
DryFire V4 
Sisältö  

  Johdanto  
Onnittelut, olet nyt DryFire haulikkoammuntasimulaattorin onnellinen omistaja. 

DryFire mallintaa todellista elämää niin, että pystyt harjoittelemaan valitsemaasi 
savikiekkoammuntalajia sisätiloissa ympäri vuoden. Tällöin oikealla ampumaradalla viettämäsi aika 
on tuloksellisempaa ja edullisempaa. 

DryFire mallintaa todellista maailmaa niin, että se ottaa huomioon seuraavat seikat: 

• Miten aseesi ampuu: Kunkin piipun osumapiste [POI]  ja supistus sekä 
patruunan latauksen ominaisuudet. 

• Miten kiekko lentää: ilmanvastus, kiihtyvyys ja painovoima on otettu 
huomioon. 

• Kuinka paljon energiaan tarvitaan kiekon rikkomiseen. 

• Kuinka paljon energiaa kullakin panoksen haulilla on lentoradan missäkin 
vaiheessa. 

Käytä hieman aikaa DryFiren säätämiseen, jotta se sen jälkeen näyttää kiekkojen lentoradat seinällä 
oikeaa ampumarataa vastaavasti. 

DryFire päättelee laukauksesi suunnan ja sen, osuuko laukaus ja rikkooko se kiekon, osuuko, mutta 
ei todennäköisesti riko kiekkoa, vai tuliko ohilaukaus. 

Kun tulee ohilaukaus, DryFire kertoo, mikä meni pieleen, jotta tiedät mitä pitää tehdä erilailla - 
ehkä enemmän tai vähemmän pystysuuntaista tai vaakasuuntaista ennakkoa. Jos ammut nousevaa 
kiekkoa, kuten DTL- tai ATA-trappia, voit kokeilla haulikon piippujesi eri osumapistearvoja 
DryFire-simulaattorissa, nähdäksesi, mitä apua niistä mahdollisesti on käytännössä. 

Jos DryFire päättelee, että et todennäköisesti riko kiekkoa, vaikka oletkin omasta mielestäsi osunut, 
kannattaa harkita, voitko ampua kiekkoa, kun se on lähempänä sinua tai todeta tiukemman 
supistajan käytön vaikutuksen (mikä vaatii sinulta enemmän tarkkuutta), jotta enemmän hauleja 
iskeytyisi kiekkoon pidemmällä etäisyydeltä. 

Harjaantuneet ampujat ovat käyttäneet DryFirea myös lyhentämään ampumisaikaa samalla 
säilyttäen tarkkuuden käyttämällä DryFiren hidastustoimintoa ("slow-motion" function). Tämä 
toiminto näyttää kiekon hitaammalla nopeudella, mutta vaatii sinua käyttämään normaalia 
ennakkoa. Ampumalla toistuvasti kiekkoja nostamalla asteittain kiekon nopeutta takaisin 
normaaliksi, voit lyhentää aikaa ampuaksesi tarkasti. Ampumalla pakenevan kiekon lähempänä voit 
käyttää väljempää supistusta, koska lyhyemmillä matkoilla hauleilla on enemmän energiaa ja niitä 
tarvitaan vähemmän kiekon rikkomiseen. 



Jatkuvalla DryFiren harjoittelulla alitajuntaasi tulee tähtäinkuva siitä, milloin sinun pitää laukaista 
oikealla ampumaradalla saadaksesi useammin osumia. 

Tämä käyttöohje  

Tämä käyttöohje kattaa sekä yksipäisen, että kaksipäisen simulaattorin käytön perusohjelmiston 
kanssa. Mikäli ilmenee eroavaisuutta yksipäisen tai kaksipäisen laitteiston käytössä, siitä kerrotaan 
erikseen. 

Kappaleet, jotka liittyvät turvallisuuteen tai ovat tarpeellisia laitteiston häiriöttömän toiminnan 
kannalta, on merkattu seuraavasti:  

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ ASIA …  

Muut kappaleet, jotka sisältävät hyödyllisiä vihjeitä, on merkitty erilaisella tyylillä: 

Kätevä vihje … 

Tässä käyttöohjeessa on useita hyperlinkkejä. Jos tietty ominaisuus viittaa valintaikkunaan, voit 
klikata linkkiä, joka avaa vastaavan lisätietoja antavan ikkunan. Huom. Tämän käännöksen linkit 
eivät vielä ole toiminnassa. 

DryFire-versiossa V4.8 on videoprojektoria tukevia järjestelmiä varten uusi ominaisuus, joka sallii 
3D- tai 2D-näkymän. Tässä ohjeessa esitellään yksityiskohtaisesti 3D-näyttö. 

DryFiren käyttäminen  

Käyttöohjeen tämä osa esittelee DryFire-ohjelmiston ominaisuudet ja selittää, miten niitä käytetään. 
Lopusta löytyy Appendix A, jossa on vastauksia joihinkin usein esitettyihin kysymyksiin tai 
sisällysluettelo. 

Jos DryFire ei ole jo käynnissä, kytke simulaattori tietokoneeseen ja laita virta päälle simulaattoriin. 
Sitten valitset tietokoneelta Start, Programs, DryFire V4 -valikon tai DryFire V4  -pikakuvakkeen 
tietokoneen työpöydältä. 

Käytettäessä versiota DryFire V4 saadaan esille apua-valikko painamalla F1 tai klikkaamalla Help-
nappia hiiren vasemmalla painikkeella. Help-nappi on monissa DryFiren ikkunoissa. 

Asennuksessa DryFire V4 -versiossa ampujan salasana on poistettu käytöstä. Jos se otetaan 
käyttöön, niin oletuksena pääkäyttäjän salasana on "dryfire". Jos et tuo asetuksia aikaisemmasta 
DryFire V3/USA Friendly -asennuksesta, niin oletussalasana ampuja 1:lle on "red". Lisätietoja 
salasanoista on salasanaosiossa 

Aseen kohdistaminen  

 



Joka kerta kun asennat laseryksikön haulikkosi piippuun, yksikkö osoittaa lasersäteen aina hieman 
eri suuntaan. 

On tärkeää, että DryFire tietää tarkalleen, mihin laser osoittaa, jotta se voi kertoa, mihin haulikkosi 
piippu osoittaa. Siksi on tärkeää kohdistaa piippulaser joka kerta kun aloitat DryFiren käytön tai jos 
arvelet, että piippuyksikkö on liikkunut paikaltaan. 

Jos huomaat, että DryFire kertoo ohilaukauksesta, vaikka olet omasta mielestäsi osunut, kohdista 
piippuyksikkö uudelleen, mikäli se on liikkunut. Voi kohdistaa piippuyksikön uudelleen 
lopettamatta harjoittelua meneillään olevalla radalla. 

Kun oikea ampuja ja ase on valittu DryFire-palkista, tarkista piippuyksikön kohdistus seuraavasti: 

1. Klikaa Align-nappia ampujan ja aseen nimen oikealla puolella DryFire-palkissa. 

 

2. Seuraavaksi aukeava ruutu näyttää ampujan nimen ja aseen yläpalkissa, ja DryFire 
näyttää paikallaan pysyvän laser-pisteen seinällä suoraan ampumapaikkasi edessä. 

 

3. Ammu laukaus seinällä olevaan laser-pisteeseen. Tähtää niin, että piipun kärjessä 
oleva jyvä peittää laser-pisteen sekä pysty- että vaakasuunnassa - ÄLÄ  lisää 
ennakkoa ÄLÄKÄ  "kelluta kohdetta". Ammu niin monta laukausta kuin haluat, vain 
viimeinen laukaus huomioidaan. 

Kun laukaiset, laser sammuu hetkeksi merkiksi siitä, että laukaus on havaittu, ja jos 
tietokoneessasi ovat äänet päällä, niin kuuluu "pang". 



Klikkaa OK-nappia, jos olet varma, että kohdistuslaukauksesi oli tarkka, tai klikkaa 
Check -nappia tarkistaaksesi kohdistuksen tarkkuuden. 

Jos laser sammuu (tämä tapahtuu turvallisuussyistä), niin ammu suunnilleen pisteen aikaisemmalle 
paikalle, niin piste tulee takaisin. 

