
P!ímé ovládání - Direct Connect Mode

SkyQ Link p!ímo propojí iPhone/iPad/iPod Touch 
s"dalekohledem.

Zapojte SkyQ Link do portu na montá!i"- do portu AUX 
nebo do portu pro ru#ní ovlada#. P$epína# p$ipojení na 
boku modulu nastavte do polohy p$ímého p$ipojení Direct 
Connect (obr. 2). Teprve potom zapn%te napájení.

B%hem ovládání dalekohledu prost$ednictvím SkyQ Link 
není t$eba mít zapojen& ru#ní ovlada#; s"v&jimkou NexStar 
SE 4/5, u"kterého je nutné nechat ru#ní ovlada# zapojen&.

Po zapojení se dioda indikátoru napájení rozsvítí a diody 
indikátor' re!imu a dat bliknou.

V Nastavení/Settings va(eho iPhone/iPad/
iPod Touch nabídce Wi-Fi vyberte sí) 
SkyQLInk-xx, kde xx je ID za$ízení. Potvr*te 
návratem do Nastavení/Settings.

Po navázání spojení blikne dioda indikátoru 
re!imu a dioda indikátoru dat zhasne.

Spus)te aplikaci SkyQ a )ukn%te na tla#ítko dalekohledu 
v"dolní #ásti displeje. 

Zkontrolujte, !e na displeji je uveden re!im Direct Connect 
nebo jej nastavte tla#ítky Connection Settings → Connect 
to Telescope.

Ovládání p!es wi-# - Access Point Mode

SkyQ Link propojí iPhone/iPad/iPod Touch 
s"dalekohledem p!es wi-# sí$.

P$ed prvním spu(t%ním re!imu ovládání p$es wi-+ musíte 
SkyQ Link zapojit v re!imu p$ímého ovládání. Po zapojení 
)ukn%te na tla#ítko SkyQ Connect Settings a nastavte jej pro 
Va(i wi-+ sí).

Kdy! je SkyQ Link nakon+gurován pro va(i wi-+ sí), 
vypn%te napájení dalekohledu a"p$epn%te modul do 
re!imu Access Point Mode (obr. 2).

Zapn%te dalekohled a"zkontrolujte, zda dioda indikátoru 
napájení svítí. Diody indikátor' re!imu a dat mohou blikat, 
ale posléze zhasnou.

Na Va(em iPhone/iPad/iPod Touch zkontrolujte, zda je 
p$ipojen ke stejné wi-+ síti jako SkyQ Link. 

Po navázání spojení dioda indikátoru re!imu blikne 
a"zhasne. 

Spus)te aplikaci SkyQ a )ukn%te na tla#ítko dalekohledu 
v"dolní #ásti displeje. 

Zkontrolujte, !e na displeji je uveden re!im Access Point 
Mode nebo jej nastavte tla#ítky Connection Settings → 
→Connect to Telescope.
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SkyQ™ Link Wi-Fi Adapter
NÁVOD K"POU%ITÍ

SkyQ™ Link WiFi Adapter slou&í k"ovládání dalekohled' na navád(n)ch (GoTo) montá&ích 
Celestron prost!ednictvím  za!ízení iPhone, iPad, iPod Touch nebo prost!ednictvím po*íta*e.

Pro ovládání dalekohledu"prost$ednictvím  iPhone, iPad nebo iPod Touch nejprve nainstalujte aplikaci SkyQ (ke sta!ení v"Apple 
App Store). Za$ízením m'!ete dalekohled osazen& SkyQ Link modulem ovládat bu* p$ímo nebo p$es wi-+ sí). 

Po navázání spojení jednou ze dvou v&(e uveden&ch metod m'!ete p$es vá( iPhone/iPad/iPod Touch m%nit sm%r a"rychlost 
pohybu dalekohledu. 

Nejprve dalekohled se$i*te tla#ítkem Align Telescope. Se$ízení dalekohledu je nezbytné pro pou!ití re!imu Sky View, kter& 
umo!,uje sledovat ur#it& objekt na obloze nebo zobrazit informace o"aktuálním objektu v"dalekohledu.

Pro p$ipojení SkyQ Link s"PC prost$ednictvím software NexRemote si ze stránek 
http://www.celestron.com/portal/skyq-link.html 
stáhn%te instala#ní program (pouze pro Microsoft Windows).
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