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T700HD

TELESCÓPIO ASTRO GAZER DE ALTA DEFINIÇÃO

 
 

CUIDADO:
Nunca tente observar o sol com o telescópio! Preste especial atenção quando o telescópio for usado por crianças!
Observar o sol – mesmo durante pouco tempo – provocará cegueira!
O material da embalagem (sacos de plástico, etc.) deve ser mantido afastado das crianças!

RISCO para as crianças!
Nunca olhe com este aparelho diretamente ou para 
próximo do sol. Há risco de CEGUEIRA!

As crianças apenas devem usar este aparelho com 
supervisão. Mantenha os materiais da embalagem 
(sacos de plástico, etc.) afastados das crianças. Há 
risco de ASFIXIA!

RISCO de incêndio/queimadura!
Nunca sujeite o aparelho - especialmente a lenta - à 
luz solar direta. Mesmo a mais pequena 
concentração de raios pode provocar um incêndio e/
ou queimaduras.

RISCO de danos no material!
Nunca desmonte o aparelho. Consulte o Serviço de 
Apoio ao Cliente se encontrar quaisquer defeitos.

Não sujeite o aparelho a temperaturas superiores a 
140ºF.

CONSELHOS de limpeza

Limpe a lente (objectiva e ocular) apenas com um 
pano macio sem pelos (por ex. microfi bra). Não 
exerça demasiada força - pode riscar a lente.

Humedeça o pano de limpeza com um produto 
próprio para lentes e passe em lentes muitos sujas.

Proteja o aparelho contra a sujidade e o pó. Depois 
do uso, deixe-o secar bem à temperatura ambiente. 
Em seguida, coloque as proteções contra pó e 
guarde o aparelho na caixa fornecida.

RESPEITE a privacidade!
Este aparelho destina-se ao uso privado. Respeite a 
privacidade alheia – não use o aparelho para 
observar o interior da casa de outras pessoas, por 
exemplo.

ELIMINAÇÃO
Elimine o material/materiais da embalagem como 
legalmente exigido. Consulte as autoridades locais, 
se necessário.

AVISO: Não olhe diretamente para o sol.
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Lista de peças
Quando desembalar verifi que se não faltam peças: 

1 Lentes objetivas
2 Tripé com tabuleiro de acessórios
3 Braço de montagem do telescópio com grampo 
4 Tubo do telescópio com protetor de orvalho
5 LED da mira
6 Plossol Ocular 26 mm
7 Huygens Ocular 12,5 mm
8 Espelho diagonal

Montagem
Recomenda-se a montagem durante o dia de forma a 
familiarizar-se com os passos e componentes da 
instalação do seu telescópio. Depois poderá montar o 
seu telescópio mesmo com pouca luz.

1. Abra as pernas do tripé até os separadores fi carem 
nivelados. Em seguida, coloque o tabuleiro de 
acessórios no lugar e fi xe-o rodando-o em 60° Fig 2. 
Agora já pode ajustar a altura do tripé ajustando cada 
uma das pernas com os clipes de bloqueio Fig 1.

2. Insira o braço de montagem desde a parte superior 
no furo de montagem na cabeça do tripé e fi xe-o com 
o parafuso preto Fig 3. 

3.Monte o tubo do telescópio com os parafusos 
roscados do lado esquerdo no grampo, de forma que 
o parafuso encaixe no furo do grampo. Em seguida, 
enrosque as porcas de fi xação pretas e aperte-as 
com fi rmeza Fig 4.

4. Por fi m, coloque o LED da mira desde a parte traseira 
no seu suporte Fig 5. 

5. Deslize o diagonal para o focalizador (enrosque os 
parafusos prateados até os sentir apertados) e insira 
a ocular de 26 mm no diagonal (enrosque os 
parafusos prateados até os sentir apertados). 

Alinhamento da mira

O seu telescópio está concebido para observações 
terrestres e astronómicas. Tenha em atenção que as 
turbulências térmicas no ar também são ampliadas. 
Em condições de calor, poderá ser útil limitar as 
observações a ampliações médias.

