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1. A csomag tartalma
Az Önhöz érkezett doboz tartalma a következő:
Megnevezés
TEPP Platform
Menetes tartóláb
Távirányító
M8-as menetes szál, tartozékokkal
12V-os szivargyújtó adapter kábellel
USB kábel (távirányító töltéséhez)
Pólustávcső adapter
ST4 autoguider kábel

Darabszám
1
5
1
1
1
1
1
1
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2. Üzembe helyezés
2.1 Vízszintezés és pólusra állás
Helyezze a TEPP-et egy stabil, közel
vízszintes felületre úgy, hogy a két
tárcsa középvonala az égi pólus
irányába nézzen (féltekétől függően
észak, vagy dél felé). Ezután a négy
szélső lábbal állítsa be vízszintbe,
majd a vízszintező szem ellenőrzése
után az ötödik, középső lábon annyit
hajtson, hogy a szintjelző ne
változzon, de a tartást érzékelje. Ez a
beállítás vizuális megfigyelésre már
elegendő.

Ha fotózni szeretne, további pontosítás szükséges. Ez történhet lézeres mutatóval (A),
pólustávcsővel (B), illetve a Scheiner–módszert alkalmazva is (C, lásd 2.3 fejezet).

A
B

C

2.2 A távcső felhelyezése a platformra
Helyezze fel a Dobson zsámolyát ügyelve arra, hogy a forgáspontok a TEPP tengelye fölött
szimmetrikusak legyenek, és a súlypont a két tárcsa tartópontjai között körülbelül félútra
essen. Ha a zsámoly központi csavarja engedi, használja a TEPP felületébe ültetett rögzítő
pontokat és a mellékelt M8-as leszorító csavart!
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FONTOS! Mindig rögzítse a távcső bázisát a TEPP Dec egységéhez (T alakú mozgó
felsőrész)! A hibás felhelyezés miatti esetleges felborulásért és műszerkárosodásért
nem vállalunk felelősséget!
Ha a bázis közepe nem szabad (pl. Goto
Dobsonoknál),
használjon
gyorskötözőt
mindhárom gumitalp mellett. Ez elég ahhoz,
hogy egy esetlegesen feltámadó szél az
egyensúlyi állapotot ne zavarja meg és
biztonságosan a platformon tartsa a távcsövet.

Végül
helyezze
fel
optikai
csövet,
az
összes
szerelvénnyel,
ügyelve arra, hogy a
súlypont
minél
alacsonyabban legyen.
Ezt a főtükör felőli oldal
súlyozásával érheti el,
ami
a
vezetési
pontosságot is javítja.

2.3 Precíziós pólusra állás
A pólusraállást pontosíthatja a Scheiner–módszert alkalmazva. Ehhez a módszerhez már el
kell indítania a követést (lásd: 2.5 pont).
Magyar nyelvű leírás: http://csillag.bacska.eu/cikkek/polus.htm
Angol nyelvű leírás: http://www.grnbrg.org/polar_align/guidingsim.html

2.4 A célpont beállítása
Miután a platform már óragép módban üzemel, a ráhelyezett távcsövet a szokásos módon,
kézzel állítsa nagyjából a kívánt célpontra a keresőtávcső és/vagy lézermutató segítségével.
Ezután a távirányító leggyorsabb sebességével (vezérlőn állítható: MANUAL SPEED) állítsa
azt a képmező középpontjába. Célszerű ezt okuláron át ellenőrizni, majd ezután beilleszteni
a kihuzatba a képalkotó kamerát. Az élességállítást követően a témát újra központosítsa a
kívánt képkivágásba forgatva, majd kezdje meg a vezető kalibrálását. Egy kis gyakorlattal ez
10 percen belül elvégezhető, a fotózásra ezután még körülbelül 100 perc marad a futás
végéig.
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2.5 A vezérlő áramkör üzembe helyezése, a követés elindítása
A platformvezérlő egység nem vízálló! Ne használja esőben!
Mindig 12 V DC áramforrást használjon! 16 V-nál nagyobb bemeneti feszültség
használata károsíthatja az áramkört!
Ne szerelje szét a platformvezérlő egységet!
Szétszerelés, beázás esetén a garancia nem érvényes!
2.5.1 Csatlakozók, kapcsolók funkciói
Előlapi kapcsolók és csatlakozók

