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Dit is een vrije vertaling en aanpassing van de, bij de Star Adventurer geleverde, 

Engelse handleiding.   

Gebaseerd op praktijk ervaring met de montering werd ondervonden dat niet 

alles correct beschreven is in de handleiding, dit werd dus als extra 

commentaar aangegeven in deze handleiding.   

De tekst werd nagelezen door Dominique Callant die ook een Star Adventurer 

gebruikt.  

De gegevens in de handleiding gelden voor de firmware versie van mijn toestel, 

aangekocht in augustus 2014.  Het is niet mogelijk te zien welke versie dat is. Op het 

tijdstip van dit schrijven was de versie V3.05 beschikbaar op de Skywatcher website. 

Niet alles werd vertaald, voor de gebruikelijke veiligheidswaarschuwingen en 

fabrikant notities, refereer ik naar het origineel.   

De gebruikte handleiding referentie is SA-F-140516V1-EN.  Het zou kunnen dat er 

functie verschillen optreden wanneer nieuwe firmware in de Star Adventurer 

opgeladen wordt, zo zag ik een aantal verschillen in een vroegere handleiding met 

referentie SA-F-140326V1-EN.   

De handleiding is geschreven voor mensen die zich in West-Europa bevinden, meer 

bepaald Belgen en Nederlanders. Opmerkingen mogen gestuurd worden naar 

geert.vandenbulcke@gmail.com.  

Geert Vandenbulcke, 3 februari 2015. 
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1. EIGENSCHAPPEN. 
 

a. Hoge precisie, draagbaar en stabiel astrofotografie platform. 

b. Ondersteunt volgsnelheid voor de sterren, Zon en Maan. 

c. Draagt maximaal ongeveer 5 kg. 

d. Geschikt voor het fotograferen van sterrenbeelden en nachtelijke 

landschappen. 

e. Geschikt voor time-lapse fotografie (tijdsverloop). 

f. Gebruiksvriendelijke bedieningsknop met voorgeprogrammeerde 

instellingen. 

g. Heeft verschillende mogelijkheden met eenvoudige assemblage. 

h. Ingebouwde poolzoeker met mogelijkheid tot verlichting van het 

kruisdraad. 

i. Automatische aansturing van een digitale camera. 

j. Levenslange ondersteuning voor het opladen van het stuurprogramma 

(firmware). 

k. Ondersteund automatisch volgen op één as. 

l. Ingebouwde bescherming van de motor en status indicatie. 

m. Gebruikt 4 AA batterijen of externe voeding via de USB aansluiting. 

n. Laag energieverbruik, kan tot 72 uur werken met nieuwe hoge kwaliteit 

alkaline AA batterijen.  Ook oplaadbare batterijen zijn bruikbaar.  De 

gebruiksduur met een set batterijen is afhankelijk van de kwaliteit van 

de batterijen, laadstatus van oplaadbare batterijen, temperatuur. 

o. Aansluiting op een (foto)statief met standaard UNC 3/8”-16 

schroefdraad. 

p. Adapter voor standaard fotostatief schroefdraad 3/8” naar ¼”. 

q. Optionele toebehoren: zwaluwstaart met declinatie-eenheid, 

tegengewicht, equatoriale wig met fijn-regeling in azimut en hoogte. 
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2. HOE WERKT DE STAR ADVENTURER VOOR ASTROFOTOGRAFIE? 
 

Doordat de Aarde draait blijven de Zon, Maan en sterren niet stationair aan de 

hemel.  Ze lijken een draaibeweging te maken rond de hemelpool.  Wanneer 

de camera stationair op een statief staat zullen de sterren tijdens een wat 

langere belichting streepjes worden.  Dit kan gecompenseerd worden door de 

camera op een montering te zetten die met een motor de draaiing van de 

Aarde compenseert.  De Star Adventurer (SA) is zo’n montering.  Met de 

ingebouwde poolzoeker kan de Star Adventurer nauwkeurig naar de 

hemelpool gericht worden.  Met de precisie aandrijving kan dan de draaiing 

van de Aarde gecompenseerd worden zodat de sterren puntvormig kunnen 

afgebeeld worden in een opname.  De objecten aan de hemel bewegen dus 

schijnbaar niet meer.  De snelheid van de Zon en de Maan verschilt een 

beetje met die van de sterren, daarom is die snelheidsregeling voorzien.   

 

Waarschuwing: gebruik nooit een telescoop of lens om rechtstreeks naar de 

Zon te kijken.  Permanente oogbeschadiging zal het gevolg zijn!  Gebruik een 

zonnefilter dat stevig vooraan de telescoop of lens is bevestigd.   

