
Teleskopy Levenhuk SkyMatic – skrócona instrukcja obsługi

1.  Składanie statywu

• Wyjmij statyw z opakowania. 

• Rozłóż nogi statywu, wysuń je na odpowiednią długość, a następnie zablokuj za pomocą śrub  
blokujących (zdj. 1)

• Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub blokujących, ponieważ może to doprowadzić do zerwania  
gwintu.

1. Śruba blokująca statywu 2. Uchwyt statywu do montowania tacki na akcesoria

3. Po umieszczeniu tacki na akcesoria na uchwycie obróć 

ją, aby zablokować
4. Głowica statywu bez montażu. Śruba mocująca 

znajduje się pośrodku
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Montaż teleskopu

2. Montaż tacki na akcesoria

• Wyjmij tackę na akcesoria z opakowania. 

• Umieść tackę na uchwycie statywu, a następnie przekręć, aby zablokować (zdj. 2, 3).



5. Mocowanie montażu na głowicy statywu 6. Śruba mocująca głowicy statywu

4. Montaż tuby optycznej

• Wyjmij tubę optyczną z opakowania. 

• Podczas montażu nie zdejmuj osłony przeciwpyłowej soczewki i unikaj dotykania układu 
optycznego, ponieważ może to uszkodzić jego powłokę. 

• Umieść tubę optyczną na stopce montażu, a następnie przymocuj ją za pomocą śruby radełkowanej 
(zdj. 7). 

• Unikaj zbyt mocnego dokręcania śruby radełkowanej, ponieważ może to doprowadzić do zerwania 
gwintu.
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3. Mocowanie montażu

• Wyjmij montaż z opakowania.

• Umieść montaż na głowicy statywu (zdj. 4), wsuwając śrubę znajdującą się pośrodku głowicy w 
otwór w dolnej części montażu (zdj. 4, 5, 6).

• Przymocuj montaż, dokręcając śrubę mocującą (zdj. 4) w dolnej części głowicy statywu.

• Unikaj zbyt mocnego dokręcania śruby, ponieważ może to doprowadzić do zerwania gwintu.

7. Śruba radełkowana montażu 8. Stopka na tubie optycznej



9. Dokręć śrubę radełkowaną, aby zablokować wspornik 

celownicy

10. Śruby do regulacji osi optycznej
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5. Montaż celownicy

• Wyjmij celownicę i wspornik z opakowania.

• Nasuń gumowy pierścień na środek celownicy, wsuń celownicę we wspornik, a następnie zablokuj ją 
za pomocą śruby radełkowanej.

• Wsuń wspornik celownicy w stopkę na tubie optycznej (zdj. 8), a następnie zablokuj za pomocą 
śruby radełkowanej (zdj. 9).

• Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub radełkowanych, ponieważ może to doprowadzić do zerwania 
gwintu.

• Wyreguluj położenie celownicy za pomocą śrub regulacyjnych (zdj. 10).

6. Montaż okularu i lustra diagonalnego

• Wyjmij okular 25 mm i lustro diagonalne z opakowania.* 

• Poluzuj śrubę radełkowaną tubusu ogniskującego i plastikową osłonę. Wsuń okular do lustra 
diagonalnego*, a następnie umieść lustro diagonalne w tubusie ogniskującym (zdj. 11). W 
przypadku modeli bez lustra diagonalnego** okular umieszcza się bezpośrednio w tubusie 
ogniskującym (zdj. 12). 



7. Montaż pilota sterowania ręcznego

• Wyjmij komorę baterii, kable oraz pilot sterowania ręcznego i jego podstawę z opakowania.

• Przymocuj podstawę do nogi statywu, a następnie umieść pilota sterowania ręcznego w podstawie 
(zdj. 13).

• Włóż osiem baterii AA do komory baterii (zdj. 14). Baterie nie są dołączone do zestawu.