1) Főkapcsoló
Használja ezt a kapcsolót a vezérlő be- és kikapcsolására. A beépített LED
folyamatosan világít, ha a tápfeszültség értéke megfelelő, lassú villogása jelzi, ha a
tápfeszültség alacsony (ez a normál működést nem befolyásolja), gyors villogása
pedig a kritikusan alacsony feszültséget jelzi. Utóbbi esetben indítsa be járművét, ha
a táplálás annak akkumulátoráról történik, hogy megelőzze a 12V-os akkumulátor
lemerülését!
2) 12 V DC táp bemenet
Csatlakoztassa ide a 12 V-os tápfeszültség forrást
(Szivargyújtó adaptert, vagy tápegységet). A csatlakozó
polaritását a jobbra található rajz mutatja.
3) 12 V DC táp kimenetek
A 12V OUT feliratú csatlakozókat használhatja a perifériák csatlakoztatására.
Mindegyik aljzat legfeljebb 3 A-rel terhelhető, és túlterhelés ellen védett.
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4) Autoguider csatlakozó
ST4 kompatibilis autoguider port. A csatlakozó lábkiosztását a
jobb oldali ábra mutatja.
5) Sebességválasztó kapcsolók
Ezekkel a kapcsolókkal választhatja ki a kívánt autoguider és távirányító
sebességeket. 1: Gyors 1/2: Közepes 1/4: Lassú
Hátlapi kapcsolók és csatlakozók

1) Motorok és végállás kapcsolók
Ide csatlakoznak a platform gyári kábelein keresztül a motorok és a végállás
kapcsolók. Ezeket ne húzza ki!
2) 5 V USB kimenet
Szabványos, 5 V-os USB aljzat a távirányító töltéséhez. A csatlakozó maximális
árama 200 mA. Ez az aljzat kizárólag a távirányító töltésére használható, nincsen
rajta adatkommunikáció! Ne csatlakoztassa PC-hez vagy LapTop-hoz!
3) Félteke választó
Az észlelés helyének megfelelően kiválaszthatja, hogy északi vagy déli félgömbön
tartózkodik. Ezt a kapcsolót mindig a főkapcsoló bekapcsolása előtt állítsa be!
Bekapcsolt vezérlő esetében a félteke váltás nem lehetséges.
4) Követési mód választó
A TEPP alkalmas a Nap és a Hold követésére is. Ehhez állítsa a kapcsolót a
megfelelő állásba. Ha nem a Napot vagy Holdat figyeli meg, akkor a kapcsoló mindig
legyen a STAR állásban!

2.5.2 A vezérlő bekötése és bekapcsolása
A vezérlő bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló kikapcsolt állapotban
van, majd
csatlakoztasson egy 12 V-os feszültségforrást a 12V IN feliratú csatlakozóba. A
megtápláláshoz mindig ezt a dedikált tápfeszültség-csatlakozót használja! A többi csatlakozó
kimenet a perifériák számára (12V OUT). Használhatja a mellékelt 12 V-os autós szivargyújtó
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adaptert, vagy bármilyen más 12 V-os, szabályozott kimenettel rendelkező, legalább 3 A-es
kimeneti áramerősségű tápegységet.
Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra (a vezérlő védve van a fordított polaritással szemben)!
A tápegység csatlakoztatása után rövid kattanás hallható. Ez a kimeneti védelmet ellátó relé
hangja, ez a normál működés része.
Ezután már csatlakoztathatja a kimenetekre saját eszközeit (fényképezőgép áramellátása,
fűtési vagy hűtési áramkörök, autoguider stb.). Minden kimenet 3 A maximális kimeneti
árammal rendelkezik, és rövidzárvédett. A bemeneti csatlakozó maximális árama 10 A, ezért
ügyeljen arra, hogy az összes csatlakoztatott eszköz maximális teljesítményfelvétele 100 W
alatt maradjon! Mindig győződjön meg róla, hogy olyan 12 V-os tápegységet használ, amely
rendelkezik a csatlakoztatott eszközök teljesítményének megfelelő kimeneti teljesítménnyel!
Kapcsolja be a vezérlőt a főkapcsolóval. A platform indulási helyzetbe mozog, majd
figyelmeztető hangjelzés után a követés automatikusan elindul.
FIGYELEM! A vezérlő bekapcsolása után azonnal sípolást hall, majd a platform
inicializál, ami azt jelenti, hogy a tengelyek mozogni kezdenek! A sérülések elkerülése
érdekében tartsa távol az ujjait a mozgó részektől!

