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KUTUNUN İÇİNDEKİLER 

Kullanmadığınızda teleskobunuzu içinde saklayabilmeniz açısından, ana kutuyu muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz. 

Bazı parçalar oldukça ufak olduğundan kutuyu dikkatlice açınız. Tüm parçaların ve aksesuarların mevcut olduğunu 

doğrulamak için aşağıdaki parça listesini kullanınız. 

PARÇA LİSTESİ 

Teleskop optik tüp  Odaklayıcı için      Tüp Açıklığı 

        düzeneği                                     Lazer Bulucu Dürbün             ufak toz koruma kapağı                          için geniş toz koruması 

                                     (halihazırda monte edilmiştir) 

25 mm Kellner                               10 mm Kellner 

Göz merceği (1.25”) göz merceği 
(1.25”) 

          Tripod 

 (hali hazırda monte edilmiştir) Düzeltici Mercek (1.25”) 

   Batarya Güç Kaynağı Kozmik Takvim Posteri 

(bataryalar dahil değildir) 

Aksesuar tablası 

(!) GÜNEŞ UYARISI 

Güneşe çıplak gözle ya da (uygun güneş filtreleri olmadan) bir teleskopla bakmayınız. Böylesi bir durum, kalıcı ve geri dönüşü olmayan göz hasarlarına neden olabilmektedir.  

Teleskopunuzu, Güneş’in bir görüntüsünü, herhangi bir yüzeye doğrultmak için kesinlikle kullanmayınız. Bunu yaptığınızda ortaya çıkacak iç sıcaklık artışı teleskopunuzu ve buna 

bağlı aksesuarlarınıza zarar verebilmektedir.  

Kesinlikle bir göz merceğine takılan güneş filtresi ya da bir Herschel prizması kullanmayınız. Teleskopun iç kısmında oluşan yüksek ısı bu cihazların kırılmasına veya 

bozulmasına sebep olacak ve filtreden geçirilmemiş güneş ışığının doğrudan gözünüze gelmesine sebep olacaktır.  

Çocukların ya da teleskopun doğru bir şekilde kullanımına yönelik prosedürlere aşina olmayan yetişkinlerin, kendi başlarına teleskopunuzu kullanmasına müsaade etmeyiniz.   

 

2/ TÜRKÇE 



 

 

TEMEL GEREKLİLİKLER 

Satın almış olduğunuz, Cosmos 90GT WiFi Teleskopunuzun aşağıdaki güç kaynaklarına gereksinimi bulunmaktadır: 

• 8 x AA Batarya 

• En az 1 amperlik akım bulunan 12 volt DC kaynağı  

• Celestron PowerTank (ayrı olarak satılmaktadır) 

Teleskopunuzu kullanabilmeniz için aynı zamanda bir akıllı telefon ya da tablet cihazına ihtiyacınız olacaktır. 

Teleskopunuz uygun cihazlar olarak, iOS 6 ya da daha üst versiyonlu Apple iPhone ya da iPad, ve Android 4.0 versiyonlu 

Samsung akıllı telefonları ya da tabletleri sayılabilmektedir. Uygun sistemlerin tam listesini görmek için 

celestron.com/cosmos sitesini ziyaret ediniz.  

Teleskopunuzu kullanmaya başlamadan önce, ücretsiz Cosmos
TM 

Celestron Navigator uygulamasını cihazınıza kurmanız 

gerekmektedir. Bu uygulamayı, App Store ya da Google Play’den indirebilirsiniz.  

TELESKOPUN MONTAJI 

 

    90GT WiFi teleskopunuzu monte etmek için aletlere ihtiyacınız olacak. 
    Tüm parçaları ambalajlarından çıkarınız ve sonrasında: 
1. Merkezdeki destek parçası son noktasına gelene kadar tripodu açınız (Resim 2). 
2. Sabitleme civatasını aksesuar tablasına yerleştiriniz (Resim 3). 