• Połącz pilota sterowania ręcznego i montaż za pomocą specjalnego kabla. Pamiętaj, aby złącze RJ-
6 (zdj. 15) podłączyć do pilota sterowania ręcznego, a złącze RJ-4 (zdj. 16) do montażu.

• Połącz komorę baterii z montażem za pomocą kabla zasilającego (zdj. 17).

• Upewnij się, że wszystko działa prawidłowo, sprawdzając połączenia (zdj. 18).
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11. Tuba optyczna z lustrem diagonalnym i okularem, po 

złożeniu
*Lustro diagonalne jest standardowo dołączane tylko do 

refraktorów i teleskopów Maksutowa-Cassegraina

12. Tubus ogniskujący z okularem

**W przypadku teleskopów zwierciadlanych korzystanie z lustra 
diagonalnego nie jest konieczne, w związku z czym okular jest 
umieszczany bezpośrednio w tubusie ogniskującym

13. Podstawa pilota sterowania ręcznego 14. W komorze mieści się osiem baterii AA (nie 

są dołączone do zestawu)



8. Zakończenie montażu

• Upewnij się, że teleskop jest wypoziomowany (skorzystaj z poziomicy znajdującej się na jednej z 
nóg statywu (zdj. 19)).  

• Po zakończeniu montażu zdejmij osłonę przeciwpyłową z soczewki obiektywowej (zdj. 20).

• Możesz teraz rozpocząć konfigurację bazy danych i obserwację nocnego nieba. 
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15. Złącze RJ-6 kabla pilota sterowania ręcznego 16. Złącze RJ-4 kabla pilota sterowania ręcznego 

podłączone do montażu

17. Kabel zasilający podłączony do montażu 18. Jeśli obydwa kable są podłączone prawidłowo, pilot 

sterowania ręcznego zostanie włączony. Wyemitowany 

zostanie sygnał dźwiękowy
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19. Poziomica (pęcherzyk powinien znajdować się 

wewnątrz środkowego okręgu)

20. Osłona przeciwpyłowa soczewki obiektywowej

Zanim korzystanie z bazy danych podczas obserwacji nieba za pomocą nowego teleskopu stanie się 
możliwe, musisz przeprowadzić konfigurację za pomocą pilota sterowania ręcznego. Wykonaj poniższe 
czynności:

1. Upewnij się, że montaż jest wypoziomowany, a statyw stoi stabilnie na podłożu.

2. Za pomocą pilota sterowania ręcznego wprowadź lokalne współrzędne: najpierw podaj długość, a 
następnie szerokość geograficzną, np. 060 04' W 49 09' N. Kierunek (W – zachód, E – wschód, N – 
północ, S – południe) wybierz, posługując się przyciskami przewijania. Wybierz strefę czasową, 
wprowadzając godzinę i minuty (+ oznacza półkulę wschodnią, a - zachodnią). Wprowadzane dane 
potwierdzaj, naciskając ENTER. 

Uwaga: aby poznać swoje współrzędne, wejdź na stronę maps.google.com. Strefę czasową możesz 
sprawdzić na stronie worldtimezone.com.

3. Wpisz bieżącą datę w formacie MM/DD/RRRR. Wprowadzone dane potwierdź, naciskając ENTER.

4. Podaj aktualną godzinę w formacie 24-godzinnym. Wprowadzone dane potwierdź, naciskając 
ENTER.

5. Po wpisaniu godziny będziesz mieć możliwość określenia, czy używany jest czas letni. Wybierz 
opcję YES (tak) lub NO (nie) za pomocą przycisków przewijania, a następnie potwierdź, naciskając 
przycisk ENTER.

6. Po wprowadzeniu ustawień wyświetlony zostanie komunikat Begin alignment? (rozpocząć 
ustawianie?). 

Wybierz metodę regulacji (Brightest Star Align (ustawianie na najjaśniejszą gwiazdę) lub 2-Star align 
(ustawianie na dwie gwiazdy)), a następnie potwierdź, naciskając przycisk ENTER.