4. Jos tarkistat kohdistusta, niin seuraava ruutu tulee näkyviin: 

 

Ammu laukaus seinällä olevaan laser-pisteeseen. Tähtää niin, että piipun kärjessä oleva jyvä 
peittää laser-pisteen sekä pysty- että vaakasuunnassa - ÄLÄ lisää ennakkoa ÄLÄKÄ 
"kelluta kohdetta". 

Jos kohdistus ja tähtäys ovat tarkkoja, niin osuma ilmestyy ikkunassa olevan maalitaulun 
keskelle. Klikkaa OK-nappia jatkaaksesi DryFiren käyttöä. 

Jos laukauksesi ei ilmesty taulun keskelle, niin klikkaa Re-align-nappia uusiaksesi kohdistus 
toiminnon. 

Jos laser sammuu (tämä tapahtuu turvallisuussyistä), ammu suunnilleen pisteen 
aikaisemmalle paikalle, jolloin piste tulee uudelleen näkyviin. 

  Ammu!  

Nyt kun DryFire on asennettu ja säädetty, kokeillaan muutama kiekko ja sen ohessa esitellään lisää 
DryFire-ohjelmaa. Esittelemme asteittain lisää yksityiskohtia ja näytämme kuinka DryFireä voidaan 
säätää simuloimaan kiekkoa niin hyvin kuin mahdollista. 

Muista, että DryFire aloitetaan joko kaksoisklikkaamalla DryFire V4  -pikakuvaketta Windows-
työpöydällä tai valitsemalla Start, Program, DryFire, DryFire V4  valikosta ja joka kerta kun 
DryFire aloitetaan (tai aina kun piippulaser asennetaan tai se on liikkunut), pitää toistaa 
piippuyksikön kohdistustoimenpiteet. 



Nyt kun DryFire on käynnistetty ja piippulaser kohdistettu, ammutaan muutama kiekko. 

  Esimerkki 1: Alkeistrap-rata  

DryFiressä on tallennettuna kiekkojen ja ratojen yksityiskohdat "valikkoihin", joten se, millaista 
kiekkoa kulloinkin heitetään, riippuu siitä, mikä rata on milloinkin avoinna. Yksinkertaisimmillaan 
valikko koostuu yhdestä ampumapaikasta (tunnetaan myös nimellä "kivi"), missä ampuja seisoo, ja 
yhdestä heittimestä, joka heittää kiekot. Mutta usein rataan kuuluu useita ampumapaikkoja ja useita 
heittimiä ja kokoelma erilaisia osia kuten puita, kumpareita, mainostauluja ja aitoja. 
 
DryFire V4:een sisältyvät ATA, ABT, DTL, Olympia-Trap, englantilainen ja amerikkalainen Skeet 
sekä Olympia-Skeet, kansainvälinen Trench ja useat Sporting-radat. 

DryFire-ohjelman ja sen käytön esittelemiseksi käynnistetään nyt yksinkertainen esimerkkirata: 
Trap starter . 

Ensin pitää avata haluttu ratatiedosto. Tämä tehdään valitsemalla File, Layouts-valikko, jolloin 
näkyviin tulee Layouts-valintalista: 

 



Vasemmalla olevassa listassa on käytettävissä olevat radat eroteltuina tyypin mukaan vihreillä 
otsikoilla, joita voidaan klikata laajentamaan tai pienentämään listan. Jos tiedetään radan nimi tai 
tyyppi, voi kirjoittaa osan siitä filter -laatikkoon, joka on listan yläpuolella, jolloin radat, joihin nimi 
sopii, näkyvät. Kirjoita "start" vasemmalla olevaan "Filter "-syöttöruutuun nähdäksesi, miten lista 
suodattuu. 

 

Klikkaa Trap starter  -valintaa vasemmalla olevassa sarakkeessa, jolloin DryFire näyttää tietoja 
valitusta radasta ikkunan oikeanpuoleisessa osassa. Tiedot näytetään, jos ne ovat saatavilla. 



Klikkaa OK -nappia avataksesi radan. Trap starter  aukeaa DryFireen pääikkunaan: 

 

Yllä olevan kuvan mukainen näkymä muodostuu kuudesta osasta: 

1. Menu-palkki: File, Edit, View, Setup, Help 

Valikkoja käytetään ratavalintojen avaamiseen, DryFiren uudelleen säätämiseen, näkymän 
vaihtamiseen tai DryFiren sulkemiseen. 

2. Työkalupalkki 

 

Kiekko (Target)-valikosta vasemmassa reunassa voidaan valita, ammutaanko koko sarja 
(Round), vai harjoitellaanko vain yhtä paikkaa (Station)1-5, tai jotain eritystä kiekkoa. 
DryFire kertoo Start-napin alapuolella laatikossa matkan ampumapaikalta valittuun 
heittimeen. Start-nappi käynnistää valitun kiekon harjoittelun. 

Kiekon paikka (Target position) -liukuvalitsinta käytetään säätämään Stop motion -
toimintoa, jolla voidaan käskeä DryFireä näyttämään kiekon asema tietyllä hetkellä tai 
etäisyydellä lentonsa aikana, sekä näyttämään, miten paljon ennakkoa on otettava, jotta 
osuisi kiekkoon ja jotta tietäisi täydellisen tähtäyspisteen. "End stop motion" -ruudun 
klikkaaminen palauttaa takaisin normaalitilaan. 

Palkin oikeassa reunassa olevat ampuja- (Shooter-) ja haulikko- (Shotgun-)valintaruudut antavat 
valita, kuka ampuu ja millä aseella. Kohdistus-(Align -)nappia käytetään nopeaan piippulaserin 



suuntauksen tarkistamiseen ja säätämiseen kulloinkin vuorossa olevan ampujan valitulle aseelle 
milloin tahansa. 
 
Kiekkoja ammuttaessa DryFire näyttää tuloksen työkalupalkissa keskellä. Tulos voidaan nollata 
klikkaamalla Reset-nappia. 

3. Pääikkuna 

DryFire näyttää näkymän simuloidulle radalle ja laukauksen tuloksen tässä ikkunassa. 

Uutta rataa avattaessa, kuten juuri on tehty, DryFire näyttää yleisnäkymän radalle. 

DryFire näyttää lyhyesti tietoja radasta tummalla pohjalla tekstikehyksessä näytön 
vasemmassa alakulmassa. Tiedot näytetään, jos ne ovat saatavissa. Usein tekstikenttä 
sisältää lisätietoja kiekoista, jotka sisältyvät tähän rataan. Trap starter -rata sisältää myös 
muutamia vihjeitä, miten vaihdetaan näkymää simuloidulle radalle. Käytä muutama hetki 
aikaa tähän toimintoon tutustumiseen: 

• CtrlA (tai valikosta View, From above) näyttää radan ylhäältä päin. 

• CtrlF (tai valikosta View, From front of layout) näyttää radan takarajalta 
katsottuna - tämä näkymä näytetään, kun rata avataan. 

• CtrlS (tai valikosta View, From stand) näyttää radan valitulta 
ampumapaikalta katsottuna. 

• CtrlC (tai valikosta View, Clay´s eye view menu) näyttää animoidun 
näkymän kiekon silmin ampumapaikalle päin koko kiekon lentoradan 
mitalta. 

• CtrlW (tai valikosta View, Walk the course) näyttää kunkin kiekon 
esikatselun. Voit esikatsella kaikki kiekot loppuun saakka tai poistua 
esikatselusta painamalla uudelleen CtrlW (tai valikosta View, Walk the 
course). 

• Käytä hiiren rullaa eteen- ja taaksepäin liikkumiseen . 

• Käytä tabulattori-näppäimiä tai klikkaa ja vedä hiirellä panoroidaksesi 
näkymää. Kokeile pitää SHIFT-näppäintä pohjassa vetäessäsi 
oikealle/vasemmalle tai ylös/alas hiirellä. 

• Käytä näppäimistön numeronäppäimistön nuolinäppäimiä eri suuntiin 
liikkumiseen. 

• Paina F4 piilottaaksesi tai näyttääksesi radan tietokehyksen. (F-
näppäinten toiminta saattaa vaatia joissakin tietokoneissa fn-näppäimen 
painamista samaan aikaan varsinaisen F-näppäimen kanssa.) 