3. Çatal şeklindeki kol düzeneğini tripod üzerine yerleştiriniz ve sabitleyici cıvatayı kullanmak suretiyle tripodun üst kısmında 

emniyete alınız (resim 4) 

4. Teleskopun tüp şeklindeki optik düzeneğini montaj kısmını, çatal şeklindeki kol düzeneğinin üzerindeki geçme bölümüne 

yerleştiriniz. Montaj parçasının alt kısmının, geçme bölümüne tam olarak oturduğundan emin olunuz. Yan tarafta 

bulunan emniyet cıvatasını iyice sıkınız  (Resim 5). 

5. Kilitleme parçalarıyla, Tripodun her bir ayağını ayrı ayrı ayarlayarak, tripodu kullanımınıza uygun yükseklik ve 
seviyeye getiriniz. 

6. + ve – kutupların doğru şekilde yerleştirildiklerine dikkat ederek, sekiz adet AA bataryayı, batarya yuvasına 

yerleştiriniz (bunlar pakete dahil edilmemiştir). Batarya yuvasını aksesuar tablasına bırakınız.  

NOT: Aksesuar tablasında, akıllı telefonunuza ya da ufak bir tablet cihazınıza uygun tutucu kısım bulunmaktadır.  



 

 

GÖZ MERCEĞİ VE DÜZELTİCİ MERCEK (Açılı Prizma) 
 

90GT WiFi teleskopta, (düşük güçteki 25 mm ve yüksek güçteki 10 

mm lik) iki adet göz merceği ve düzeltici mercek bulunmaktadır. 

Seçeceğiniz göz merceği, istediğiniz büyütme oranını ve görüş 

alanınızı belirlemektedir. Düzeltici mercek, teleskopla 90 derecelik 

rahat bir açı yapacak şekilde göz merceğine takılmaktadır. Teleskop 

gökyüzü incelemeleri için kullanılmak üzere tasarlandığından, elde 

edilen görüntünün ters olarak görüneceğine dikkat ediniz. Fakat 

düzeltici mercek baş aşağı görüntüyü karasal gözleme uygun hale 

getirmektedir. Telekopunuzu kurduğunuzda daima 25 mmlik göz 

merceğiyle gözlem yapmaya başlayınız. Hedefinizi tespit ettikten 

sonra, daha detaylı bir gözlem yapabilmek adına, 10 mmlik yüksek 

güçteki göz merceğine geçebilirsiniz.  

Tüm toz koruyucularını çıkarınız, daha sonra odaklama parçasına 
düzeltici merceği yerleştiriniz ve yanlarındaki iki vidayla iyice sıkınız. 25 
mm lik göz merceğini takınız ve bulucu dürbün üzerindeki 2 vidayla iyice 
sıkınız.  
 

YILDIZ İŞARETLEYİCİ PARÇA 

Teleskopunuzda, teleskopunuzu uzak mesafedeki bir hedefe 
doğrulttuğunuzda bir görme aracı olarak kullanacağınız kırmızı noktalı 
bir bulucu dürbün adına parça bulunmaktadır.  

Bulucu dürbün parçasını takmak için: 

1. Gümüş renkli vidayı, teleskop gövdesinin arka kısmına, odaklayıcının 

yakınına yerleştiriniz. Bulucu dürbün parçasının montaj yuvasına rahatlıkla 

oturması için vidayı gevşetiniz (Resim 7). 

2. Bulucu dürbünün taban kısmını, teleskop üzerinde odaklayıcının 

yakınına gelecek şekilde oturtunuz. Gümüş renkli vidayla iyice 

sıkarak yerine oturtunuz.  

BULUCU DÜRBÜNÜN HİZALANMASI 
 

Teleskopunuzu ilk kez kurduğunuzda, Bulucu dürbünü, teleskobunuzun ana optik unsurlarıyla aynı hizaya getirmeniz 

gerekecektir. Bu işlem, teleskopu çalıştırmadan yapılabilmektedir. Her ne kadar bu işlem gece gözlem ortamında 

yapılabilse de, bunun gün ışığında açık havada yapılması çok daha kolaydır. Hedef tespit parçasının hizalamasının 

tamamlanmasının ardından, bu parçaya çarpılmadıkça ya da yerinden çıkmadıkça bu işlemi bir daha tekrarlamanıza 

gerek bulunmaktadır. 

