
100mm lenzenkijker op lichte equatoriale 
volgmontering met fijnregeling

Merk: TAL (Russisch)
Optische configuratie: lenzenkijker
Mechanische configuratie: niet-gemotoriseerde equatoriale 
montering, met fijnregeling op beide assen
Diameter: 100mm
Brandpuntsafstand: 1000mm
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Montage:
Zet de montering op de driepoot, en maak hem stevig vast met de dikke zwarte
schroef onderaan (A).

A

De montering zelf staat normaal gezien al
onder de goede hoek (51° voor de
Noorderbreedte van België). Zoniet: grote
hendel (B) los zetten en hoek instellen
met schroef (C), en nadien de hendel (B)
terug stevig vast zetten.

In gebruik: richt de montering met de
poolas richting het Noorden. De as zou
eigenlijk zelfs netjes op de Poolster
moeten gericht staan, maar voor normaal
gebruik is “ongeveer naar het Noorden”
méér dan voldoende!
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Montage:
Bevestig eerst het tegengewicht (1) ongeveer halfweg op de tegengewichtstang (dan
is het geheel min of meer in evenwicht met de kijker) – het blauwe stukje tape is een
indicatie voor de juiste plaats.
De telescoop zelf wordt op het “zadel” (3) gemonteerd m.b.v. de 2 schroeven (2)
onderaan de telescoopringen (4). Normaal gezien zijn de ringen zodanig gemonteerd
dat de telescoop zelf ook in evenwicht staat (voor-achter). Enkel indien achteraan de
kijker een véél zwaarder accessoire geplaatst wordt (camera!) dienen de ringen wat
verschoven te worden t.o.v. de telescoopbuis om dit evenwicht te corrigeren.
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Om praktische redenen (bij het kijken naar omhoog) eindigt een dergelijke telescoop
(lenzenkijkers, Schmidt-Cassegrains, Maksutows: kortom alle kijkers waar u achteraan
door kijkt) steeds op een zenitprisma (5), waarin het oculair geplaatst wordt (eerst
wel het beschermkapje - 6- verwijderen).
Door voorzichtig één van de drie schroefjes (7) ietsje los te schroeven kan de
kanteling van het zenitprisma gewijzigd worden, om uw inkijk makkelijker te maken.

Afregelen van de zoeker (8): door het transport zal de uitlijning van de zoeker
waarschijnlijk wat ontregeld zijn (m.a.w. hij zal niet meer parallel aan de hoofdkijker
staan). Best kan u dat overdag terug in orde brengen: mik de hoofdkijker (met de
kleinste vergroting, da’s het makkelijkste) op een duidelijk object in de verte (best
minstens 500-1000 meter ver): kerktoren, zendmast,… Regel dan de zoeker bij (via
één van de twee rijen van 3 stelschroefjes (9)) tot ie exact in dezelfde richting kijkt.
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Telescoop mikken / objecten zoeken:
1) Richt de R.A.-as (Rechte Klimming -RA-) zo goed mogelijk op het noorden. Zie

ook pag. 2
2) Eenmaal dit gebeurd is, wordt het makkelijker om de hemelobjecten in beeld te

houden (anders gezegd: de Aardrotatie te compenseren), door de fijnregeling-
knop (10) te gebruiken

3) Om de telescoop te richten naar een object, moet je eerst de beide assen
loszetten met de knoppen (12) en (13). Een handig trucje: zet die knoppen maar
een klein beetje los, zodat je een soort “slipkoppeling” creëert. Daardoor zal de
telescoop niet verzakken als je hem loslaat (vooraleer je de tijd kreeg om die
knoppen terug vast te zetten).

4) Mikken doe je eerst via de kleine zoeker (vergroting 6x), dan pas via de eigenlijke
telescoop (bij de kleinste vergroting, 25mm oculair). Eenmaal de telescoop vast
gezet, kan je dan nog fijner midden in beeld zetten én houden via de
fijnregelknoppen (10) en (11).
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OPGEPAST!
De fijnregelknoppen (10) en
(11) hebben maar een
beperkt instelbereik. Na een
tijdje zal je ze even moeten
terugdraaien, want (in beide
richtingen) lopen ze op het
einde vast.
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Bijgeleverde accessoires:
- Zoeker 6x30
- Oculair 25mm Super Plössl (40x vergroting; 1,25° beeldveld)
- Oculair 6,3mm Super Plössl (155x; 0,32° beeldveld)
- Maanfilter