4. Esikatseluikkuna 



Esikatseluikkunan saa päälle ja pois rastittamalla Preview window -valintaruudun View-
valikossa, tai F9. 

DryFire näyttää pienemmässä ikkunassa valitun radan kokonaisuudessaan ampumapaikan 
kanssa. Tämä antaa mahdollisuuden nähdä yleisnäkymä radalle. 

Kun laukauksia harjoitellaan, tämä esikatseluikkuna näyttää näkymän ampumapaikalta 
seuraavalle ammuttavalle kiekolle. 

Tämä ikkuna voidaan: 

• Vetää mihin tahansa Windowsin työpöydällä. 

• Piilottaa painamalla F9 (tai valikosta View, Prewiew window). 

5. Statuspalkki 

Status-palkki on ruudun alareunassa. DryFire näyttää valinnat, valitun näkymän 
yksityiskohdat ja ovatko metriset vai tuumamitat käytössä. 

Mittajärjestelmää voidaan vaihtaa kaksoisklikkaamalla sanan Metric tai Imperial päällä 
Status-palkissa. 

6. Sivupalkki 

Sivupalkki voidaan sulkea tai avata uudelleen painamalla F8 tai valitsemalla valikosta View, 
Sidebar. 

Sivupalkkiin kuuluu Room layout -toiminto, joka näyttää huoneen pohjakuvan ottaen 
huomioon aktiivisen huoneen tilan ja simulaattorin sijainnin, ampumapaikan (-paikat) ja 
aktiiviset ankkuripisteet. Tästä kerrotaan myöhemmin, kun käydään läpi muutamia 
esimerkkejä. 

Riippuen siitä, mitä otsikkoa on klikattu, alempi osa sivuvalikosta näyttää joko: 

• Tuloskortin (Score card) 

DryFire tallentaa tuloksesi jokaisen kiekon osalta: 

 Osuma kummallakin laukauksella kaksoiskiekkoihin tai osuma 
yksittäiskiekkoon. 

 Laukaus 1 ohi, laukaus 2 osuma. 

 Laukaus 1 osuma, laukaus 2 ohi. 

 Ohi joko molemmilla laukauksilla tai yksittäislaukaus ohi. 

Kuvakkeita Score card -osiossa voidaan käyttää tuloskortin tallennukseen PDF-
muodossa tai tulostamiseen: 

 Tallenna tuloskortti PDF-muodossa. 
 Tulosta tuloskortti. 



• Kiekon tiedot (Target tools) 

Tätä käytetään Stop motion -toimintoon ja Hold points -pisteiden määrittelemiseen. 

Trap starter  -radalla ammutaan nousevia kiekkoja. Asetta, joka ampuu yli, käytetään usein tämän 
tyyppisiin kiekkoihin, joten kiekkoa ei tarvitse peittää aseen piipulla, jotta saadaan oikea ennakko. 
DryFire -palkin oikealla puoliskolla klikataan valittua haulikkoa (Shotgun), jotta nähdään lista 
aseista, jotka on liitetty nykyiseen ampujaan. Jos käytetään DryFire v4:n uutta asennusta, niin 
löytyy Skeet gun (joka ampuu 50:50 tai "tasan") ja Trap gun (joka ampuu 70:30, tunnetaan myös 
merkinnällä 0.2 m tai 7.87 tuumaa yli 32 metrin matkalla) - valitaan Trap gun: 

 

Koska tämä on uusi ase, se tarvitsee piippulaserin kohdistuksen. Klikataan Align -nappia 
työkalupalkissa ja suoritetaan kohdistus (Muzzle Alignment) -toiminto. 

Tässä esimerkissä käytetään Trap Right  -kiekkoa, joten klikataan Target -alasvetovalikko auki ja 
valitaan listasta Trap Right . 

 

Nyt ollaan valmiita näyttämään kiekkoja. Klikataan Start-nappia tämän kiekon ampumisen 
aloittamiseksi. 

Dryfire-palkissa tapahtuu pieni muutos. Tilaympyrä muuttuu vihreäksi kertoen, että DryFire on 
valmis heittämään kiekkoja. Start-nappi muuttuu näyttämään Finish-tekstiä, josta tämän kiekon 
harjoittelu voidaan lopettaa: 

 

Jos tietokoneessa on kaiuttimet, DryFire päästää "ping"-äänen. DryFire tuottaa tämän äänen, kun se 
on valmis heittämään kiekon, joten ei ole tarpeellista katsoa ruutua koko ajan. 

  

Katsotaanpa, mitä tapahtuu tietokoneessa, kun kiekko kutsutaan. Kun olet valmis, vilkaise 
tietokoneen näyttöä, huuda äänekkäästi "Pull", paina jalkakytkintä tai paina välilyöntinäppäintä 
tietokoneessa, kun DryFire on käynnissä - tilaympyrä muuttuu punaiseksi kertoen, että DryFire on 
valmis heittämään kiekon: 

 



Kiekkojen heittoviive määritellään valikossa Setup> System configuration> All delays> Configure 
Delays. Ikkunassa voidaan määritellä pienin heittoviive (Minimum target delay), suurin heittoviive 
(Maximum target delay) ja kiekkojen välinen aika (Pause between targets). Riippuen valikon 
asetuksista kiekko heitetään sen mukaisesti. Samalla tilaympyrä muuttuu keltaiseksi, ja laserpiste 
ilmestyy seinälle. 

 

Jos myöhästyit ampumisessa, odota tilaympyrän muuttumista vihreäksi ja "ping" -ääntä ja sitten 
huudat "Pull" toistaaksesi toiminnon. Toista toiminto katsomalla seinälle, jolloin voit nähdä, mistä 
laserpiste ilmestyy ja miten se kulkee seinän poikki. 

Huomaa, että kun DryFire ei havaitse laukausta, se olettaa, että kiekko on "rikkinäinen kiekko". 
DryFire ei laske kiekkoa sarjaasi, vaan antaa uuden kiekon. 

OK. Nyt voimmekin yrittää osua siihen! 

Nosta aseesi ja ota ampuma-asento simulaattorin takana tai paikassa, jossa olet kertonut DryFirelle 
seisovasi. DryFire ei korvaa ohjaajaa tai valmentajaa, joten valmistaudu laukaukseen, kuten sinua 
on opetettu tekemään oikealla radalla. 

Kun olet valmis, huuda "Pull" kuuluvasti tai paina jalkakytkintä. Kun näet laserpisteen, seuraa 
kiekkoa ja ota normaali ennakko ja paina liipaisinkytkintä ampuaksesi. Jos äänet on sallittu, kuulet 
pamauksen tietokoneesta. Jos osut kiekkoon, laserpiste sammuu välittömästi. Jos se ei katoa, jatka 
sen seuraamista ja ammu toinen laukaus. 

Kun DryFire havaitsee laukauksen, se näyttää tuloksen ruudulla - tai kaksi laukausta valitusta lajista 
riippuen: 

 



DryFire zoomaa lähemmäksi näyttääkseen hauliparven lähikuvassa. Voit klikata View from stand -
kuvaketta katsoaksesi laukausta ampumapaikalta ja sitten klikata Zoom to shot palataksesi tähän 
näkymään. 

Oranssi katkoviiva näyttää kiekon lentoradan. Keltainen katkoviiva näyttää laukauksen polun. 

Tässä on DryFiren nerokkuus... Joka laukauksella, ohilaukaukset mukaan luettuna, DryFire 
näyttää hauliparven ruskeana ympyränä suhteessa oranssiin kiekkoon paikassa, jossa ne olivat 
lähimpänä, ja kertoo tuloksen seuraavalla tavalla: 

• Tulos (Result): 

• OSUI! (HIT!) 

• OHI! (MISS!) 

• EI RIKKONUT! (NOT BROKEN!) 

DryFire tietää jokaisen haulin energian kiekon lentoradan joka kohdassa, kuinka 
hauliparvi laajenee, ja kuinka paljon energiaa tarvitaan kiekon rikkomiseen. Niinpä jos 
ammut kiekon sen ollessa liian kaukana, DryFire päättää, että epäonnistuit kiekon 
rikkomisessa, vaikka kiekko on hauliparven sisällä - sinun pitää ampua kiekko, kun se 
on lähempänä. 