 

1. Teleskopunuzu gündüz dışarı çıkarınız veya camdan dışarıya bakınız. Sokak lambası, bir araç plakası ya da 

uzun bir ağaç gibi, çıplak gözle kolaylıkla tanımlayabileceğiniz bir nesne seçiniz. Bu nesnenin olabildiğince uzak 

ancak tercihen en az 400 metre, (çeyrek mil) kadar mesafede olması gerekmektedir.  

2. Teleskopunuzun ön kısmındaki ana toz koruma parçasını hemen çıkarınız. Bulucu dürbün ve 25 mm lik göz 

merceğinizin odaklayıcı parça üzerinde takılı olduğundan emin olunuz.  

3. Kapalı konumdayken teleskopunuzu sağa veya sola doğru oynatmayınız. 1. Aşamada seçmiş olduğunuz nesneye 

doğrultmak için teleskopun üzerine monte edildiği tripodu hareket ettiriniz.  

4. Teleskoptan bakınız ve seçmiş olduğunuz nesne çerçevenin merkezinde olana dek yukarı aşağı doğru hareket 

ettiriniz. Görüntünün bulanık olması durumunda, görüntü netleşene kadar teleskopun her iki tarafında bulunan odak 

düğmelerini nazikçe döndürünüz. 

Not: Göz merceğinde göreceğiniz görüntü ayna tersi olarak görünecektir. Gök teleskoplarında bu normaldir. 



 

 

5. Seçmiş olduğunuz nesne 25 mm lik göz merceğinde çerçeve 
içine alındığında, işaretleyici parçanın sağ tarafındaki güç 
anahtarını saat yönünde çevirmek suretiyle Kırmızı Noktalı 
işaretleyici açık konuma getiriniz. İşaretleyicinin açık konumda 
olduğunu teyit edeceğiniz şekilde bir klik sesi duyacaksınız. Bu 
düğme aynı zamanda, kırmızı noktanın parlaklığını da kontrol 
etmektedir. Noktanın olabildiğince parlak olmasını sağlamak 
için, düğmeyi sonuna kadar çeviriniz. 

6. Başınızı, işaretleyici parçanın 30 santim gerisinde tutunuz, 
işaretleyicinin yuvarlak penceresinden bakınız ve kırmızı 
noktayı tespit ediniz. 25 mm lik bir göz merceğinden 
baktığınızda muhtemelen, gördüğünüz nesneye yakın olacak 
ancak onun üzerinde olmayacaktır.  

7. Teleskopu oynatmadan, Bulucu dürbünün yan tarafında ve alt 
kısmında bulunan iki ayar düğmesini kullanınız. (Resim 8). 
Bunlardan biri kırmızı noktanın sola ve sağa doğru olan 
hareketini, diğeri de yukarı ve aşağı doğru olan hareketini 
kontrol etmektedir. Kırmızı nokta, 25 mmlik göz merceğiyle 
gözlem yaptığınız nesnenin üzerinde belirene kadar her ikisini 
de ayarlayınız. 

Artık Bulucu dürbününüz teleskop tüpünüze uygun ayarlanmıştır! 

Not: Batarya gücünü muhafaza etmek için kullanmadığınız zamanlarda Bulucu 
dürbünün lazerini kapattığınızdan emin olunuz.  

GÖZLEM YAPMAYA HAZIRLANMAK 

Artık teleskopunuz monte edilmiş ve Bulucu dürbün hizalaması yapılmıştır, şimdi de tüm bunları akıllı telefonunuz 

ya da tablet cihazınızı bağlayalım. Teleskopunuzu gece kullanmadan önce, gün içinde teleskopunuza ve 

uygulamalara kendinizi alıştırmanızı tavsiye ediyoruz. 