 

1. INLEIDING. 

 

a. Onderdelen van de Star Adventurer:   

 

1. Modus instelknop 14. Knop voor het vastzetten 

2. Index voor de instelknop 15. Scherpstelling ring poolzoeker 

3. Deksel van de poolzoeker 16. Poolzoeker 

4. Deksel van het batterij vak 17. Datum cirkel schaal 

5. Beschermkap van de poolzoeker 18. Instel schroef voor de meridiaan 
correctie schaal 

6. Mini USB aansluiting 19. Batterij vak 

7. RJ-16 6-pin autoguider aansluiting 20. Tijd cirkel schaal 

8. Aansluiting sluiter digitaal fototoestel (Snap) 21. Meridiaan correctie schaal 

9. Selectieschakelaar S-timelapse-N 22. Schroefje voor regeling kruisdraad (3x) 

10. Verlichte knop, 12x versnelling rechtsom 23. Regelschroef voor aandrijfworm 

11. Verlicht knop, 12x versnelling linksom. 24. 3/8” foto schroef aansluiting 

12. Koppeling ring 25. Adapter 3/8” – ¼” 

13. Zwaluwstaart zadel 26. Vizier om visueel op Polaris te richten 
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b. Optionele onderdelen (vraag uw dealer wat er inbegrepen is bij uw Star 

Adventurer). 

i. Verlichting van de poolzoeker, ook gebruikt bij Sky-Watcher 

montering EQ3, EQ5 en EQ8. 

 
 

ii. Declinatie-eenheid met fijn-regeling.  Hier kan een kleine 

telescoop met ¼” fotoschroef of een camera op bevestigd 

worden, bevat een manuele fijnregeling om het toestel te richten.  

Het element met de fijnregeling kan verwijderd worden, dan blijft 

een zwaluwstaat over waarop bijvoorbeeld twee balhoofden 

kunnen gemonteerd worden. 
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iii. Zwaluwstaart plaatje met 3/8” schroef om een balhoofd op te 

bevestigen. 

 
iv. Equatoriale wig: de Star Adventurer kan hierop bevestigd 

worden, bevat een fijn-regeling in hoogte en azimut om de Star 

Adventurer nauwkeurig op de pool te richten.  Met een klem aan 

de zijkant wordt het verstelbare deel in hoogte vastgezet.  Er is 

een hoogteschaal aanwezig om de Star Adventurer ongeveer op 

de juiste hoogte te richten. De wig wordt op een statief bevestigd 

en vervangt de statiefkop van een fotostatief. 

 
 

v. Tegengewicht: as en tegenwicht die passen op de declinatie-

eenheid. 
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vi. ¼” – 3/8” adapter: wordt in een accessoire met 3/8” 

fotoschroefdraad gedraaid zodat het accessoire past op ¼” 

fotoschroefdraad. 

 
vii. DSLR sluiter aansluitkabel.  Om een camera aan te sluiten op de 

Star Adventurer en de camera hiermee aan te sturen voor 

timelapse opnames.  Het type kabel hangt af van de camera, 

contacteer uw verkoper.  Zie desgewenst de tabel in de Engelse 

handleiding. 

 

2. VOORBEREIDING. 

 

OFWEL: 

Monteer enkel de Star Adventurer op de statief kop van een stevig fotostatief.  

De statiefkop kan dan gebruikt worden om de Star Adventurer te richten op de 

poolster of in één van de gewenste timelapse montages. 

 

OFWEL:  

Monteer de Star Adventurer op de equatoriale wig die rechtstreeks op de 

basis van een statief vastgemaakt is.  Met de equatoriale wig kan de Star 

Adventurer wel in horizontal stand, maar niet in een verticale stand (voor 

timelapse) geplaatst worden, gebruik daarvoor een gewone statiefkop. 

 

Spreid de poten van het statief en stel de hoogte in naar wens.  Voor 

sterrenbeelden fotografie richt je het statief zo dat de poolster gemakkelijk kan 

ingesteld worden met de poolzoeker.  Gebruik eventueel een kompas.  Aan de 

rechterkant van de Star Adventurer, als je naar de pool kijkt zit een vizier 

(gaatje) dat kan helpen om de montering op de Poolster te richten. 

 

Zorg dat het statief stabiel staat, veranker desnoods de statiefpoten in de 

grond of hang een zak met gewicht (zand, steen, water) onderaan het statief 

om meer stabiliteit te bekomen. 
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3. MONTAGE STAR ADVENTURER. 
 

a. Plaats 4 AA batterijen in het batterijvak.  OF gebruik een externe 5v 

batterij die via de USB minipoort kan verbonden worden.  Zelf gebruik ik 

een Duracel oplaadbare batterij die bv ook voor smartphones of tablets 

kan gebruikt worden. 

b. Met de optionele equatoriale wig: kijk of de ¼” – 3/8” adapter niet 

onderaan in de statief aansluiting van de Star Adventurer zit.  Indien 

wel, verwijder de adapter met een brede schroevendraaier of eurocent 

muntje. Bevestig de zwaluwstaart stevig aan de Star Adventurer.  Op 

de zwaluwstaart zit een veiligheidsschroefje, dit moet aan de bovenkant 

(poolkant) van de Star Adventurer. 

 
Schuif de zwaluwstaart met de Star Adventurer in het 

zwaluwstaartzadel op de wig en zet die vast met de schroefknop.  Het 

veiligheidschroefje zorgt er voor dat de zwaluwstaart niet te ver 

doorschuift.  Verwijder de bovenste kap van de poolzoeker en de 

onderste beschermkap en richt de Star Adventurer op de pool (zie 

verder in deze handleiding hoe het oplijnen op de pool gebeurt). 

c. Met een fotostatief kop: normaal gezien heb je de 3/8”  - ¼” adapter 

nodig, schroef die in de Star Adventurer indien die er nog niet in zit.  