 

Voit muuttaa kiekon rikkomiseen tarvittavan energian Energy required flat-on- ja 
Energy required edge-on -asetuksista Clay details dialog.-valikosta. Jos ne asetetaan 
nolliksi, niin DryFire ei ota etäisyyttä huomioon, kun se päättää, rikkoutuuko kiekko. 

• VÄÄRÄ KIEKKO! (WRONG CLAY!) 

Kun ammutaan kaksoiskiekkoja, joissa kiekot on ammuttava tietyssä järjestyksessä, 
DryFire kertoo myös, jos olet tähdännyt väärään kiekkoon. 

• Etäisyys ja aika (Distance and time) 

• Tähtäysvirhe (Pointing Error): Etäisyys hauliparven keskeltä kiekon 
keskelle. 



• Yli/ali, edessä/takana, vasemmalla /oikealla (Abowe/Below, 
Ahead/Behind, Left/Right): Ilmoitus, missä laukauksesi oli kiekon 
suhteen. 

• Etäisyys (Distance): Kiekon etäisyys ampujasta. 

• Aika (Time): Aika siitä, kun kiekko heitettiin. 

• Etäisyys merkkipaalusta (Distance from stake/post): Skeet-radoilla 
näytetään myös kiekon etäisyys merkkipaalusta. 

Voit kasvattaa tai pienentää tulosten näytön kirjasimen kokoa painamalla Alt + tai Alt –. Painamalla 
Alt 0 saadaan kirjasinkoko oletusarvoonsa. 

Tämä tieto yhdessä hauliparven ja kiekon kuvaajan kanssa kertoo, mitä teit väärin tai oikein. Ehkä 
olit ottanut liian paljon tai liian vähän ennakkoa. Nyt arvauksen sijaan voit nähdä tarkasti, mikä oli 
väärin, ja korjata sen! 

Näyttäessään laukauksen tuloksia DryFire näyttää kiekon oikeaa kokoaan suurempana, jotta se 
erottuu ruudulla. 

Klikkaa Finish-nappia DryFire-palkissa, kun haluat lopettaa tämän radan harjoittelun. 

  Automaattinen kiekkojen heitto  

DryFire voidaan säätää heittämään kiekkoja sopivin väliajoin ilman, että tarvitsee huutaa "Pull", 
painaa jalkakytkintä tai painaa välilyöntinäppäintä. 

Tee näin: 

1. Valitse automaattisen kiekonheiton valintaikkuna joko: 

• Klikkaamalla tilaympyrää tilapalkin vasemmassa reunassa. 

• Klikkaa Enable automatic target release -valinta ja aseta sitten haluttu 
heittoväli. 

2. Rastita Enable automatic target release -valinta ja aseta sitten haluttu heittoväli. 

3. Klikkaa OK nappia. 

Automaattisessa kiekonheittotilassa vihreä tilaympyrä tilapalkin vasemmassa reunassa muuttuu 
asteittain punaiseksi, kun valittu väliaika kuluu. Kun se on kokonaan punainen, DryFire huutaa 
automaattisesti "Pull" ja heittää kiekon. – System configuration dialog tai Configure Delays 
dialog valintaikkunoissa määritelty Target delay -viive suoritetaan ennen kuin kiekko näytetään 
seinällä. 

Jos DryFiren pitää huomata sanallinen "Pull"-käsky heittoviiveen aikana, rastita Ääni ohittaa 
automaattisen heiton (Voice override of automatic release) -valinta. 



Kun DryFireä käytetään videoprojektori-lisäosan kanssa automaattisessa kiekonheiton 
tilassa, näkyy alaspäin laskeva ajastin heijastetun kuvan vasemmassa ylänurkassa. Ajastin 
vaihtuu vihreästä punaiseksi, kun aika on kulunut loppuun. Tämän jälkeen DryFire heittää 
kiekon automaattisesti: 

 
Paina Ctrl Y  vaihtaaksesi nopeasti automaattisen kiekonheiton tilaa päälle tai pois. 

 Esimerkki 2: ATA Doubles tai DTL (Double Rising), koko sarja   

Nyt yritämme harjoitella koko kaksoistrap-sarjaa käyttämällä joko Trap American Double tai 
DTL (Double Rising) -rataa riippuen siitä, ammutaanko US-säännöillä vai ei. 

Kaksoiskiekkoja voidaan ampua DryFireä käyttäen joko yksipäisellä tai kaksipäisellä 
simulaattorilla. 

 
Kun käytetään yksipäistä simulaattoria: 

•         DryFire voi näyttää vain yhden kiekon kerrallaan. 

•         Oletusarvona DryFire näyttää toisen kiekon siinä kohdassa, mihin se olisi edennyt, 
kun ensimmäiseen kiekkoon osutaan ensimmäisellä laukauksella. Jos ensimmäinen 
laukaus ei osu, toinen laukaus on ammuttava ensimmäiseen kiekkoon. Mikäli 
ensimmäiseen kiekkoon ei osuta, toista kiekkoa ei näytetä ollenkaan. 

DryFire voidaan määritellä näyttämään toinen kiekko ensimmäisen kiekon 
ampumisen jälkeen, vaikka laukaus ei olisi osunut ensimmäiseen kiekkoon. Tässä 
tapauksessa ohjelma antaa ampua vain yhden laukauksen kumpaankin kiekkoon. 

 
Näillä säännöillä DryFire sallii vain yhden laukauksen kuhunkin kiekkoon missä tahansa 
järjestyksessä. Jos ammutaan samaan kiekkoon kahdesti, ja se menee rikki, tätä toisella 
laukauksella saatua osumaa ei lasketa. 



Valitse File, Layouts -valikko. Etsi valintaikkunasta ja kaksoisklikaa joko Trap American Double 
tai DTL (Double Rising) vasemmassa sarakkeessa. 

Dryfire näyttää näkymän aloituspaikalta pääikkunassa. ATA Doubles -näkymä on alla: 

 

Ampumapaikka on keskusyksikön takana - tilassa 

Tällä radalla ja useimmilla ei-Sporting-radoilla DryFire V4 voi toimia kahdessa eri Room mode -
tilassa: 

• Ampumapaikka on keskusyksikön takana (Target gomes to shooter). 

Tapa, jolla aikaisemmat DryFire-versiot ovat toimineet ja jota tuetaan kaikilla radoilla 
mukaan lukien sporting. 

Kaikki laukaukset ammutaan samalta fyysiseltä paikalta huoneessa ja kiekon rata näytetään 
seinällä kuten se näyttäisi radalla oikealta ampumapaikalta katsottuna. 

• Ampuja liikkuu huoneessa (Move arround the room). 

Tässä tilassa ampuja seisoo huoneessa fyysisesti eri paikoissa riippuen ampumapaikasta, 
jonka heitettävä kiekko määrää. DryFire näyttää kiekot lähtevän ja kulkevan kiinteistä 
paikoista seinällä. Näitä nimitetään myös ankkuripaikoiksi. 

Tämä tila on hyödyllinen, jos haluat tietyn pisteen seinällä vastaavan tiettyä kohtaa radalla, 
kuten heitin, heitinhauta tai merkkipaalu tai käytettäessä maisemallista seinäkangasta, joita 
on saatavana DryFiren US -verkkokaupasta tai paikalliselta DryFire-kauppiaaltasi. 

Ensin radat ammutaan "Ampumapaikka on keskusyksikön takana" -tilassa ja sitten katsotaan, 
miten ne voidaan ampua "Ampuja  liikkuu huoneessa" -tilassa. 



Nyt valittu huonetila näkyy Room layout -kaaviossa sivupalkin yläosassa (paina F8 saadaksesi 
näyttöön sivupalkin, mikäli se ei ole jo näkyvissä): 

 

Se sisältää useita osia: 

• Iso vaalean vihreä alue esittää huonetta. Kuvan yläreunan vaakasuora viiva kuvaa 
huoneessa olevaa projisointiseinää. 

• Simulaattorin sijainti esitetään pienenä tumman vihreänä neliönä. 
• Kun toimitaan "Ampumapaikka on keskusyksikön takana" - tilassa: Yksittäinen 

paikka, josta kaikki ampujat ampuvat vuorollaan on esitetty punareunaisella neliöllä. 
• Ampujan paikka näytetään sinisenä ellipsinä. 