Brightest Star Align (ustawianie na najjaśniejszą gwiazdę)

• Wyświetlony zostanie ekran wyboru jednego z ośmiu obszarów obserwacji: N, NE, E, SE, S, SW, W,  
NW. Każdy obszar obejmuje 90° w poziomie. Wybierz obszar, a następnie potwierdź, naciskając 
ENTER.

• Pilot sterowania ręcznego przygotuje listę najjaśniejszych gwiazd w danym obszarze. W 

Pierwsza konfiguracja
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pierwszym wierszu znajduje się nazwa i wielkość gwiazdy. W drugim wierszu podane jest 
położenie gwiazdy w przybliżeniu. Wybierz gwiazdę z listy, a następnie naciśnij przycisk ENTER, 
aby kontynuować.

• Znajdź wybraną gwiazdę ręcznie za pomocą przycisków nawigacyjnych pilota sterowania 
ręcznego. Prędkość obrotu (od 0 do 9) możesz zmienić za pomocą przycisku RATE (prędkość) 
pilota sterowania ręcznego. Po ustawieniu gwiazdy w środku pola widzenia potwierdź, naciskając 
przycisk ENTER.

• Wyświetlony zostanie ekran wyboru drugiej gwiazdy do przeprowadzenia ustawiania. Teleskop 
automatycznie znajdzie gwiazdę, ale aby umieścić ją w środku pola widzenia, musisz sterować 
teleskopem ręcznie.

• Po prawidłowym przeprowadzeniu ustawiania wyświetlony zostanie komunikat Alignment 
Successful (ustawianie przebiegło pomyślnie). W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie 
komunikat Alignment Failed (ustawianie zakończone niepowodzeniem), a procedurę trzeba będzie 
powtórzyć. 

2-Star align (ustawianie na dwie gwiazdy)

• Pilot sterowania ręcznego przygotuje listę jasnych gwiazd widocznych z danego miejsca. Za 
pomocą przycisków przewijania wybierz najlepiej znaną gwiazdę, a następnie naciśnij przycisk 
ENTER. Ręcznie znajdź wybraną gwiazdę za pomocą przycisków nawigacyjnych pilota sterowania 
ręcznego, a następnie ustaw go w polu widzenia. Po wykonaniu tych czynności naciśnij przycisk 
ENTER. 

• Wyświetlona zostanie kolejna lista i prośba o wybór drugiej gwiazdy. Wybierz jedną z gwiazd. 
Teleskop zostanie automatycznie ustawiony na wybrany obiekt. Ręcznie ustaw gwiazdę w środku 
pola widzenia, a następnie potwierdź, naciskając przycisk ENTER.

• Po prawidłowym przeprowadzeniu ustawiania wyświetlony zostanie komunikat Alignment  
Successful (ustawianie przebiegło pomyślnie). W przeciwnym wypadku procedurę trzeba 
powtórzyć.

7. Po ustawieniu teleskopu możesz zacząć korzystać z bazy danych i rozpocząć obserwację  
dowolnego ze znajdujących się w niej czterdziestu tysięcy ciał niebieskich. 

_____________________________________________________________________________________
** Dalsze informacje na temat obsługi Twojego nowego teleskopu znajdują się w dołączonej do niego 
Instrukcji obsługi.

Gwarancja międzynarodowa

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrządy optyczne Levenhuk, za wyjątkiem akcesoriów, 
posiadają dożywotnią gwarancję obejmującą wady materiałowe i wykonawcze. Dożywotnia gwarancja to 
gwarancja na cały okres użytkowania produktu. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i 
wykonawczych i pozostaną takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi lub 
wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola prowadzona przez Levenhuk wykaże obecność 
wad materiałowych lub wykonawczych. Warunkiem wywiązania się przez firmę Levenhuk z obowiązku naprawy 
lub wymiany produktu jest dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez 
Levenhuk.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, takich jak żarówki (elektryczne, LED, halogenowe, 
energooszczędne i inne), baterie (akumulatory i zwykłe), akcesoria elektryczne itd.