Dikkat: Telekopunuz, gündüz vakti, uygun bir diyafram korumalı güneş filtresi kullanmadan asla güneşe doğrultmayınız! 

1. Batarya parçasını, teleskopunuzun üzerindeki, çatal şeklinde kolun alt kısmının yakınında bulunan yuvaya yerleştiriniz 

(Resim 9). Enerjinin geldiğini ve Wi-Fi bağlantısının hazır olduğunu gösteren Kırmızı LED lambalar yanacaktır. 

Enerji girişinin yanındaki ufak anahtarın resimde gösterildiği şekilde SOL tarafta olduğundan emin olunuz.  

2. Cihazınızın Wi-Fi ayarlarınıa gidiniz ve “SkyQLink-xx” ağına bağlanınız. Cihazınızın, başarıyla bağlantı kurduğunuzu teyit 

etmesini bekleyiniz.  

 

3. “Navigator” ü açınız ve “Telekopa Bağlan” ibaresini seçiniz. Ekranınızda, 
YUKARI/AŞAĞI ve SOL/SAĞ yönlerini gösteren oklar belirecektir. Bu 
hareketler yükseklik ve güney açısını/istikamet açısını göstermektedir.  

4. Teleskopunuzu hareket ettirmek için okları kullanınız.  

    Kaydırma butonu, motor   hızını ayarlayacaktır.  

    Gözlem yapmaya, teleskopunuzu yeryüzündeki uzak nesnelere doğrultarak 

    başlayınız. Öncelikle bulucu dürbün ile bir şeyin yerini tespit ediniz ve o  

    nesneye 25 mm lik göz merceğinden bakınız. Daha sonra 10 mm lik göz  

    merceğine geçiniz ve bunun büyütme oranının nasıl arttırdığına ve  

    gözlemlediğiniz alanı nasıl daralttığına dikkat ediniz. Göz merceklerini  

    değiştirdiğinizde, en keskin görüntüyü elde etmek adına, odağınızı hafifçe    

    yeniden ayarlamanız gerekmektedir.  

    Artık telekopunuza alıştınız ve gece gökyüzünü gözlemlemeye hazırsınız! 

Resim 9 

Wi-Fi anahtarı sol pozisyonda. 



 

 

90GT ‘NİN AYARLANMASI 
Motorlu 90GT teleskopunuzdan tam olarak faydalanmak için, Navigator uygulamasını kullanarak teleskopunuzu 

gökyüzüne göre ayarlamanız gerekmektedir. Bir kez ayarlamayı yaptıktan sonra, teleskopunuz otomatik olarak ekranınızda 

seçtiğiniz gökyüzündeki her hangi bir nesneyi otomatik olarak konumlayacaktır. Teleskop ayrıca, yeryüzünün dönüşüyle 

beraber gökyüzünde seçilen nesneleri otomatik olarak izlemektedir. Bu da seçilen nesneleri göz merceğinde tutmakta ve 

aile ve arkadaşlarla elde edilen görüntüleri paylaşmayı kolaylaştırmaktadır.  

1. Gün içinde yaptığınız gibi teleskopunuzu ayarlayınız. Bulucu dürbün ve 25 m lik göz merceğinin takılı olduğundan emin 

olunuz. Tripodunuzu size uygun yükseklik ve seviyeye ayarlayınız. Batarya grubunu, teleskop üzerindeki güç yuvasına 

yerleştiriniz.  

2. “SkyQlink-xx” Wi-Fi network bağlantısını gerçekleştiriniz. “Navigator”uygulamasını açınız. Ekranınızda, teleskop ikonunu 

seçiniz ve sonrasında “Connect and Align” (Bağlan ve Hizalan) ibaresine basınız. 

