
 
Bruksanvisning 

till optiska sökare 

t.ex. 6x30, 8x50 och 9x50 

 

Introduktion: 
 

Sökaren används för att hitta objekt på himlen. Eftersom du får ganska hög förstoring 

i ett teleskop blir synfältet mycket litet så det kan vara svårt att hitta objekt. Sökaren 

är ett litet teleskop med mycket lägre förstoring och därmed mycket större synfält. 

 

Optiska sökare finns i olika storlekar. De vanligaste storlekar är: 

• 6x30: förstoringen är 6x och optikdiametern är 30 mm. 

• 8x50: förstoringen är 8x och optikdiametern är 50 mm. 

• 9x50: förstoringen är 9x och optikdiametern är 50 mm. 

 

Optiska sökare finns i olika modeller: 

• Rak: bilden är spegelvänd och upp-och-nervänd 

• 90° vinklad variant 1: bilden är spegelvänd i den ena leden men felvänt i den 

andra leden. Du kan få bilden spegelvänd men inte upp-och nervänd om du tittar 

i sökaren uppifrån, eller upp-och-nervänd men inte spegelvänd om du tittar i 

sökaren från sidan. 

• 90° vinklad variant 2: bilden är rättvänd i båda leder. 

 

Dessutom finns sökarna både med och utan belyst hårkors. 



Montera sökaren 
 

Först får du montera sökaren på teleskopet. Sökaren skall peka åt samma håll som 

teleskopet pekar.  

Bild 1: Obs: gäller inte alla sökare! 

Vinklade sökare brukar levereras med 

sökaren redan monterat i fästet. Fortsätt i 

så fall med nästa bild. 

Skjut på gummiringen runt sökaren. 

Gummiringen sitter oftast runt 

sökarfästet. Ringen skall sitta i det smala 

spåret på sökaren. 

 

Bild 2: Skjut in sökarfästet i sökarbasen. Kläm fast 

det med klämskruven på basen. Skruva loss båda 

justeringsskruvar på sökarfästet så att de inte längre 

sticker ut på insidan sökarfästet. 

 

 

 

Bild 3: Skjut nu in sökaren framifrån i fästet. När 

sökaren når den fjäderbelastade justeringsdelen 

längst bak i sökarfästet rekommenderas att du 

drar ut den fjäderbelastade delen för att 

undvika repor när du skjuter in sökaren resten 

av vägen. Sökaren sitter på plats när gummiringen sitter tajt mellan sökare och fäste. 

 

Bild 4: Så ser det ut när sökaren sitter 

monterat i sitt fäste. (Bilden visar en vinklad 

sökare. Fästet är samma även vid raka 

sökarmodeller.) Pilen visar vart 

gummiringen sitter mellan sökare och fäste. 



Justera sökaren 
 

Innan du kan använda sökaren får du justera den så att den pekar åt exakt samma håll 

som teleskopet. För att göra det gör följande: 

1. Sätt upp teleskopet där du kan se ett karakteristiskt objekt, exempelvis en 

antenn, ett hustak, ett ovanligt träd eller dylikt. Det är lättare att justera sökaren 

på dagtid med något objekt på jorden i början. Senare kan du även justera den 

på nattetid. Stegen är samma men du behöver hitta objekt på himlen för att 

justera sökaren, exempelvis månen. 

2. Sätt okularet med den längsta brännvidden i teleskopets fokuserare. För mer 

information om okular och hur och när de används se längre ner i manualen. 

3. Ställ dig bakom teleskopet och sikta längs teleskoptuben. Försök att peka 

teleskopet mot objektet du har valt. 

4. Titta nu i okularet och ställ in skärpan. Har du tur finns objektet i synfältet redan 

nu. Om inte försök att identifiera vad det är som du ser och flytta sedan 

teleskopet tills objektet befinner sig i mitten på synfältet. Tänk på att teleskopet 

visar en upp-och-nervänd samt spegelvänd bild. Du kommer snart att vänja dig 

men i början kan det kännas lite konstigt. 

5. När du till slut har hittat objektet kan du nu lämna teleskopet exakt som det är 

och titta i sökaren. Nu skall du ställa in hårkorset i sökaren tills det sitter exakt 

centrerat på samma objekt. Detta gör du med de två räfflade 

justeringsskruvarna på sökarfästet. 

Objektet som du har ställt in i bildmitten på 
teleskopet sitter inte centrerat i sökarens 
synfält. Vrid på justeringsrattarna tills 
hårkorset sitter mitt på objektet. 

Så här skall det se ut när du är klar. 



Ställ in skärpan på sökaren 
 

Du kan justera skärpan i sökaren. Detta gör du 

genom att skruva in eller ut objektivet. 

Objektivet är monterat i den långa, oftast 

svarta aluminiumcylindern längst fram på 

sökaren. Gör så här: 

1. När du tittar på sökaren framifrån vrid på objektivet moturs. Skruva loss den 

med ca ett varv. 

2. Vrid nu låsringen som sitter direkt bakom objektivet medurs med några varv. 

3. Nu kan du titta i sökaren och ställa in skärpan genom att vrida på objektivet. Du 

får testa om det blir bättre medurs eller moturs. Vrid tills du känner att du får 

en bra och skarp bild. 

4. Vrid nu tillbaka låsringen mot objektivet så att objektivet inte längre kan röra 

sig. 