Przed dokonaniem zwrotu produktu należy uzyskać numer zwrotu (RA – Return Authorization). W celu uzyskania 
numeru zwrotu (RA), który należy umieścić na zewnętrznej części opakowania używanego podczas wysyłki, 
należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Levenhuk. Do wszystkich zwrotów należy dołączyć 
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pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres i numer telefonu właściciela produktu oraz opis wad, z 
tytułu których dokonywany jest zwrot. Części lub produkty, które zostaną wymienione, stają się własnością firmy 
Levenhuk.

Klient ponosi wszelkie koszty transportu do i z siedziby firmy Levenhuk lub jej autoryzowanego sprzedawcy oraz 
związane z tym koszty ubezpieczenia. Klient ma obowiązek pokryć te koszty z wyprzedzeniem.

Levenhuk dołoży wszelkich starań, aby procedura naprawy lub wymiany produktu podlegającego niniejszej 
gwarancji została zakończona w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania produktu. Jeśli naprawa lub wymiana 
potrwa więcej niż trzydzieści dni, firma Levenhuk powiadomi o tym klienta. Levenhuk zastrzega sobie prawo do 
zastąpienia produktu wycofanego z produkcji nowym produktem o zbliżonej wartości i funkcji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikających z wprowadzenia zmian, modyfikacji, 
zaniedbania, nieprawidłowego korzystania, użycia nieodpowiednich źródeł zasilania, uszkodzeń powstałych w 
wyniku transportu, nadużycia lub innych przyczyn związanych z użytkowaniem produktu niezgodnie z 
zaleceniami bądź z nieprawidłowego działania lub spadku jakości wynikającego ze zużycia produktu. Niniejsza 
gwarancja nie obejmuje produktu, który został utracony, skradziony, upuszczony, zniszczony lub w inny sposób 
uszkodzony ani modyfikacji oryginalnego produktu wykonanych przez klienta.

Levenhuk nie udziela gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w zakresie przydatności handlowej lub przydatności 
do określonego celu, za wyjątkiem wszelkich gwarancji określonych w niniejszym dokumencie. Jedynym 
obowiązkiem firmy Levenhuk w związku z niniejszą ograniczoną gwarancją jest naprawa lub wymiana objętego 
nią produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Levenhuk nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek straty zysków, straty informacji lub inne szkody ogólne lub specjalne, pośrednie, bezpośrednie 
lub wynikowe powstałe wskutek naruszenia warunków jakiejkolwiek umowy gwarancyjnej bądź z użycia lub 
niemożliwości użycia jakiegokolwiek produktu Levenhuk. Wszelkie dorozumiane gwarancje, w przypadku których 
firma Levenhuk nie może zrzec się odpowiedzialności, obowiązują przez okres dwóch lat w przypadku 
akcesoriów, licząc od daty zakupu detalicznego.

Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia produkcji dowolnego produktu bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Poza granicami USA i Kanady gwarancja obowiązuje tylko w stosunku do klientów, którzy zakupili produkt od 
autoryzowanego sprzedawcy Levenhuk w danym kraju lub od dystrybutora międzynarodowego. W kwestiach 
związanych z obsługą gwarancyjną należy kontaktować się z powyższymi podmiotami.

W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem Levenhuk:

Przedstawiciele Levenhuk na całym świecie:
USA: www.levenhuk.com
Kanada: www.levenhuk.ca
Czechy: www.levenhuk.cz
Niemcy: de.levenhuk.com
Niderlandy: nl.levenhuk.com
Polska: pl.levenhuk.com
Rosja: www.levenhuk.ru
Ukraina: www.levenhuk.ua
UE: www.levenhuk.eu

Data zakupu ___________________________________ Podpis _____________________________________ Pieczęć