 

3. Ekranınız üzerinden lokasyon ve zaman teyidi yapınız. 

4. Teleskopu gökyüzündeki herhangi bir parlak yıldıza doğru hareket ettirmek için ekranınız                   
üzerindeki okları kullanınız. 
5. Bulucu dürbününüzle, seçtiğiniz nesneyi ortalayınız ve “Bulucuda Ortalandı” ibaresini 

seçiniz. Nesne bulucuda ortalandığından, bunu göz merceğinde ortalamak için 
kademeli ayarlamalar yapacak şekilde motor hızı yavaşlayacaktır.  

6. Göz merceğinde baktığınız yıldızı ortalayınız ve ilk hizalama yıldızınıza girişi bitirmek için 
ekranınız üzerindeki talimatları uygulayınız. Bu sizin ilk yıldızınızı hizalamaktadır. 

7. Gökyüzünün farkı bir yerinde bir diğer parlak yıldızı seçiniz. Teleskopu ikinci yıldıza doğru 
hareket ettiriniz ve 4 ila 6 numaralı adımları tekrarlayınız.   

8. Gökyüzünün bir diğer yerinde tespit edeceğiniz üçüncü yıldız için bu işlemleri tekrar ediniz. 
Üçüncü hizalama yıldızının tespit edilmesiyle, teleskopunuz ayarlanmış olacaktır. Artık 
şimdi gözlem yapmaya hazırsınız!  

Not: Hizalama nesneleri olarak Ay veya gezegenleri de seçebilirsiniz. 

Resim. 10 

90GT Wi-Fi TELESKOPUNUZU ÇIKARIN! 

 
90GT WiFi teleskopunuzun hizalaması yapıldığından, “Navigator” uygulaması, kendi interaktif planetaryumunu 

kullanmak suretiyle, evrende sizlere kılavuzluk edecektir. Cosmos
TM

 Ship of the Imagination uygulamasının 

gördüğü nesnelerin birçoğunu ziyaret edebilirsiniz. Ekranınız üzerinde, siz hareket ettikçe otomatik olarak ayarlama 

yapan detaylı bir yıldız haritası bulunmaktadır. Ekranınız üzerinde bulunan pusula ikonunu seçiniz, hemen 

akabinde yıldız haritası gökyüzüyle senkronize olacaktır. Cihazınızı gökyüzüne doğru tutunuz, bu sayede parlak 

yıldızları, takımyıldızları,  gezegenleri ve güneş sistemimiz dışındaki uzak uzak nesnelerini kolaylıkla 

tanımlayabileceksiniz. 

“Navigator” teleskopunuzu bu nesnelerin herhangi birine doğru yönlendirecektir. Basitçe ekran üzerindeki nesneye 

tıklayınız ve “GoTo” (git) ibaresini seçiniz.  

“Orion Nebula”, “Jüpiter” ya da “ Ülker yıldız kümesi” gibi, bir nesne adını girmek için arama ikonunu seçebilirsiniz. 

Gökyüzü gözlemleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki web sayfasın ziyaret ediniz. 

celestron.com/cosmos 
Yeni teleskopunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak şekilde, aşağıdaki başlıkları içeren, kapsamlı bir 
kılavuz bulacaksınız: 

 
• Gelişmiş teleskop ayarlarının yapılması 
• İlave hizalama yöntemleri 
• Gökyüzü gözlemi yapmak için iyi lokasyonun seçimi 
• Gökyüzü durumlarının değerlendirilmesi 
• 90 GT WiFi teleskopun isteğe bağlı el kumandasıyla kullanımı 



 

 

Optik Tasarım Mercekli  

Açıklık 90 mm (3.5”) 