Vaikka olet aikaisemmin määritellyt radan toimimaan "Ampuja liikkuu huoneessa" -tilassa 
"Ampumapaikka on keskusyksikön takana"-tila pitää valita. 

Kun rata, joka tukee "Ampuja liikkuu huoneessa" -tilaa on avattu, huonetila- ja ankkuripiste-valikko 
ovat aktiivisia, valitse Configure room -valikko vaihtaaksesi tilojen välillä ja siirtääksesi ankkuri-
pisteitä. 

Nämä radat heittävät nousevia kiekkoja, joten useimmiten käytetään yliampuvaa asetta. Jos käytät 
DryFire V4:n uutta asennusta, valitse Trap gun valikkopalkissa olevasta Shotgun-listasta. 

Klikaa Align  nappia kohdistaaksesi (calibrate the shotgun’s muzzle insert) piippulaserin, jotta voit 
olla varma, että DryFire tietää, mihin piippu osoittaa kun laukaiset. 

Sinun tulee säätää DryFire niin, että se tietää aseesi todellisen osumapisteen, kiinnitetyn supistajan 
tyypin ja panostesi ominaisuudet, jotta DryFire voi käyttää näitä tietoja määritelläkseen tarkasti 
osuitko, vai ammuitko ohi kiekosta. 

Lisätietoja, miten tämä tehdään on kerrottu Shooter and Gun -osiossa. 

Voit valita listasta jonkin erityisen kiekon harjoiteltavaksi kuten teit aikaisemmin. Mutta tällä 
kerralla, harjoittelemme koko rataa täyden sarjan verran. 

Esikatselu-ikkuna on hyödyllinen, kun harjoittelet koko sarjaa, koska se näyttää seuraavan 
kiekon lentoradan seuraavalta ampumapaikalta katsottuna samalla kun DryFire näyttää 
viimeisen (viimeisten) laukauksesi (laukaustesi) tuloksen (tulokset). 

Jos esikatseluikkuna ei ole valmiiksi esillä, paina F9 saadaksesi sen näkyviin it. 



Kun harjoittelet koko sarjaa kiekkoja, voit säätää DryFiren ilmoittamaan tuloksesi ja 
antamaan pienimuotoisia puhuttuja ohjeita. Tehdäksesi tämän valitse valikosta Setup,System 
configuration nähdäksesi System configuration dialog,- valikon. Valitse Program options 
ja aseta Speech to Chatty ja klikkaa sitten OK-nappia. 

  

Harjoitellaksesi sarjan (viisi samanaikaista kaksoiskiekkoa jokaiselta viideltä ampumapaikalta) 
valitse Target-listasta Round ja klikkaa sitten Start-nappia. 

Kuten aikaisemmin DryFiren tilaympyrä on vihreä ja kuuluu "ping", kun DryFire on valmis 
heittämään kiekon. 

Seurataan kiekkoa ilman, että yritetään ampua sitä – huudetaan "pull" ja katsotaan seinälle. 

Nostetaan ase ja otetaan ampuma-asento simulaattorin takana tai missä sitten oletkin kertonut 
DryFirelle seisovasi. 

Kun olet valmis, seuraa ja ammu laserpisteeseen, kuten kiekkoon oikealla radalla - ota ennakkoa 
kuten normaalisti. 

Kuten aikaisemmin DryFire näyttää laukausten tulokset pääikkunassa, säilyttää tuloksen DryFire-
palkissa ja päivittää tuloskortin sivupalkissa. 

DryFire näyttää, mikä kiekko heitetään seuraavaksi, Target-pudotusvalikossa tilapalkin 
vasemmassa puoliskossa ja esikatseluikkunan otsikkopalkissa. 

Jatka huutamalla "pull", kun DryFiren tilaympyrä on vihreä tai kun kuulet "ping"- äänen ja ammu 
laukaus kaikkiin sarjan kiekkoihin. 

Jos et halua ampua loppuun koko sarjaa, klikkaa Finish-nappia työkalupalkissa lopettaaksesi 
välittömästi. 
Kun harjoittelet ratoja ATA Single, Double tai Wobble Trap, voit vaihtaa trap-asetuksia 
valitsemalla valikosta Setup, ATA trap settings nähdäksesi ATA trap settings dialog -
asetusvalikon. 
Harjoiteltaessa ATA Single Trap -rataa käytetään vuorossa olevan ampujan ATA-
tasoituksen metrimäärää. Muuttaaksesi tasoituksen metrimäärää muuta ampujan asetuksia 
edit the shooter’s settings.-valikossa. 

  Ampuja liikkuu huonessa - tilassa  

OK. Olet nyt nähnyt, miten DryFire antaa harjoitella koko radan huoneessa yhdestä pisteestä 
ampuen, kun DryFire näyttää kiekot seinällä niin kuin ne lähtisivät jokaisen heittimen suunnalta 
oikealla radalla. Kokeillaan nyt samaa, mutta Move around the room tilassa. 

Ampuja liikkuu huoneessa -tila toimii parhaiten, kun simulaattori on sijoitettu 
valkokangasseinän keskelle leveyssuunnassa. Ohjelmisto sijoittaa ampumapaikat ja 
ankkuripisteet symmetrisesti kummallekin puolelle simulaattoria. 
Koska huone, ampuja ja ase eivät ole samassa mittakaavassa, DryFiren laskema 
ampumapaikkojen sijainnit huoneessa eivät muodosta samaa kuviota (suoraa linjaa tai 



kaarta) mikä on nähtävissä oikealla radalla - tämä ei ole väärin. DryFire varmistaa, että 
kulmat ovat oikein. 

Ennen kuin DryFire voi tarkasti laskea, missä kohdassa huoneessa on seisottava, jotta nähdään 
heittimien tarkat paikat seinällä, sen on tiedettävä lisää yksityiskohtia huoneesta ja erityisesti 
valkokangasseinän (tai kankaan) leveys. 

1. Valitse Setup, System Configuration  valikko nähdäksesi System Configuration  
dialog -valikon. 

2. Katso ja muuta asetuksia Simulator Settings -valikossa 

3. Klikkaa OK-nappia sulkeaksesi System Configuration -valikon. 

Jos se ei ollut jo näkyvissä, paina F8 saadaksesi esille DryFire-sivupalkin, jossa on Room layout -
näkymä. 

 



Klikkaa Configure room mode and anchor points -nappia saadaksesi näkyviin Configure room 
dialog -valikon 

 

Aktiivinen huone -tila on oletusarvona Target comes to shooter. Klikkaa alaspäin nuolta Room 
mode -asetusrivillä nähdäksesi listan mahdollisista huone-tiloista. 

• Ampumapaikka on keskusyksikön takana  

Tämä on tapa, jolla edelliset DryFire-versiot toimivat, ja se on tuettu kaikilla. 

Kaikki laukaukset ammutaan samasta fyysisestä paikasta huoneessa ja kiekkojen lentoradat 
seinällä kuten oikealla radalla kyseiseltä ampumapaikalta katsottuna. 

• Ampuja liikkuu huoneessa 

Tässä tilassa ampujat seisovat huoneessa fyysisesti eri paikoissa riippuen ampumapaikasta, 
johon heitettävä kiekko liittyy. DryFire näyttää kiekkojen lähtevän ja kulkevan kiinteästä 
paikasta seinällä. Nämä tunnetaan myös ankkuripaikkoina. 

Tämä toimintatapa on hyödyllinen, jos haluat tietyn pisteen seinällä vastaavan tiettyä kohtaa 
radalla, kuten heitin, heitinhauta tai kepit, tai käytettäessä maisemallista seinäkangasta, joita 
on saatavana DryFire US -verkkokaupasta www.dryfireus.com tai paikalliselta DryFire-
kauppiaaltasi. 

Trap-radoilla, kuten ATA, DTL, Olympic tai Universal Trench, on kaksi lisätoimintatapaa: 

o Aseta etusijalle ankkuripisteen kohdistus 

DryFire asettaa etusijalle ankkuripisteen sijainnin verrattuna yksittäisen ampujan 
pituuteen ja tasoituksen, mikäli se on sääntöjen mukainen. 

o Aseta etusijalle osumistarkkuus 

DryFire asettaa etusijalle ampujan pituuden ja tasoituksen, mikäli se on sääntöjen 
mukainen näytettäessä kiekkojen lentoratoja – kiekon lähtöpiste voi vaihdella. 