Gebruik een platte schroevendraaier of een eurocent muntje. Monteer 

de Star Adventurer op de statief kop. Verwijder de bovenste kap van de 

poolzoeker en onderste beschermkap en richt de Star Adventurer op de 

pool (zie verder in deze handleiding hoe het oplijnen op de pool 

gebeurt. 
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d. Let op dat je na het oplijnen op de pool niet tegen het statief stoot, 

anders moet de oplijning opnieuw gedaan worden. 

e. Wanneer je de declinatie-eenheid gebruikt, kan je het dekseltje van de 

poolzoeker niet terugplaatsen; zo kan je dan door de gleuf in de 

zwaluwstaart toch nog Polaris zien en de poolregeling controleren 

zonder de camera te moeten afnemen! 

 

4. MONTAGE FOTOTOESTEL. 
 

Nu kan je je materiaal op de Star Adventurer aansluiten zoals gewenst.  

Bijvoorbeeld het standaard 3/8” zwaluwstaart plaatje met balhoofd en camera 

of de declinatie-eenheid met een camera of kleine telescoop.  Let op dat je bij 

het monteren de poolregeling niet verstoort!  Onder het zwaluwstaart zadel 

van de Star Adventurer zit een koppeling ring.  Wanneer deze linksom 

gedraaid wordt kan de poolas, waar het zwaluwstaartzadel en dus ook de 

camera op zit, vrij gedraaid worden in de gewenste richting.  Let op: bij het 

losdraaien van die koppeling zit de as los en de camera kan ongecontroleerd 

omzwaaien!  Om er voor te zorgen dat de camera de gewenste beweging met 

de volgmotor volgt moet die koppelingsring aangedraaid worden (rechtsom).  

 

Hieronder enkele mogelijkheden. 

 

a. Voor astrofotografie (bv sterrenbeelden, melkweg). 

 

i. Star Adventurer + 3/8” zwaluwstaartplaatje + balhoofd + camera 

(+ optioneel DSLR kabel). 

Opgelet: zorg dat de vastzetschroef mooi past in de uitsparing 

aan de zijkant van het zwaluwstaartplaatje, zodat het goed 

vastgezet kan worden. 

 



Handleiding Skywatcher Star Adventurer 1 februari 2015 

 

11 
 

 

 

ii. Star Adventurer + declinatie-eenheid + 1 kg tegengewicht + 

telescoop. 

 
iii. Star Adventurer + declinatie-eenheid zonder de fijnregeling + 

twee balhoofden + twee camera’s (+ optioneel DSLR kabel). 

iv. Star Adventurer + declinatie-eenheid + balhoofd + camera + 

telescoop (+ optioneel autoguider + optioneel DSLR kabel). 

 

b. Voor time-lapse (enkele voorbeelden, er zijn meerdere mogelijkheden). 

 

i. Timelapse opnamen waarbij de Star Adventurer vertikaal staat 

(illustratie links). 

ii. Timelapse opnamen waarbij Star Adventurer horizontaal staat 

(illustratie rechts). 
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5. GEBRUIK VAN DE STAR ADVENTURER. 
 

a. Korte inhoud van de modi instellingen en het effect ervan. 

 

Modus 
instelknop 

Star 
Adventurer 
snelheid en 
zwaaihoek 

Interval sluiter ontspanner 
DSLR (seconden), volgens 
instelling selectieschakelaar 

Timelapse N of S 
OFF Star Adventurer staat af 

Sterren Sterrensnelheid, 
draait 360° 

50s 100s 

Zon Zonnesnelheid, 
draait 360° 

7s 14s 

Maan Maansnelheid, 
draait 360° 

10s 20s 

0.5x 48u per 
omwenteling, draait 
360° 

15s 30s 

2x 12u per 
omwenteling, draait 
60° heen en terug * 

3s 6s 

6x 4u per 
omwenteling, draait 
60° heen en terug * 

2s 4s 

12x 2u per 
omwenteling, draait 
60° heen en terug * 

1s 2s 

 

* Bij testen met de Star adventurer bleek het gedrag bij 2x, 6x en 12x 

niet te kloppen met wat in de handleiding staat.  Wij vonden het 

volgende: 

 

2x 12u per omwenteling, draait 90° per 3 uur en stopt niet, keert 
niet terug 

6x 4u per omwenteling, draait 90° per uur en stopt niet, keert niet 
terug!  

12x 2u per omwenteling, draait 90° per 30m en stopt niet, keert 
niet terug! 

Ik vind dit gedrag eigenlijk beter voor timelapse werk, je stelt dan enkel de gewenste 
snelheid en draai richting in.  De tijd en gewenste hoek moet je dan zelf in het oog 
houden bij het plannen van de timelapse.  De "snap" interval sturing gebruik ik ook 
niet, ik gebruik liever een afzonderlijke timer/afstandsbediening aangesloten op de 
camera, die meer mogelijkheden heeft dan de door Skywatcher opgelegde tijden. 
De "snap" functie werd getest door Dominique Callant en werkt zoals aangegeven, 
maar ook bij haar Star Adventurer stopt de montering niet na 60°.   
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Modus instelknop: regelt aan/af en selectie van de 

voorgeprogrammeerde snelheden. 