2.5.4 A távirányító használata
Az aktív követés során a vezeték nélküli távirányítóval vezérelheti a platform mozgását, és
megkereshet vele egy objektumot az égen.
FIGYELEM! A távirányító beépített, újratölthető lítium polimer akkumulátorral
rendelkezik! Az akkumulátor otthon nem cserélhető! Ne szerelje szét! Ne tegye ki
közvetlen hőnek vagy napsütésnek! Ne hagyja olyan autóban, amely felmelegedhet a
napon! Soha ne hagyja felügyelet nélkül töltés közben! Ne használja, és ne próbálja
meg feltölteni, ha a burkolat törött, vagy sérült! Ne használja esőben, a távirányító
nem vízálló!
Az egyes gombok funkciói az alábbiakban láthatók:

A távirányító billentyűzár funkcióval rendelkezik a nem kívánt mozgások megakadályozására.
Feloldáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az ENABLE gombot. Lenyomott ENABLE gomb
esetén a beépített LED mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát:
- zöld: az akkumulátor töltöttsége megfelelő, > 30%
- piros: az akkumulátor töltöttsége gyenge, < 30%
- villogó piros: az akkumulátor lemerült, töltés szükséges
Ha a piros LED villog, a távirányító már nem küld jelet a platformvezérlőnek. A lehető
leghamarabb csatlakoztassa egy töltőhöz.
A távirányító töltéséhez bármilyen, szabványos 5V-os USB tápforrást vagy telefontöltőt
használhat. Töltés közben a távirányítóba épített, kék LED folyamatosan világít. A teljesen
lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 6-8 óra. A távirányító töltés közben is használható!
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Az emelvény irányításához nyomja meg vagy húzza a joystickot a kívánt irányba, miközben
az ENABLE gombot nyomva tartja. Ha a platformvezérlő fogadja a jeleket, akkor rövid
kattogássorozat hallható. Ha nem hallja ezt a folyamatos kattogó hangot, akkor kívül esik a
hatótávolságon, ezért menjen közelebb a platformhoz, vagy próbálja más helyzetben tartani
a távirányítót. A névleges hatótávolság 3-5 méter.
Megjegyzés: minden távirányító egyedi azonosítóval rendelkezik, és csak a gyárilag párosított
platformvezérlő fogadja az adásokat. Így egyszerre több platform is használható egymás
mellett.

2.5.5 A végálláskapcsolók elérése
Mielőtt a platform elérné a végállás kapcsolókat, másodpercenként rövid hangjelzést ad. Ez
egy utolsó visszaszámlálás, és 10 másodperc van hátra a fényképezés leállításához az
inicializálás megkezdése előtt. Ezen idő elteltével a platform alapállásba kerül, majd
automatikusan újraindul a követést. Amennyiben a DEC tengely került végállásba, csak ezen
tengely fog inicializálni, az RA tengelyen a követés nem áll le. Ha az RA tengely érte el a
végálláskapcsolót, akkor mindkét tengely visszaáll az eredeti pozícióba.
A korábban beállított objektum elveszik az alaphelyzet elérése során, ezért ha folytatni kívánja
a megfigyelését, újra meg kell azt keresnie.

2.5.6 Hangjelzések
Egyszeri, hosszú hangjelzés, 1s
Egy hosszú, majd 3 rövid
hangjelzés
Másodpercenkénti rövid
hangjelzés
Folyamatos, rövid hangjelzés
bekapcsolás után

Inicializálás kezdete, a platform kezdő pozícióba
megy
Az aktív követés megkezdődött, a platform óragép
módban üzemel
A platform végállásba érkezett, elkezdődött a
visszaszámlálás, 10 másodperc múlva megkezdődik
az inicializálás.
Hiba! Valamelyik motor vagy végállás kapcsoló
nincsen csatlakoztatva!

3. Szélességi kör beállítása
A platformot a vásárló az általa megadott szélességi körre beállítva kapja meg. Ezzel a
beállítással a névleges szélességi kör közelében, ±2° eltérésig a platform alaplapjának
billentése elegendő a pontos követéshez. Ilyenkor a vízszintjelző szem nem használható. Ha
ennél messzebbre utazik (pl. távcsöves találkozóra), az a szélességi kör átállítását igényli,
mely házilag könnyen megtehető.
Az átállítást mindig terhelés nélkül végezze!
Szükséges szerszámok:
 3-as és 4-es imbuszkulcs
 7-es és 8-as villáskulcs
A TEPP mindkét féltekén a 33-62 szélességi fokok között használható. Az észlelőhely pontos
koordinátáinak ismeretében az alaplapi és a mozgórész fokbeosztásos tárcsáin azonos
értékeket állítson be! Az 1°-ra kerekített pontosság elegendő, mivel a pólus ellenőrzésével (a
lábak magasság beállításával) ez finomhangolható.
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A szélességi beállítás után a hátsó részt is a kívánt szélességi körnek megfelelő, alaplapi
furatokban rögzítse. A furatok 1 fokonként követik egymást 60-35° tartományban.
A 62° és a 33° a szélső értékekben (60° illetve 35°) érhető el, a platform egészének ±2°-os
megdöntésével!
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4. Szállítás
A platform szállításakor az egymáson elmozduló, ugráló fém alkatrészek védelme érdekében
helyezzen vastagabb kartonpapír csíkokat a csapágyak és az acél ívek közé. Gyorskötözővel
a kartonlapokat, és a platform mozgó DEC részegységét is tudja egymáshoz rögzíteni.

