genom 

teleskopets synfält. Detta är på grund av jordens rotation. När ditt teleskop är korrekt polinställt så 

behöver du endast rotera finjusteringsratten för R.A.-axeln för att följa objektet. En motor kan köpas 

till för att kontinuerligt driva denna rörelse. Detta är extra viktigt vid t.ex. astrofotografering. 