S-Timelapse-N selectieschakelaar: selectie van de draairichting, N 

voor noordelijk halfrond sterrenfotografie, S voor zuidelijke halfrond 

sterrenfotografie, Timelapse stand voor landschaps(sterren)fotografie.  

De combinatie van een voorgeprogrammeerde snelheid en de stand 

van de selectieschakelaar bepaalt de tijd tussen de pulsen die naar een 

DSLR camera kunnen gestuurd worden om de sluiter te openen. 

< en > knoppen: Wanneer deze knoppen ingedrukt worden draait de 

motor aan ongeveer 12x de sterrensnelheid.  Dit kan gebruikt worden 

om de kijkrichting van een camera of telescoop bij te regelen in de 

rotatie richting. 

LED’s: wanneer de Star Adventurer aan staat, worden de knopjes 

verlicht, dit als middel om de montering te zien staan in het donker en 

als status aanduiding zoals zwakke batterij (flash 2x per seconde) of 

motorstoring (flash 3x per seconde). 

Snap: dit is de aansluiting voor de sluiter van een DSLR camera met de 

daarvoor geschikte kabel.  De tijden aangegeven in de tabel hiervoor 

zijn de interval tijden waarmee een puls naar de sluiter gestuurd wordt.  

De belichtingstijd ingesteld op het fototoestel moet altijd korter zijn dan 

de intervaltijd, anders zal het niet goed werken. 

 

b. Beschrijving van de hoofdfuncties. 

 

i. De Star Adventurer heeft een gebruiksvriendelijke Modus 

instelknop en een S-Timelapse-N selectieschakelaar waarmee 

de programma’s kunnen ingesteld worden.   

ii. De Modus instelknop: dient om de montering aan en af te 

zetten en de gewenste snelheid in te stellen.  Bij het instellen 

van een snelheid gaat de interne LED verlichting aan en de 

motor begint te draaien aan de geselecteerde snelheid. 

iii. 3-positie selectieschakelaar: daarmee kies je de draairichting 

van de montering en het interval van de pulsen die naar een 

DSLR sluiter gestuurd worden wanneer de kabel op de SNAP 

aansluiting is aangesloten.  Wanneer de schakelaar op N of 

Timelapse staat zal de Star Adventurer draaien zoals nodig om 

de sterren in het noordelijk halfrond te volgen.  Dit is in 

tegenwijzerzin als je naar Polaris, de poolster kijkt.  Wanneer de 

schakelaar op S wordt gezet zal de Star Adventurer draaien 

zoals nodig om de sterren in het zuidelijk halfrond te volgen, dat 

is in wijzerzin als je naar de zuidelijke hemelpool kijkt. 
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iv. Links/Rechts knoppen:   deze knoppen kunnen gebruikt 

worden om de montering aan ongeveer 12x sterrensnelheid te 

laten draaien, bv bij het gebruik van een telescoop.  Wanneer de 

schakelaar op N of Timelapse staat, en de rechterknop ingedrukt 

wordt, draait de montering aan 12x snelheid in tegenwijzerzin als 

je naar de Poolster kijkt.  Wanneer de schakelaar op N of 

Timelapse staat en de linkerknop ingedrukt wordt, draait de 

montering aan 12x snelheid in wijzerzin als je naar de Poolster 

kijkt. 

v. Snap: aansluiting voor de bediening van de sluiter van een 

camera (DSLR).  Dit is 2.5mm stereo plug.  De kabel die je nodig 

hebt hangt af van de camera.  Wanneer de camera is 

aangesloten kan de Star Adventurer de sluiter van de camera 

bedienen.  De interval van een sluiter puls hangt af van de 

ingestelde modus, zie de tabel aan het begin van dit hoofdstuk.  

Telkens wanneer de selectieschakelaar wordt bediend of 

wanneer de < of > knop wordt ingedrukt herstart de 

geselecteerde intervaltijd.  Let op: de instelling van de sluitertijd 

op de camera moet korter zijn dan de interval tijd!  De Star 

Adventurer geeft enkel een puls om de sluiter te doen werken, 

alle overige functies zoals sluitertijd moeten op de camera 

ingesteld worden.  

vi. Zwaaihoek: om te vermijden dat de kabel naar de camera na 

verloop van tijd rond de montering of camera zou draaien is een 

beveiliging ingebouwd.  In de Mode sterren, Maan, Zon en 0.5x 

snelheid zal de poolas de volle 360° draaien (in 24u).  In de 2x, 

6x en 12x modi die voor timelapse kunnen gebruikt worden zal 

de camera in de ingestelde richting beginnen draaien voor de 

eerste 30°, daarna wordt de draairichting automatisch 

omgekeerd en zal de camera 60° terugdraaien.  Vandaar weer 

60° in de initiële richting, enzovoort tot de montering gestopt 

wordt.  Telkens men gedurende deze “zwaai” de < of > indrukt of 

een modus wijzigt wordt een nieuw startpunt voor de 30°/60° 

zwaaihoek ingesteld. 