Valitse Move around the room (Prioritise anchor alignment): 

 

DryFire laskee automaattisesti sopivan korkeuden radan käytössä olevalle heitinhaudalle seinällä ja 
asettaa sen suoraan simulaattorin keskusyksikön eteen valkokankaalle. 

Ampujan silmän nimelliskorkeutta ja kun se kuuluu radan ominaisuuksiin, ampujan 
tasoitusta käytetään laskettaessa ankkuripisteen korkeutta ja kiekon lentorataa. Parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi aseta nämä ampujalle sopiviksi tai ampujien keskiarvon mukaan ja 
klikkaa Recalculate room positions -nappia laskeaksesi uudelleen ankkuripisteen 
korkeuden ja huoneen ampumapaikat. 
Jokainen trap-rata, joka tukee "Move around the room" -tilaa, sisältää suositellun etäisyyden 
seinästä. Etäisyyttä käytetään laskettaessa ankkuripistettä ja huoneen ampumapaikkoja. 
Ohittaaksesi tämän etäisyyden ja laittaaksesi itsellesi sopivan etäisyyden, klikkaa Edit 
distance -nappia. 
Muuttaaksesi suoraan ankkuripisteen korkeutta seinällä, toisin sanoen heitinhaudan 
korkeutta: kaksoisklikkaa arvoa Height -sarakkeessa, muuta arvo ja paina sitten ENTER. 
DryFire kertoo, jos se ei voi käyttää antamaasi arvoa, siinä tapauksessa palaa takaisin 
aikaisempaan korkeuteen. 

Klikkaa OK -nappia ottaaksesi käyttöön valitut, huoneen tila ja asetukset. 



DryFiren sivupalkissa oleva Room layout muuttuu näyttämään, että Move around the room -tila 
on aktiivinen: 

 

Se sisältää alkuperäiset ja muutamia lisäosia: 

• Valkokangas esitetään vaakasuoralla viivalla huonetilaikkunan yläreunassa. 
• Simulaattorin keskusyksikön paikka esitetään pienenä vihreänä neliönä. 
• Ampujan paikka (ampujien paikat) riippuen heidän seuraavasta kiekostaan, 

esitetään rastitettuina punaisina nelikulmaisina kehyksinä. 
• Seinällä olevat kiinteät pisteet, joita kutsutaan ankkuripisteiksi ja jotka liittyvät 

heittimiin, heitinhautaan ja keppeihin esitetään sinisinä kolmioina. 
• Vuorossa olevan ampujan paikka nähdään sinisenä ellipsinä. 

Room layoutin osia voidaan käyttää seuraavasti: 

• Klikkaa punaisia neliöitä ja sinisiä kolmioita nähdäksesi yksityiskohdat niiden 
sijainnista suhteessa pisteeseen valkokankaalla, joka on suoraan simulaattorin 
edessä, ja saadaksesi DryFiren heijastamaan laserpisteen seinälle suoraan kunkin 
huoneessa olevien ampumapaikan eteen. (Tässäkin tapauksessa laserpiste on 
turvallisuussyistä päällä vain 10 sekuntia klikkauksen jälkeen, klikkaa kohdetta 
uudelleen, jos säde sammuu kesken merkkauksen.) 

• Merkataksesi ampumapaikat huoneen lattiaan: 
o Klikkaa punaista rastitettua neliötä, joka esittää ampumapaikkaa huoneen 

pohjakuvassa - DryFire näyttää huoneessa olevan ampumapaikan sijainnin 
punaisena laserpisteenä seinällä ja lukuarvoina pohjakuvassa simulaattorista 
vasemmalle/oikealle sekä etäisyyden seinästä. 

o Mittaa etäisyys, jonka DryFire näyttää huoneen pohjakuvassa, kohtisuoraan 
seinään nähden seinälle heijastetusta laserpisteestä. 

Yllä olevassa esimerkissä käyttäjä on klikannut oikeanpuoleisinta punaista neliötä, joka 
esittää ampumapaikkaa 5. DryFire on heijastanut lasersäteen seinälle suoraan siihen 
paikkaan, millä kohtaa ampumapaikan 5 tulee olla. (ampumapaikka 5 on 1.75 m oikealle 
simulaattorista mitattuna ja 1.77 m seinästä mitattuna) 

• Ankkuripisteiden paikantamiseen seinällä (seinillä): 
o Klikkaa sinistä kolmiota, joka esittää ankkuripistettä huoneen kaaviossa - 

DryFire näyttää ankkuripisteen paikan seinällä, jotta voit merkitä sen 
paikalleen. 



OK, olet nyt merkinnyt heittimen paikan seinälle klikkaamalla sinistä kolmiota Room layout -
valikossa ja merkinnyt viisi ampumapaikkaa lattiaan klikkaamalla jokaista punaista neliötä Room 
layoutissa ja mitannut seinästä etäisyyden keskusyksikköön. Tämän arvon DryFire näyttää 
ruudulla. Nyt olet valmis ampumaan tällä radalla. 

Kuten aikaisemmin valitse Target-valikosta Round ja klikkaa Start-nappia. 

DryFire näyttää sinisen ellipsin ampumapaikalla 1, seisot paikalla, minkä olet merkannut lattiaan 
ampumapaikaksi 1 ja valmistaudut kiekon ilmestymiseen paikasta, johon olet merkinnyt 
heitinhaudan seinällä. 

Kun olet valmis, huuda "Pull". Sitten seuraa ja ammu laserpistettä samoin kuin kiekkoa oikealla 
radalla - ota saman verran ennakkoa kuin tavallisesti. 

Kuten ennenkin, DryFire näyttää laukaustesi tulokset pääikkunassa, säilyttää tuloksen 
työkalupalkissa ja päivittää tuloksen tuloskorttiin sivupalkissa. 

DryFire näyttää, mikä kiekko heitetään seuraavaksi kiekkojen pudotusvalikossa työkalupalkissa 
tilapalkin vasemmassa osassa ja esikatseluikkunan otsikkopalkissa. 

Aina viiden kiekon jälkeen vaihdat seuraavalle ampumapaikalle. Sininen ellipsi näyttää Room 
layoutissa, miltä paikalta pitää kulloinkin ampua.  

  Esimerkki 3: Englantilainen Skeet  

Tätä esimerkkiä varten käytämme English Skeet -rataa esittelemään yksittäisiä kiekkoja ja 
kaksoiskiekkoja. 

Valitse valikosta File, Layouts ja kaksoisklikkaa Skeet English -valintaa vasemmassa sarakkeessa. 

DryFiren pääikkuna näyttää näkymän takarajalta radalle sekä tiedot radasta: 

 

Tämä rata vaatii simulaattorin kallistamisen 45 astetta, jotta paikkojen 1, 2, 6 ja 7 kiekot voidaan 
näyttää täydellisemmin. 

Kun DryFire tarvitsee simulaattorin kulman muutosta (esimerkiksi 0 - 45 astetta tai 45 - 0 astetta), 
se lisää automaattisesti tämän tiedon tummapohjaiseen tietokehykseen ja säätää itsensä 



automaattisesti arvoihin, jotka sopivat simulaattorin vaatimaan kallistuskulmaan. Muista tarkistaa 
näytetyt tiedot silloin, kun on tarvetta muuttaa simulaattorin kulmaa. 

Jos halutaan ainoastaan ampua kiekkoja paikoilta 3, 4 ja 5, voidaan simulaattori jättää 
vaakasuoraan, mutta se on kerrottava DryFire-simulaattorille. Valikosta Setup, System 
Configuration valitaan System Configuration dialog -valintaruutu ja asetetaan Simulator Angle 
nollaksi Simulator settings -osiossa. 

Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tila 

Tällä radalla ja useimmilla muilla kuin Sporting-radoilla DryFire voi toimia joko Ampumapaikka 
on keskusyksikön takana - tai Ampuja liikkuu huoneessa -tiloissa. Ammutaan muutama kiekko 
oletusarvona olevalla Ampumapaikka on keskusyksikön takana - tilassa ja sitten vilkaistaan, miten 
samat kiekot lentävät Ampuja liikkuu huoneessa -tilassa. 

