
25cm inschuifbare Newton in Dobson-configuratie
“FlexTube”

Merk: Skywatcher
Optische configuratie: Newton spiegeltelescoop
Mechanische configuratie: Dobson-montering
Diameter: 254mm
Brandpuntsafstand: 1200mm
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Montage:
De telescoop bestaat uit een onderkant (1, met de hoofspiegel) en een bovenkant (2,
met de vangspiegel, de scherpstelling en de kleine zoekertelescoop 3), met elkaar
verbonden door middel van drie inschuifbare stangen (4).
Daarnaast is er ook het onderstel van de telescoop, de “rocker-box” (5).

Aan de zijkanten van de telescoopbuis (onderkant) zitten er twee zwarte schijven.
Plaats de telescoopbuis met die twee schijven in de rocker-box, en schroef dan de
handvaten doorheen de zijkanten van de rocker-box (6).
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Op dit ogenblik zal de telescoop nog niet in balans zijn, omdat hij nog in elkaar
geschoven zit.
Schroef daarom de drie blokkeerschroefjes (5) los, en trek het bovenste gedeelte van
de kijker omhoog tot hij helemaal uitgeschoven is (normaal voel en hoor je een
duidelijke “klik” op het einde), waarna de drie schroefjes weer aangedraaid worden.

Plaats de zoeker in het zoekerschoentje (7), en klem het vast met de schroef.
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 de 2 stelschroefjes (8)) tot ie exact
in dezelfde richting kijkt.
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Bijgeleverde accessoires:
- Zoeker 9x50
- Oculair 24mm Baader Hyperion (50x; 1,36° beeldveld)
- Oculair 9mm LV Vixen (133x; 0,38° beeldveld)
- Barlow 2x (Celestron)
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Opgepast: bij het gebruik van het 24mm oculair (Baader Hyperion)
 Dit oculair beschikt eigenlijk over de twee vattingen die courant zijn: 1,25 inch 

(31,75 mm) steekvatting (8) én de grotere 2 inch (50,8mm) steekvatting (9).

U kan het op beide manieren monteren op de telescoop, maar het is aanbevolen 
om het via de 2 inch-versie te doen. Verwijder daarvoor de adaptiering (10) en 
plaats het oculair: enkel op deze manier zal de telescoop “in focus” geraken (scherp 
beeld geven) op de sterrenhemel. 
De combinatie van tussenring én 1,25 inch-vatting zorgt voor een merkelijk langere 
constructie.

Het andere oculair (9 mm Lanthanum van Vixen) en de barlow-lens moet u wel via 
de 1,25 inch-adaptiering bevestigen.
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Bij elk verschillend oculair (maar ook bij elke verschillende waarnemer) zal je trouwens 
opnieuw moeten scherpstellen. Dat doe je door aan de twee grote knoppen (10) te 
draaien tot je een scherp beeld krijgt.

Door knop (11) aan te draaien kan de scherpstelling (“focuser”) geblokkeerd worden, 
handig indien u eventuele bezoekers wil laten kijken zonder dat ze hem ontregelen.
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Doordat de “buis” deels in elkaar geschoven wordt, past de Flextube opmerkelijk goed in 
de koffer van een gewone wagen.