Odak Uzunluğu 910 mm 

Odak Oranı f/10.1 

Lens tipi Achromat, Doublet 

Optik Kaplamalar Tamamen yansıma önleyici kaplama 

Göz merceği / Büyütme 25 mm Kellner (1.25”) / 36x; 10 mm Kellner (1.25”) / 91x 

Bulucu Dürbün StarPointer Kırmızı Noktalı Bulucu Dürbün 

Çözünürlük Rayleigh: 1.54 arc saniye / Dawes limit: 1.29 arc saniye 

Işık toplama gücü 165x çıplak gözle 

En yüksek büyütme oranı 213x 

En düşük büyütme oranı 13x 

Sınırlayıcı yıldız büyüklüğü 12.3 

Tripod Yüksekliği ayarlanabilir alüminyum 

Garanti 2-Yıl 

Optik boru uzunluğu 37.2 inç (94.5cm) 

Toplam Teleskop Seti Ağırlığı 14.2 pounds (6.4 kg) 

Özellikler 

İLAVE KAYNAKLAR ______________________________________________  

Celestron ile nasıl irtibata geçeceksiniz 
Bu ürünle ilgili yardım için (0212) 6429475 nolu telefondan Teknik Destek departmanımızla ya da web sayfamızın 

(www.eyb.com.tr) üst kısmındaki “Yararlı bilgiler” sekmesine tıklayarak Celestron Destek bölümüne ulaşabilirsiniz. Burada sıklıkla 

sorulan sorulardan oluşan kapsamlı bir veri tabanı içinde araştırma yapabilir ya da yardım talebinizi bildirebilirsiniz.  

 

Cosmos programı hakkında daha fazla bilgi için, arama motorunuza aşağıdaki adresi yazınız 

celestron.com/cosmos 

 

■  Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği  

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği (IDA) çevreye karşı sorumlu dış aydınlatma vasıtasıyla gece ortamının muhafazası ve 
korunmasına kendini adamış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Işık kirliliği farkındalığını arttırmak ve daha verimli ve sorumlu 
aydınlatma uygulamalarını benimsemek üzere yerel yönetimlerle oluşturulacak bir kamu politikasını teşvik etmek için çalışmaktadır. 
Bu organizasyonla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.darksky.org sayfasını ziyaret ediniz.  

http://www.eyb.com/
http://celestron.com/cosmos
http://www.darksky.org/


 

 

CELESTRON  2 YIL GARANTİLİDİR ______________________________________________  

    Celestron, malzeme ve işçilik hatalarına karşı teleskopunuza iki yıl garanti vermektedir. Celestron, kendisinin yapacağı inceleme neticesinde, malzeme ve işçilik hatasının tespit edildiği ürün ya da parçayı tamir 

edecek ya da değiştirecektir. Celestron’un bu tarz bir ürünü tamir veya değiştirme yükümlülüğünün bir şartı olarak,  bu ürünün satın alındığını ispat eden belgeyle birlikte Celestron’a gönderilmesi gerekmektedir. 

Arızalı ürünlerin veya parçaların Celestron’a gönderilmesi ve yeniden müşteriye sevk edilmesi için gerekli olan tüm nakliye ve sigorta masrafları müşteri tarafından karşılanacak olup bu maliyetler için bir ön ödeme 
gerekecektir.  
Celestron, işbu garanti kapsamındaki teleskopu tamir ya da değiştirme için alındığı 30 gün içinde iade etmek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Tamir ya da değiştirme işleminin otuz günden fazla süre 

gerektirmesi durumunda, Celestron derhal bu durumdan müşterisini haberdar edecektir. Celestron, üretimden kaldırılan her hangi bir ürünü, benzer değer ve fonksiyonları olan yeni bir ürünle değiştirme hakkını 

saklı tutmaktadır.  

İşbu garanti, kapsam altındaki konu ürünün tasarım veya fonksiyon açısından değiştirilmiş olması, ya da hor kullanılması, yanlış kullanılması, yanlış taşınması ya da yetkisiz kişilerce tamir edilmesine durumunda  

geçersiz olacak ve yürürlükten kalkacaktır. Normal kullanım neticesinde meydana gelen üründeki diğer arıza ya da bozukluklar işbu garanti kapsamı dışında bulunmaktadır.  