Primeiro, remova a proteção contra pó da lente da 
objetiva.

Lembre-se de remover o isolante sintético da 
pilha. Fig 6.

Insira a ocular de 26 mm no diagonal, podendo 
então ajustar o foco com a roda do tubo de 
extração. O ponteiro LED é ativado se deslizar 
o botão para o lado direito; existem duas 
intensidades à disposição. Antes da primeira 
observação, a mira deve ser alinhada ao 
telescópio. Para isso, aponte para um alvo 
evidente (por ex. poste de linhas telefónicas) 
com a ocular do telescópio. Agora, sem mover o 
telescópio, ligue a mira e ajuste o ponto vermelho 
com os 2 parafusos de ajuste (esquerda e direita - 
para cima e para baixo) até fi car dentro do campo 
de visão da ocular. A mira está agora alinhada e 
pronta para a ser usada pelo telescópio.

Dica :
Não se esqueça de desligar o LED da mira após 
o uso!

Limpeza / manutenção
O seu telescópio, tal como acontece com qualquer 
instrumento ótico, deve ser tratado com cuidado 
e ser guardado num local seco. Estes cuidados 
irão conservar o seu desempenho ótico durante 
vários anos. Depois do uso, a proteção contra pó 
deverá ser fechada depois de o orvalho ter secado. 
A lente pode ser limpa com uma escova macia 
disponível em lojas de fotografi a. Nunca utilize 
detergentes agressivos como gasolina ou diluente 
para limpar a ótica!

O LED da mira é alimentado por uma pilha do tipo 
CR-2032 (3V); se for necessário substituí-la, ela 
é removida puxando a mola de fi xação para baixo. 
Tenha em atenção que uma nova pilha terá de ser 
colocada com o pólo positivo (+) para baixo!

Dados técnicos
Abertura/ diâmetro da objetiva:  70 mm
Distância focal:   700 mm
Razão focal:   f/10

Ampliações
com ocular de 26 mm: 26,9x
com ocular de 12,5 mm: 56x

Possíveis objetos para observação:
Compilamos e explicamos uma quantidade de 
corpos celestes e enxames de estrelas muito 
interessantes para si, mas aconselhamos que 
comece a praticar durante o dia, focando a sua 
atenção para objetos terrestres, tais como 
pássaros ou árvores a diferentes distâncias. Nas 
imagens incluídas no fi nal do manual de 
instruções poderá ver como os objetos irão surgir 
no seu telescópio com boas condições de 
visibilidade e com diferentes potências (ver 
exemplos em baixo).

Aviso :

Nunca use um telescópio para olhar para o sol! 
Olhar para o sol ou para perto dele causará danos 
imediatos e irreversíveis no seu olho. Os danos 
oculares são muitas vezes indolores, pelo que o 
observador apenas se apercebe deles quando é 
demasiado tarde. Não aponte o telescópio ou a sua 
mira para o sol. Não olhe pelo telescópio ou para a 
mira quando se estiverem a mover. As crianças 
devem ser vigiadas por adultos quando observarem 
pelo telescópio.
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Vistas terrestres
Preste atenção à imagem de exemplo do Monte 
Rushmore. Comece com uma ocular de 26 mm e 
focalize até obter nitidez. Depois de controlar o foco 
com 26 mm mude para uma ocular de 12,5 mm e 
pratique a focalização e rastreamento até as imagens 
se tornarem nítidas na ocular. Incluímos alguns 
exemplos adicionais sobre aquilo que é possível 
fazer com o seu telescópio, como um pássaro e uma 
bandeira verde num campo de golfe. NÃO 
DIRECIONE O SEU TELESCÓPIO DIRETAMENTE 
PARA O SOL, PODERÁ CEGAR.

Lua
A lua é o único satélite natural da Terra.
Órbita:  cerca de 384.400 km distante da terra
Diâmetro:  3.476 km
Distância:  384.401 km

A lua é conhecida desde a Pré-História. A seguir ao 
sol, é o segundo objecto mais brilhante do céu. Uma 
vez que a luz roda uma vez por mês à volta da Terra, 
o ângulo entre a Terra, a lua e o sol muda
constantemente; é o ciclo das fases da lua. O tempo 
entre as duas fases da lua nova é de cerca de 29,5 
dias (709 horas).