Tarkista käytössä oleva Room mode, joka näkyy ylhäällä Room layout - valikon otsikossa (paina 
F8 nähdäksesi sivupalkin, jos se ei vielä ole näkyvissä): 

 

Jos Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tila ei ole aktiivinen, klikkaa Configure room mode 
and anchor points -nappia, valitse Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tila ja klikkaa 
sitten OK -nappia. 

Vaikka et olisi aikaisemmin uudelleenmuokannut rataa toimiaksesi Ampuja liikkuu huoneessa -
tilassa, siitä huolimatta valitaan  Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tila. 

Skeetiä ampuessasi käytät tavallisesti asetta, joka ampuu 50:50, asetta  sanotaan joskus myös 
"tasan" ampuvaksi. Klikkaa DryFire palkin oikeassa puoliskossa olevaa Shotgun-valikkoa 
nähdäksesi listan aseista, jotka on liitetty nyt valittuun ampujaan. Jos käytät DryFire V4 uutta 
asennusta, valitse Skeet gun. 

 

Klikkaa Align -nappia kohdistaaksesi piippulaserin, jotta voit olla varma, että DryFire tietää, mihin 
piippu osoittaa kun laukaiset. 



Aloitetaan yksittäiskiekolla korkeasta tornista ampumapaikalta 4. Valitse Target -listasta palkin 
vasemmalla puolella Stand 4 high: 

 

Näyttö vaihtuu näyttämään näkymän viimeksi valitulta ampumapaikalta ja näyttää uuden kiekon 
lentoradan: 

 

Nyt olet katsomassa suoraan kiekkojen kohtauspisteeseen ja kuten aikaisemmin, oranssi katkoviiva 
kuvaa kiekon lentorataa korkeasta tornista vasemmalta ylitsesi oikealle maahan. Kun tämä kiekko 
heitetään, DryFire näyttää lentoradan keskiosasta seinällä niin paljon kuin voi. Tällä osalla sinun 
tulisi normaalista ampua kiekko. 

Klikkaa Start-nappia oikealla Stand 4 high -valinnasta. 

Kun tilaympyrä DryFire-palkissa on vihreä tai kuulet "ping"-äänen, käännä katse seinälle 
nähdäksesi kiekon lentoradan ja huuda "pull" äänekkäästi. 

OK, yritetään nyt osua siihen! 

Nosta aseesi ja ota ampuma-asento simulaattorin takana tai paikassa, jossa olet kertonut DryFirelle 
seisovasi. DryFire ei korvaa ohjaajaa tai valmentajaa, joten valmistaudu laukaukseen, kuten sinulle 
on opetettu tekemään oikealla radalla. 

Kun olet valmis, käännä katse vasemmalle, josta korkean tornin kiekko ilmestyy ja huuda 
kuuluvasti "Pull". Kuten näet laserpisteen ilmestyvän, aloita svingi, tavoita kiekko ja ota ennakko 
kuten tavallisesti ja paina liipaisinkytkintä ampuaksesi - jos äänet on sallittu, kuulet pamauksen 
tietokoneesta. Jos osut kiekkoon, laserpiste sammuu välittömästi. 



Jos DryFire havaitsee laukauksen, se näyttää tuloksen ruudulla: 

 

Jos ammuit ohi, käytä tulosta saadaksesi selville, miksi kävi niin. Ehkä otit liian paljon tai liian 
vähän ennakkoa. Kun olet valmis kokeilemaan uudelleen, ota ampuma-asento uudelleen ja huuda 
"Pull" saadaksesi toisen kiekon. Sitten toista tätä, kunnes olet tyytyväinen. 

Klikkaa Finish-nappia DryFire-palkissa, kun haluat lopettaa tämän radan harjoittelun. 

Kokeillaan kaksoiskiekkoja - voit tehdä tämän jopa yksipäisellä simulaattorilla. 

Valitse kiekkolistasta Stand 2 HighLow: 

 

Huomaa, että DryFire näyttää nyt kaksi oranssia katkoviivaa ampumapaikalta 2 katsottuna - toinen 
esittää korkean tornin kiekon lentorataa sinusta vasemmalle ja toinen esittää lentorataa matalasta 
tornista sinusta oikealle: 

 

Klikkaa Start-nappia ja huuda "Pull" ja seuraa sitten kiekkoja, miten ne kaartuvat seinän poikki. 

Kun olet valmis yrittämään osumista kiekkoihin, nosta aseesi ja ota ampuma-asento simulaattorin 
takana tai paikassa, jossa olet kertonut DryFirelle seisovasi - muista, että sinun pitää ampua 
vasemmalta tuleva korkean tornin kiekko ensin. Huuda "Pull", ja kun näet laserpisteen ilmestyvän, 
aloita svingi, tavoita kiekko ja ota ennakko, kuten tavallisesti ja paina liipaisinkytkintä ampuaksesi - 



jos äänet on sallittu, kuulet pamauksen tietokoneesta. Jos osut kiekkoon, laserpiste sammuu 
välittömästi. Tavoite ja ammu sitten toinen kiekko. 

Kun DryFire havaitsee laukauksesi, se näyttää kahdet tulokset näytöllä: 

 

Ensimmäisen laukauksen tulos tulee aina ruudun vasemmalle puolelle ja toisen laukauksen 
tulos oikealle puolelle riippumatta siitä, kummalle puolelle seinää ammuit. 
Kun kiekkojen ampumajärjestys on merkitsevä, kuten tässä tapauksessa: 

• Jos ammut väärän kiekon ja ammut ohi, etäisyydet ovat sen kiekon 
etäisyyksiä, mikä  sinun olisi pitänyt ampua. 

• Jos osut tai tähtäät väärään kiekkoon, DryFire näyttää WRONG CLAY  
(VÄÄRÄ KIEKKO ). 

Klikkaa Finish-nappia DryFire-palkissa, kun haluat lopettaa tämän radan harjoittelun. 

Kokeillaan kiekkoa eri kulmasta - ampumapaikka 1 korkea torni. 

SAATTAA KUULOSTAA ITSESTÄÄN SELVÄLTÄ, MUTTA KÄYTÄ P IENI HETKI 
TARKASTAAKSESI, KUINKA PALJON ON TILAA KATTOON JA MITÄ MUITA 
RAKENNELMIA ON AMPUMAPAIKKASI YLPUOLELLA. TÄMÄ KIEK KO LÄHTEE 
TAKAA JA ILMESTYY PÄÄN YLI. VARO, ETTÄ ET OSU ASEELLASI MIHINKÄÄN!  

Valitse Target-listasta Stand 1 high: 

 



Huomaa, että ampumapaikalta 1 ruudulla nähtävä korkean tornin kiekon lentorata kuvastaa sitä mitä 
näkisit oikealla radalla tältä paikalta katsoessasi lentoratojen risteyskohtaan ja näkymä on melko 
erilainen, kuin edellisessä.tapauksessa: 

 

Oranssi katkoviiva näyttää, että kiekko tulee vasemman olkapääsi yli ja menee sinusta poispäin 
kaukaisuuteen. 

Klikkaa Start-nappia ja huuda "Pull" ja seuraa laserpistettä seinällä. Pitää huomata, että tällä 
kerralla kiekko näyttää tulevan alas seinää lievästi keskeltä vasemmalle - DryFire näyttää kiekon 
siten kuin se näkyisi mikäli, olisit seisomassa fyysisesti ampumapaikalla 1 oikealla radalla, vaikka 
pysyt samalla fyysisellä paikalla huoneessa. Toisin sanoen DryFire tuo kiekon sinulle. 

Kun olet valmis yrittämään osumista kiekkoihin, nosta aseesi ja ota ampuma-asento simulaattorin 
takana tai paikassa, jossa olet kertonut DryFirelle seisovasi. Oletusarvona seisot sanalla paikalla 
kuin edellisilläkin kiekoilla ja DryFire näyttää kiekot kuten ne tulisivat tornin 1 suunnasta. 

Kun olet valmis, katso ylös, mistä suunnasta tiedät nyt korkean tornin kiekon ilmestyvän ja huuda 
kuuluvasti "Pull". 

Kuten tavallisesti DryFire näyttää laukauksesi tulokset. 

Klikkaa Finish-nappia DryFire-palkissa, kun haluat lopettaa tämän radan harjoittelun. 