 

Nota: bovenstaande blijkt in de praktijk niet te kloppen, de 

montering blijft gewoon verder lopen! 

 

vii. Autoguider: er bestaan volgcamera’s die op een telescoop 

kunnen gemonteerd worden en die correcties naar de montering  

kunnen sturen op basis van een ster die gevolgd wordt met de 

telescoop.  Deze volgcamera’s kunnen volledig autonoom zijn of 

gestuurd via een PC.  Hiermee kunnen enkel correcties 
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gebeuren in de draairichting van de Star Adventurer (Rechte 

Klimming), er zit immers geen gemotoriseerde declinatie-as op 

de Star Adventurer.  Met zo’n autoguider is nauwkeuriger volgen 

mogelijk, bv wanneer telelenzen gebruikt worden.  De aansluiting 

gebeurt via een RJ-12 6-pin aansluiting, gekend als ST-4 

aansluiting.  De autoguider kan enkel werken wanneer de 

sterrensnelheid modus ingesteld is. 

viii. USB aansluiting: de Star Adventurer heeft een mini-B type USB 

aansluiting.  Hiermee kan een externe 5v batterij aangesloten 

worden OF kan de Star Adventurer verbonden worden met een 

computer om het inwendig stuurprogramma (firmware) te 

vernieuwen.  Zie naar de paragraaf hierover, verder in deze 

handleiding. 

ix. Motor status aanduiding: wanneer de motor snelheid niet 

binnen de 10% van de geselecteerde snelheid loopt binnen de 

5s, dan zal de elektronica de motor stoppen om die te 

beschermen en zal de motor fout aangegeven worden door het 

opeenvolgend aan/uit gaan van de LED verlichting (zie punt x 

verder).  Duw op een < of > knop of wijzig de snelheidmodus om 

de motor te herstarten en een nieuwe detectie toe te laten.  Een 

waarschuwing kan ook optreden wanneer de motorsnelheid 5% 

afwijkt van de optimale snelheid, de motor zal echter blijven 

draaien. Dit kan bv gebeuren als de belasting van de Star 

Adventurer te hoog is doordat een te zware camera niet in 

balans is en te veel weerstand biedt aan de motor. 

x. LED verlichting: de Star Adventurer heeft een interne LED 

verlichting.   

1. Wanneer de verlichting niet brandt ligt de Star Adventurer 

af of zijn de batterijen plat. 

2.  Normale status: de montering ligt aan, de verlichting 

brandt continu. 

3. Abnormale status: de montering ligt aan, de verlichting 

flikkert 2x per seconde.  Dit gebeurt in de volgende 

gevallen: 

a. De montering is gekoppeld aan een PC en er wordt 

nieuwe firmware opgeladen.  Waarschuwing dat de 

Star Adventurer niet afgezet mag worden. 

b. Laag batterij voltage: vervang zo snel mogelijk de 

batterijen.  

4. Motor storing: de LED verlichting flikkert 3x per seconde 

in twee gevallen: 

a. Snelheid nauwkeurigheid wijkt 5% af van de 

ingestelde snelheid.  De motor blijft draaien, 
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controleer echter voor overbelasting of conditie van 

de batterij. 

b. De motor is langer dan 5 seconden stilgevallen, 

kan ook gebeuren door overbelasting of andere 

externe oorzaak. 
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6. DE OPLIJNING OP DE POOL. 
 

Nota: het kan voor een eerste gebruik nodig zijn om de poolzoeker kruisdraad 

bij te regelen, zie hiervoor de appendix over de kalibratie van de poolzoeker. 

 

Gebruik de ingebouwde poolzoeker om de montering op de pool te richten.  

De camera moet hiervoor afgenomen worden en de balhoofd montageplaat of 

de declinatie-eenheid eveneens.  Verwijder het bovenste kapje van de 

poolzoeker en plaats de verlichting van de poolzoeker in de plaats, zet de 

verlichting aan met het draaiknopje aan de zijkant, de helderheid van de 

verlichting is regelbaar. Verwijder de beschermkap aan de zuidzijde van de 

Star Adventurer zodat je daar door het oculair kan kijken.  Bij het opstellen van 

de montering moet je weten waar het noorden is voor het noordelijk halfrond 

en het zuiden voor het zuidelijk halfrond, gebruik overdag een kompas om de 

montering zo goed mogelijk te richten. 

 

 

A. Instelling op de pool in het noordelijke halfrond.   

 

Bewoners van het noordelijke halfrond hebben geluk, er zit een relatief 

heldere ster vlakbij de noordelijke hemelpool: Polaris.  Na het opstellen van de 

montering op het statief wordt Polaris in het beeldveld van de poolzoeker 

gebracht.  Bij het gebruik van groothoeklenzen (< 50mm brandpuntsafstand) 

en belichtingstijden tot een tweetal minuten is het voldoende dat Polaris 

gewoon in het centrum van de gegradueerde cirkel in de poolzoeker gebracht 

wordt.  Voor lenzen met een brandpuntsafstand > 50mm en langere 

belichtingen is het beter de poolafstelling zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren.  