Orion Nebula (M 42)
M 42 na constelação de Orion
Ascenção recta:  05:32.9 (horas : minutos)
Declinação:  -05º�25´ (graus : minutos)
Distância:   1.500 anos-luz

A uma distância de cerca de 1.500 anos-luz está a 
nebulosa de Orion (M42), a nebulosa difusa mais 
brilhante no céu – visível a olho nú e um objecto que 
compensa para telescópios de todos os tamanhos, 
desde o binóculo mais pequeno até aos maiores 
observatórios ligados à Terra e ao Telescópio 
Espacial Hubble.

Trata-se da parte principal de uma imensa nuvem 
de gás hidrogénio e poeira que se estende por mais 
de 10 graus por cima de metade da constelação de 

Orion. A dilatação desta poderosa nuvem é de 
mais de 100 anos-luz.

Ring Nebula na constelação Lyra (M 57)
M 57 na constelação de Lyra
Ascenção recta:  18:53 (horas : minutos)
Declinação:  +33º 01´ (graus : minutos)
Distância:   2.3 ano-luz

A Nebulosa do Anel mais conhecida M57 da 
constelação Lira é muitas vezes considerada como 
o protótipo de uma nebulosa planetária; pertence
à obra-prima do sistema solar do hemisfério norte.
Investigações recentes mostraram que se trata 
provavelmente de um anel (Touro) de matéria 
brilhante que rodeia a estrela central (visível 
apenas com grandes telescópios), e não uma 
estrutura de gás em forma de círculo ou elipsóide. 
Se se observasse a Nebulosa do Anel a partir do
plano lateral, assemelhar-se-ia à Nebulosa do 
Haltere M27. Nós vemos bem o pólo da nebulosa 
com este objecto.

Dumbbell Nebula na constelação de Vulpecula 
(Fox) (M 27)
M 27 na constelação Fox
Ascenção recta:  19:59.6 (horas : minutos)
Declinação:  +22º�43´ (graus : minutos)
Distância:   1.360 anos-luz 

A Nebulosa do Haltere M27 foi a primeira 
nebulosa planetária a ser descoberta. A 12 de 
Julho de 1764, Charles Messier descobriu esta 
nova e fascinante classe de objectos. Vemos este 
objecto quase a partir do seu nível equatorial. Se 
se visse a Nebulosa do Haltere a partir de um dos 
pólos, seria provavelmente apresentada na forma 
de um anel e com o aspecto da Nebulosa do Anel 
M57 que conhecemos. Este objecto já pode ser 
razoavelmente bem visto em boas condições 
meteorológicas e em pequenas ampliações.

Imagens Terrestres Lua

Constelação de Orion / M42

Constelação Lira / M57

Constelação de Raposa / 
M27

f=26 mm

f=26 mm

f=12,5 mm

f=12,5 mm
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ABC do telescópio

O que signifi cam os seguintes termos?

Diagonal :
Trata-se de um espelho que refl ete o raio de luz em 
90 graus. Com um tubo de telescópio horizontal, 
este equipamento refl ete a luz para cima de forma a 
permitir uma observação confortável ao olhar no 
sentido descendente para a ocular. A imagem num 
espelho diagonal surge na vertical, mas girada no 
seu eixo vertical (imagem refl etida).

Distância focal :
Qualquer coisa que amplie um objeto por meio 
de uma óptica (lente) possui uma determinada 
distância focal (FL). A FL é a distância que a luz 
percorre desde a superfície da lente até ao ponto 
focal. O ponto focal também é denominado de 
foco. No foco a imagem é nítida. No caso de um 
telescópio, as FL do tubo do telescópio e das 
oculares estão combinadas.

Lente :
A lente reverte a luz incidida de tal forma que a lente 
emite uma imagem nítida no ponto focal depois de 
ter percorrido uma certa distância (distância focal).