Szállítás után, használatbavétel előtt a rögzítéseket és a karton íveket mindig távolítsa
el!

5. Időszakos karbantartások
Habár a TEPP meglehetősen robosztusra lett tervezve, időnként mégis karbantartásra szorulhat,
hogy a kulcsfontosságú alkatrészek hosszú életűek legyenek, valamint a vezetés a lehető
legpontosabb maradhasson.
Félévente ellenőrizze a DEC tengely zsírozását!
Amennyiben túl száraz, kenje meg szilikon bázisú
zsírral. Ehhez kapcsolja be a platformot, majd a
távirányítóval mozgassa a DEC részt a felső
állásba, így könnyebben hozzáfér a menetes
szálhoz. Zsírozás után kapcsolja ki, majd újra be a
platformot, így az inicializálás után ismét
megfelelő pozícióba kerülnek az alkatrészek.

Félévente egyszer ellenőrizze az RA bordásszíj feszességét is! A szíjat megmozgatva,
annak belógása ideális esetben 3-4 mm. Ha ennél lazább a szíj, akkor a motorral átellenes
oldalon található görgő meglazításával majd elmozdításával tudja azt feszesebbre állítani.

6. Hibakeresés
1. A TEPP nem reagál a távirányítóra: a vezérlő lemerült vagy túl nagy a távolság
2. A célpont nem marad a látómezőben: ellenőrizze a szélesség és a pólus beállításait
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3. A guider nagy hibával vezet a RA tengelyen: ellenőrizze a RA fogasszíj feszességét (a
motorral átellenes oldalon lévő szíjkerék tengelyének távolításával feszíthető, megfelelő
értéke terhelt állapotban 3-4 mm), ellenőrizze a szél erősségét
4. A guider nagy hibával vezet a DEC tengelyen: ellenőrizze a távcső súlypontját, ha
szükséges csúsztassa a pólus irányába a távcsövet a platformon, ezzel tehermentesítve a
DEC motort, ellenőrizze a szél erősségét
5. A guider kalibrációs hibát ír: Ellenőrizze távcsövön az Alt-Az tengelyek stabil helyzetét,
kiegyensúlyozását, próbáljon másik guider sebességet választani a vezérlőn, ellenőrizze hogy
valóban nincsen szél
6. Hibátlan kalibráció után a képek mégis csíkhúzósak: Ellenőrizze távcsövén az Alt-Az
tengelyek szorosságát, kiegyensúlyozását, ha nyugtalan a légkör próbálkozzon más vezetőintegrációs idővel, ellenőrizze a szél erősségét
7. A guider nagy eltérést jelez a RA-DEC merőlegestől: próbálja a célpontot a meridiánhoz
közelebbi pozícióban fotózni
8. A 12 V-os kimenet nem ad feszültséget: ha páramentesítővel vagy kamerahűtéssel
túlterhelte a kimeneteket, ezeket eltávolítva várnia kell 10-15 percet és a kimenetek újra
használhatók
9. A futásidő után a TEPP nem áll alaphelyzetbe, nem indul el: Ellenőrizze a végállás
kapcsolók vezetékeit
10. A TEPP futás közben vagy alaphelyzetbe állás alatt zökken, megugrik: Túlterhelés
vagy a RA fogasszíj túl laza
11. A távcső a szélső helyzetekben le akar billenni a platformról: Ellenőrizze a
szimmetrikus felhelyezést és egyensúlyt, rögzítse a Dobson-bázist a központi csavarral, vagy
ha a távcső kialakítása engedi, bilincsekkel illetve gyorskötözőkkel
12. A DEC tengely mozgása darabos, kattogó hangot ad: ellenőrizze a tengely zsírozását!

7. Specifikáció
Termék megnevezése
Méretek
Platform saját tömege
Teherbírás
Beállítható földrajzi szélességi tartomány
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Futási idő
Tápfeszültség
Áramfelvétel (perifériák nélkül)
Autoguider sebesség
Manuális sebesség (távirányító)
Távirányító működési frekvenciája

TEPP
74 cm x 82 cm x 23 cm
30 kg
100 kg
33-62°
-20 +40 °C
110 perc
12 VDC (min.: 11V, max.: 16V)
maximum 1.2-1.4 A
1X 1/2X 1/4X
1X 1/2X 1/4X
2.4 GHz

Megjegyzés: a fenti specifikációkat a gyártó előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja
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