 

Het kruisdraad in de poolzoeker ziet er als volgt uit: in het centrum staat een 

kruis met een cirkelvormige, gegradueerde schaal en de markeringen 0, 3, 6 

en 9.  Wanneer de poolas draait, draait ook de kruisdraad markering, de 

poolzoeker draait mee met de poolas.  Om de poolas goed te richten moet de 

poolster ergens op de gegradueerde ring geplaatst worden, die plaats is 

afhankelijk van het tijdstip en de datum. 

 

Er zijn twee methodes om te bepalen waar Polaris moet geplaatst worden.  

Wanneer je over een smartphone of tablet (Android) beschikt kan je de APP 

“Polarfinder” installeren.  Voor iPhone kan je de APP PolarAlign gebruiken. In 

die APP kan je de hier afgebeelde kruisdraad terugvinden met voor de actuele 

datum en tijdstip de plaats van Polaris op de cirkel.  Draai de poolas van de 

Star Adventurer zo dat de “6” markering vertikaal onder het centrum staat 

(zoals op de afbeelding hieronder).  Plaats dan met de fijnregelingen van het 
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statief of equatoriale wig de Poolster op de goede plaats zoals aangegeven in 

de APP, klaar. 

 

 
 

Voorbeeld, Polaris wordt op de cirkel gezet.  De buitenste cirkel geldt voor het 

jaar 2012, de middelste cirkel voor 2020 en de binnenste cirkel voor 2028.  De 

poolster nadert immers de hemelpool langzaam in de loop van de jaren.  Als je 

de poolster mooi op de cirkel zet is dit al heel goed voor deze reismontering 

en het beoogde gebruik ervan! 
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Zo ziet het scherm van de Android APP PolarFinder er uit.  De groene 

stip stelt Polaris voor en toont hoe de poolzoeker moet gericht worden. 

 

Indien je geen zo’n APP hebt, moet de poolzoeker oriëntatie ingesteld 

worden met behulp van de datum en tijd instelschalen die je vind rond 

de poolzoeker.  Dit verondersteld dat de poolzoeker goed ingesteld is, 

wat normaal zo zou moeten zijn bij levering van het toestel. 

 

 
 

Polaris bevindt zich niet exact op de hemelpool, die afstand wordt in de 

poolzoeker weergeven door de cirkel rond het centrum.  Om de juiste 

stand van de gegradueerde cirkel in de poolzoeker in te stellen moet je 

weten op welke oosterlengte (of westerlengte) je je bevindt en  heb je 

de actuele datum en de tijd in UT nodig (UT = wintertijd -1 uur of 
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zomertijd min 2 uur).  Plaats nu Polaris in het beeldveld van de 

poolzoeker. 

 

Stap één: stel een correctie in op de meridiaan correctie schaal, dit is 

een correctie voor de afstand van je waarnemingsplaats ten oosten of 

ten westen van de standaardmeridiaan voor je tijdzone.  Voor België en 

Nederland is dit de meridiaan van Greenwich.  Je kan de meridiaan 

correctieschaal met de hand verdraaien om een correctie ten opzichte 

van de index in te stellen.  De meridiaan correctieschaal is één met de 

datumschaal.  Op de meridiaan correctieschaal staan ook de letters E 

(East) en W (West).  Stel dat je in Brussel bent, dat is 4°21’ ten oosten 

van de meridiaan van Greenwich.  Stel de meridiaan correctieschaal 

dus in op 4° E.  Zolang je niet naar een andere plaats gaat kan die 

correctie blijven staan.  Controleer dit voor alle zekerheid vooraleer de 

poolafstelling te doen. 

 

Stap twee: ontkoppel de poolas zodat je die met de hand kan draaien, 

je ziet dan dat de datum gradatie cirkel mee draait met de poolzoeker.   

Ook de gegradueerde cirkel kruisdraad in de poolzoeker draait mee. 

Stel door het draaien van de poolas de actuele datum tegenover het 

actuele uur (UT!) in.  Op de illustratie hierboven staat 31 oktober 

tegenover 0 uur UT. 

 

Stap drie: breng met de fijnregelingen van de equatoriale wig of de 

statiefkop Polaris in het kruisdraad op positie 6.   
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B. Instelling op de pool in het zuidelijke halfrond. 

 

In het zuidelijke halfrond hebben we de luxe van een poolster niet.  Stel 

de montering zo goed mogelijk af op het zuiden met een kompas en 

stel zo goed mogelijk de hoogte van de poolas in.  De equatoriale wig 

heeft een hoogteschaal die kan helpen daarvoor.  In de poolzoeker 

moet je 4 zwakke sterren van het sterrenbeeld Octans zien te vinden. 

 

 
 

Doe de sterren passen in het patroon dat je in de poolzoeker ziet door 

het draaien van de poolas en het bijstellen van de montering in hoogte 

en azimut. 