 
CELESTRON, BURADA AÇIKÇA İFADE OLUNANLAR DIŞINDA, İSTERSE BELİRLİ BİR KULLANIMA UYGUN OLMA DURUMUNUN TİCARİLEŞTİRİLEBİLMESİ ŞEKLİNDE OLSUN, İFADE YA DA İMA EDİLEN 
HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR. CELESTRON İŞBU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDAKİ TEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BURADA BELİRTİLEN ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA GARANTİ KAPSAMI 
ALTINDAKİ ÜRÜNÜN TAMİRİ YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ ŞEKLİNDE OLACAKTIR. CELESTRON HERHANGİ BİR GARANTİNİN İHLALİNİN SEBEP OLABİLECEĞİ YA DA HERHANGİ BİR CELESTRON 
ÜRÜNÜNÜN KULLANIMI YA DA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAR KAYBINI, GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HASARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR.  İMA EDİLEN VE 
REDDEDİLEMEYEN HER TÜRLÜ GARANTİ, PERAKENDE SATIN ALMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İKİ YIL SÜREYLE SINIRLI OLACAKTIR.  
 
Bazı eyaletler zararlar ve dolaylı hasarlar hariç tutulmasına ya da sınırlanmasına veya ima edilen garantinin ne kadar süreceğinin sınırlandırılmasına müsaade etmemekte olup yukarıdaki kısıtlamalar ve hariç tutuma 
durumları size uygulanamayabilmektedir.  

 
Bu garanti size belli yasal haklar tanımakta olup ayrıca eyaletten eyalete farklılıklar gösterebilen diğer haklara da sahip olabileceksiniz.  

Celestron, önceden haber vermeksizin, teleskopun herhangi bir modelinde ya da stilinde değişiklik yapma ya da bunu üretimden kaldırma hakkına sahip bulunmaktadır. 

Garantiyle ilgili sorunların ortaya çıkması ya da teleskopun kullanımıyla ilgili yardıma ihtiyacınız olması durumunda aşağıdaki adresle irtibata geçebilirsiniz:   

Celestron 
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ – EYÜBOĞLU ÇELİK VE HOBİ ÜRÜNLERİ – 02126429475 – www.eyb.com.tr 

NOT: İşbu garanti, bu ürünü ABD ve Kanada’daki yetkili Celestron bayiinden satın almış olan ABD‘li ve Kanadalı müşteriler için geçerlidir. ABD ve Kanada dışındaki garanti, ürünü sadece Celestron’un Uluslararası 

bir Dağıtıcısından ya da ilgili ülkedeki Yetkili Celestron Bayiinden satın almış olan müşteriler için geçerlidir.  Herhangi bir garanti talebinizle ilgili olarak lütfen bunlarla irtibata geçiniz.  

CE  
FCC NOTU: Bu ekipman, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak test edilmiş olup B sınıfı Dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, ev içinde 

kullanım esnasında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir, 
talimatlara uygun şekilde kurulmaması ya da kullanılmaması durumunda radyo iletişiminde zararlı parazitlerin oluşumuna sebep olabilmektedir. Ancak, belirli kurulum 
neticesinde bu tarz bir parazitin oluşmayacağı garanti edilmemektedir. Bu cihazın, radyo veya televizyon sinyallerini alma konusunda, cihazının kapatılıp açılmasıyla tespit 
edilebilecek şekilde herhangi bir zararlı parazite sebep olması durumunda, kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçını uygulayarak bu paraziti düzeltmeye teşvik 
edilmektedir.  

• Anteninin yönünün değiştirilmesi yada yeniden konumlandırılması . 

• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafenin arttırılması. 

• Ekipmanın, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki çıkışa bağlanması.  

• Yardım için satıcıyla ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle irtibata geçilmesi. 

Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber vermeksizin değişime tabidir.  

Bu ürün 14 yaş ve daha yukarısı kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır. 

Tüm hakları saklıdır 

telefon: 

TM ve © 2014 CosMos™ studios, inc. Tüm hakları saklıdır. 