Ocular :
Uma ocular é um sistema concebido para o seu olho 
e composto por uma ou mais lentes. Numa ocular, a 
imagem nítida que é gerada no ponto focal de uma 
lente é captada e ainda ampliada.
Existe uma fórmula simples para calcular a 
ampliação:

Distância focal do tubo do telescópio / distância 
focal da ocular = ampliação

Como poderá observar: num telescópio, a ampliação 
depende da distância focal do tubo do telescópio e 
da distância focal da ocular.

Ampliação :
A ampliação corresponde à diferença entre a 
observação a olho nu e a observação com um 
aparelho de ampliação (por ex. um telescópio). No 
esquema, a observação a olho nu é considerada 
 “single”, ou ampliação de 1x. Consequentemente, 
se um telescópio tiver uma ampliação de 30x, então 
um objeto observado através de um telescópio 
surgirá 30 vezes maior do que seria se fosse 
observado a olho nu. Consulte também a explicação 
do termo “Ocular“.

Resolução de problemas:

Ajuda:

Remova a proteção 
contra o pó e a proteção 
contra o sol da abertura 
da objetiva

Ajuste o foco no anel de 
focagem

Aguarde por tempera-
tura para equilibrar

Nunca observe através 
de uma superfície de 
vidro

Ajuste o buscador

Erros:

Sem imagem

Imagem indistinta

Sem foco

Má imagem

Vê-se objeto visível 
no buscador, mas não 
no telescópio

ELIMINAÇÃO
Elimine os materiais da embalagem 
adequadamente, de acordo com o seu tipo 
(papel, cartão, etc.).
Contacte o seu serviço local de 
reciclagem de resíduos ou a autoridade 
ambiental para mais informações sobre a 
eliminação correta.

Respeite os regulamentos legais quando 
decidir eliminar o seu aparelho. Poderá 
consultar mais informações sobre a 
eliminação correta no seu serviço local 
de eliminação de resíduos ou autoridade 
ambiental.

Manual de Produto Visita:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Aviso - A lente contém chumbo que pode 
ser prejudicial. Lavar as mãos depois de 
tocar.
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Contents and colors may vary.
Le contenu et les couleurs peuvent varier.
El contenido y los colores pueden variar.
Contenuti e colori possono variare.
Inhalte und Farben können variieren.
Zawartosc i kolory moga sie róznic.
Conteúdo e cores podem variar.
Inhoud en kleuren kunnen variëren.

Do not mix old and new batteries. Do not mix 
alkaline, standard (carbon-zinc), or 
rechargeable batteries. 

Ne mélangez pas les piles neuves et usées. Ne 
pas mélanger des piles alcalines, standard (au 
carbone-zinc) piles ou rechargeables.

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No 
mezcle pilas alcalinas, estándar (carbone-zinc) 
ni recargables.

Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non 
mischiare batterie alcaline, standard 
(carbonio-zinco), o ricaricabili.

Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue 
Batterien. Mischen Sie keine alkalischen, 
Standard- (Carbonzink) oder Akkus.

Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie nalezy 
mieszac baterii alkalicznych, standardowych 
(cynkowo-weglowych) lub akumulatorków.

Não misture pilhas velhas e novas. Não misture 
pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco), ou 
pilhas recarregáveis.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door 
elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard 
(koolstof-zink), of oplaadbare batterijen.

Part of the “R”US Family of Brands.
Fait partie de la famille des marques “R”US.
Forma parte de la marce de familia “R”US.
Parte della “R”US Famiglia di Marchi.
Ein Teil der “R” US Familie von Marken.
Czesc “R” US rodzinie marek.
Parte da família “R” US de Marcas.
Een deel van de “R” US Familie van merken.

EDU SCIENCE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA 
MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE 
DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS“R”US, INC.
© 2015 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX 
ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
POR) TOYS“R”US, INC., WAYNE, NJ 07470 
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) 
TOYS“R”US (CANADA) LTD. (LTÉE), 
2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5 
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE 
PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS“R”US 
(AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTÉE), REGENTS PARK 
NSW 2143
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