 

C. Na het afstellen op de pool. 

 

Na het afstellen op de pool verwijder je de poolzoeker verlichting en zet 

je de beschermkapjes weer op.  Dan kan je de camera en of telescoop 

gaan monteren.  Let hierbij op dat je de pool oplijning niet verstoort 

door tegen het statief te stoten bijvoorbeeld. De Star Adventurer is vrij 

licht, ik beveel aan het statief te verzwaren zodat het zo stevig mogelijk 

staat, het heeft anders weinig zin een nauwkeurige oplijning op de pool 

te doen! 
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7. OPLADEN VAN EEN NIEUW STUURPROGRAMMA (FIRMWARE). 
 

Nota: de beschrijving in de originele Engelse handleiding is niet volledig, deze 

hieronder wel. 

 

1) Ga via internet naar 

http://ca.skywatcher.com/_english/05_service/01_download.php?ccid=10 en 

haal daar het programma MOTOR CONTROLLER FIRMWARE LOADER 

VER.1.62 af.  Sla het op in een map, het is een gecomprimeerd bestand, sla 

het op en dan heb je het programma Motor Controller Firmware Loader. 

2) Ga via internet naar http://www.skywatcher.com, ga daar naar Support & 

Downloads, Downloads.  Selecteer het bestand STAR ADVENTURER VX.xx 

FIRMWARE UPDATE en sla het op in een map op uw computer (X.xx staat 

voor het versienummer).  Het bestand heet StarAdventurer_VX_xx.zip en is 

dus een gecomprimeerd bestand.  Pak het bestand uit. 

3) Verbind de Star Adventurer met de computer met de mini USB kabel.    De 

computer moet normaal het toestel herkennen en de driver opladen, wacht tot 

dit gedaan is, dit kan enkele minuten duren. 

4) Zorg voor verse batterijen en zet de Star Adventurer aan, eender welke 

modus. 

5) Start het opgehaalde programma "Motor Controller Firmware Loader" en 

selecteer daarin het eerder opgehaalde firmware bestand.  Kies "Auto-detect 

COM port" en klik op "Update".  De Star Adventurer NIET afzetten terwijl het 

vernieuwen van het stuurprogramma bezig is!  Na ongeveer 25 seconden 

moet het bericht verschijnen "Update complete. Turn off the power."  De 

nieuwe software is dan geïnstalleerd. 

6) Indien je niet de "Auto-detect COM port" hebt aangegeven, of indien er 

meerdere Star Adventurer zouden aangesloten zijn moet de juiste COM poort 

manueel aangeduid worden. 

7) Zet de draaischakelaar van de Star Adventurer op OFF en verwijder de USB 

kabel. 

8) Indien onverhoopt stroomverlies optreedt tijdens het opladen van de firmware, 

herbegin dan vanaf stap 4 tot stap 7. 

  

http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01415065680.zip
http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01415065680.zip
http://www.skywatcher.com/downloads/StarAdvanturer_v3_05.zip
http://www.skywatcher.com/downloads/StarAdvanturer_v3_05.zip
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APPENDIX 1: CALIBRATIE VAN DE POOLZOEKER. 
Vooraleer de poolzoeker te gebruiken voor precisie oplijning moet de poolzoeker zelf 

gecalibreerd worden, zodat de optische as en de kruisdraad opgelijnd zijn met de 

mechanische poolas.  De volgende stappen beschrijven hoe de poolzoeker geregeld 

kan worden, dit gebeurt best overdag. 

A. Centreren van de kruisdraad. 

1. Richt de poolzoeker op een goed zichtbaar object, zo ver mogelijk 

verwijderd (bv de top van een kerktoren, mast...).  Regel de Star Adventurer 

zodanig dat het kruisdraad centrum precies over het gekozen referentie object 

staat. Hieronder het beeld dat je door de poolzoeker kan zien, het beeld is 

omgekeerd wat normaal is bij een astronomische telescoop.  Hier stond het 

centrum van het kruisdraad gericht op de top van een hoogspanningsmast die 

als referentie diende. 
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2. Draai de poolas ongeveer 180° rond. 

3. Indien het referentie object nog steeds mooi op het kruisdraad centrum 

staat, dan is de poolzoeker goed opgelijnd met de mechanische as en is geen 

verdere regeling nodig. 

4. Indien je ziet dat, tijdens/na het draaien van de poolas, het referentie object 

niet meer precies op het kruisdraad staat, dan is een regeling nodig.   

De regeling gebeurt met drie kleine inbusschroefjes die je op het poolzoeker 

oculair vind.  Op de foto hieronder zie je 1 van de drie schroefjes.  Je hebt er 

een 1,5 mm inbussleutel voor nodig. 

 

 

OPGEPAST: dit is een delicate regeling, de schroefjes drukken aan de zijkant 

van het glazen schijfje waar het kruisdraad op geëtst is.  De schroefjes te veel 

losdraaien kan het schijfje doen loskomen of kantelen, te hard aandrukken kan 

het schijfje beschadigen!  Werk dus met kleine stappen en zonder druk uit te 

oefenen bij het aanspannen: 

 Draai een inbusschroefje maximaal 1/4 toer uit en zet de andere 

twee dan weer iets vaster; 

 Draai de inbusschroefjes niet te hard aan, je kan anders het 

kruisdraadplaatje beschadigen; 
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 Draai een schroefje niet helemaal los en draai ook niet meer dan 

1 schroefje tegelijkertijd losser; anders kan het plaatje loskomen 

en is verdere regeling niet meer mogelijk; 

 Indien het plaatje toch los van zijn plaats komt moet de oculair 

zijde van de poolzoeker volledig losgedraaid worden en het 

plaatje weer op zijn plaats gezet worden. 

 Alhoewel je deze regeling ook op de Poolster zou kunnen doen, 

raden we aan om het overdag te doen met behulp van een 

verafgelegen referentie object omdat het nogal delicaat is om de 

kleine schroefjes bij te regelen. 

Draai de poolas zo rond totdat je ziet dat de grootste afstand van het 

referentie object tot het centrum van kruisdraad bereikt is.  Regel het 

kruisdraad met de vijsjes dan zo dat het kruisdraad opschuift naar het 

referentie object, over de helft van de afstand tussen kruisdraad midden en 

het referentie object, zoals hieronder als voorbeeld aangegeven is. 
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Breng het referentie object met de fijnregelingen van het statief of wig weer 

centraal op de kruisdraad, draai de poolas opnieuw over 180° en kijk of het 

centreren beter is.  Zo ja, dan is de regeling OK, zo nee dan moet er nog wat 

bijgesteld worden.  

 

B. Oriëntatie van de kruisdraad calibreren. 

Na het centreren moet ook nagekeken worden of het kruisdraad in de goede 

oriëntatie zit. 

Draai met de hand de datumschaal zo dat het cijfer 0 op de meridiaan 

correctie schaal tegenover de index komt.  Draai de poolas en dus ook de 

datum schaal zo dat 31 oktober tegenover 0 uur op de tijdschaal staat, zoals 

op de illustratie hieronder. 
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Kijk nu door de poolzoeker en dan moet het kruisdraad staan zoals in de 

volgende afbeelding: 

 

Indien dit niet het geval is, moet de oriëntatie van het kruisdraad bijgeregeld 

worden.  Doe dit als volgt: 

 Draai de poolas zodanig dat je het beeld ziet zoals hierboven, 6 

onderaan. 

 Draai de datumschaal met de hand zodat 31 oktober op de 

datumschaal oplijnt met de 0 uur aanduiding op de uurschaal. 

 Tegenover de index markering voor de meridiaan correctie schaal zit 

een inbusschroefje, draai dit een weinig los en draai enkel het ringetje 

zodanig dat de index tegenover de 0 op de meridiaan correctie schaal 

komt, let op dat de datumschaal niet meedraait.  Draai het 

inbusschroefje weer vast. 

 De oriëntatie is nu correct ingesteld. 
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APPENDIX 2: DE DECLINATIE EENHEID 
 

 

De declinatie eenheid dient om een kleine telescoop, een balhoofd of rechtstreeks 

een camera te monteren.  Het omvat de zwaluwstaart en een fijnregeling eenheid die 

afneembaar is.  Deze fijnregeling eenheid laat toen om een telescoop of camera in 

Declinatie te roteren, dat is haaks op de Rechte Klimming as van de Star Adventurer.   

Indien de fijnregeling afgenomen wordt, kan de zwaluwstaart op zich dienen om 

bijvoorbeeld twee balhoofden en camera's te monteren.  Het is ook mogelijk om de 

fijnregeling aan één kant te behouden en een balhoofd aan de andere kant van de 

zwaluwstaart te monteren. 

De gleuf in de zwaluwstaart laat toen de Star Adventurer op de pool op te lijnen 

terwijl een camera en/of telescoop op de montering blijft staan.  Verwijder hiervoor 

het afdekkapje van de poolzoeker vooraleer de declinatie-eenheid te monteren. 
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APPENDIX 3: DE EQUATORIALE WIG. 
 

 

De instelbare equatoriale wig dient om een nauwkeurige instelling in hoogte en 

azimut te bekomen om de Star Adventurer op de pool te richten.  Met een grote knop 

kan de hoogte geregeld worden, aan een zijvork is een hoogteschaal bevestigd als 

referentie voor een eerste ruwe instelling. De instelbare hoogte gaat van 0° tot 70°. 

Aan de zijkant zit een spanschroef waarmee de hoogte instelling kan vastgezet 

worden. 

Met twee knoppen op de basis kan de richting horizontaal in azimut ingesteld 

worden. 

Op de basis zit ook een waterpas om de wig zo goed mogelijk horizontaal te zetten, 

de nauwkeurigheid is 1°. 

Er zitten twee inbusschroeven die het draaibare gedeelte vasthouden op de basis.  

Deze moeten net genoeg aangespannen zijn dat spelingsvrije horizontale instelling 

nog mogelijk is. 

De zwaluwstaart die op de Star Adventurer bevestigd moet worden, heeft een 

veiligheidschroef om te beletten dat de Star Adventurer te ver naar beneden glijdt in 

het zwaluwstaartzadel. 