Ampuja liikkuu huoneessa -tilassa 

Skeet-radat toimivat parhaiten Ampuja liikkuu huoneessa -tilassa laajaseinäisessä huoneessa 
(leveys noin 5 m tai 5.5.yards). Jos huone on kapeampi, on parasta käyttää skeet-radoille 
Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tilaa. 



Jos yrität käyttää skeet-radoille Ampuja liikkuu huoneessa -tilaa kapealla valkokankaalla, 
huomaat, että DryFire ei osaa laskea ampumapaikkojen sijaintia huoneessa. Jos näin tapahtuu, on 
joko säädettävä DryFire uudelleen System configuration dialog -valikosta käyttämään leveämpää 
seinää tai käytettävä skeet-radoille Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tilaa. 

OK, kokeillaan nyt noita kiekkoja uudelleen, mutta Ampuja liikkuu huoneessa -tilassa. Paina F8 
näyttääksesi sivupalkin, mikäli se ei ole ja näkyvillä. Klikkaa sitten Configure room mode and 
anchor points -nappia Room layout -kaavion alaosassa nähdäksesi Configure room -
valintaikkunan ja aseta Room mode Move around the room -tilaan, kuten alla olevassa kuvassa 
näkyy, ja klikkaa sitten OK -nappia: 

 

Room layout -kaavio on päivitetty ja se näyttää, että Ampuja liikkuu huoneessa -tila on aktiivinen: 

 

Kuten aikaisemmin, huonekaaviossa on siniset kolmiot edustamassa ankkuripisteitä, mutta tällä 
kerralla niitä on kolme edustaen korkeata tornia, keppiä ja matalaa tornia vastaavasti. 

Punaiset neliöt edustavat ampumapaikkoja huoneessa. Klikkaa niitä ja mittaa DryFiren näyttämä 
matka seinällä olevasta laserpisteestä merkataksesi ampumapaikat. 

Skeet-radoilla ei ole mahdollista seistä huoneessa paikoilla, jotka tarjoavat saman näkymän kuin 
mikä nähdään oikealla radalla paikoilta 1, 6, 7 tai 8 - jos näin halutaan, pitää seistä seinää 
vastapäätä. Joten laukaukset näihin kiekkoihin ammutaan paikalta 4, ja niitä ei ankkuroida korkeaan 
tai matalaan torniin. 



Luonnossa tämä merkitsee, että seisot paikalla 4 ja ammut paikkojen 1, 6, 7 tai 8 kiekot ja näiden 
kiekkojen lentoradat näytetään Ampumapaikka on keskusyksikön takana -tilassa. 

Valitse kiekko, jota haluat harjoitella, Target-listasta työkalupalkissa tai valitse Round 
harjoitellaksesi koko sarjan kiekkoja. Klikkaa sitten Start-nappia. 

DryFire nimeää seuraavan näytettävän kiekon Target -kentässä, näyttää näkymän seuraavaan 
kiekkoon Preview window -ikkunassa ja ilmoittaa sen paikan, missä ampujan pitää seistä sinisellä 
ellipsillä Room layout -kaaviossa. 

DryFire.com    Kilpailut 

DryFire V4:n käyttäjät voivat osallistua ajoittain järjestettäviin kilpailuihin. Kilpailut järjestetään 
sivuston www.dryfire.com.kautta. 

DryFire-kilpailu antaa sinun harjoitella DryFirellä paineen alla, kun tulokset lasketaan. 

Kun kilpailu on aktiivinen, voit ampua minkä määrän tahansa sarjoja, joten voit yrittää parantaa 
tulostasi ja paikkaasi tulostaululla. 

Kilpailu on käynnissä kiinteän ajan, jonka jälkeen voittaja julistetaan, ja voit sen jälkeen ampua 
vanhentuneen kilpailusarjan niin monta kertaa kuin haluat. 

Yksityiskohtaiset kilpailusäännöt, hinnat ja palkinnot selviävät Competition -osiossa 
www.dryfire.com verkkosivuilla. 

    Videoprojektorin käyttö ja DryFire projektori-lisäosa  

HUOMAA, ETTÄ SINUN PITÄÄ HANKKIA OMA PROJEKTORI JA WINDOWS-
TIETOKONEESSA, JOLLA KÄYTÄT DRYFIREÄ, PITÄÄ OLLA SOPIVA GRAFIIKKA-
KORTTI, JOHON PROJEKTORI VOIDAAN LIITTÄÄ. 

DRYFIRE-PROJEKTORI LISÄOSA ANTAA MAHDOLLISUUDEN KÄYTTÄÄ DRYFIRE 
V4:SSÄ PROJEKTORIA. 

Projektori lisäosa antaa DryFirelle mahdollisuuden näyttää DryFire V4 tietokoneen ulkoisen näytön 
liitäntään liitetyllä projektorilla maisema-taustakuvan seinälle. 



 

Liitä projektori tietokoneesi ulkoisen näytön liitäntään ja sen jälkeen laajenna työpöytä toiselle 
näytölle: 

• Paina Windows - ja P-näppäimiä näppäimistölläsi samaan aikaan. 
• Valitse Extend  valintalistasta. presented. 

Salliaksesi DryFiren näyttää maisematausta projektorilla, valitse View, Projektor window  
rastittamalla se - kuva näytetään välittömästi. 

Säätääksesi projektori lisäosaa, valitse Setup, Projektor options -valikko näyttääksesi the 
Projector Options dialog -valinnat: 

• Saadaksesi tekstimuotoiset tulokset lisätyksi projektorikuvaan, rastita Show results 
as text -valinta. 

• Saadaksesi ampumatulokset näytetyksi kiekkona ja hauliparvena projisoidussa 
kuvassa rastita Show clay and shot position  -valinta. 

• Saadaksesi DryFiren näyttämään eriväriset ympyrät hauliparven ympärillä ja 
korostamaan vastaavat tekstimuotoiset ampumatulokset samalla värillä, rastita 
Colour coded shots -valinta. 

• Ollaksesi vuorovaikutuksessa DryFiren kanssa projisoitua valikkoa käytettäessä, 
rastita Use projected menu  valinta. Katso lisätietoja Using the Projected Menu  
osiosta. 

• Käytä Target display -valintaa valitaksesi, näytetäänkö kiekot laserilla vai lisätäänkö 
ne projisoituun kuvaan. 

• Vaihda projisoidun kiekon väriä klikkaamalla kiekon kuvaa. 

JOTTA KIEKOT, AMMUNTATULOKSET JA VALIKOT NÄKYVÄT OI KEIN, PROJISOITU 
KUVA PITÄÄ KALIBROIDA. ( CALIBRATE THE PROJECTED IMAGE) 



Jos tuuli on aktiivinen, vallitseva tuulenvoima ja kulkusuunta näytetään projisoidun kuvan 
oikeassa yläkulmassa. 

 
Automaattisen kiekonheiton tilassa alas laskeva ajastin näkyy projisoidun kuvan 
vasemmassa yläkulmassa. Ajastin muuttuu vihreästä punaiseksi, kun aika kuluu loppuun, ja 
kiekko heitetään automaattisesti: 

 

Projektorin kuvan kalibrointi  

Varmista ensimmäiseksi, että projisoidun kuvan reunat ovat mahdollisimman tarkasti vaaka- ja 
pystysuorat. 

Yleisenä sääntönä suosittelemme, että sijoitat kuvan seinälle siten, että horisontti on hieman 
keskimääräisen ampujan silmäntason yläpuolella. 

Kuitenkin, jos käytät taustakuvakangasta "Ampuja liikkuu huoneessa" -tilassa ja käytät kiinteitä 
ankkuripisteitä seinällä, (kuten kerrottu muualla tässä ohjeessa) tarkista, että ankkuripisteet 
asettuvat maanpinnan tasoon taustakuvassa. 

Projisoidun kuvan kalibroinnin avustaja saadaan käyttöön valitsemalla Setup, Projektor options -
valikko ja sitten klikkaamalla Start calibration  -nappia: 

1. Ensimmäinen askel on tarkistaa, että huoneen mitat ja simulaattorin sijoitus 
huoneessa ovat oikein asetetut. 

 

Tämän askeleen aikana DryFire osoittaa laserilla ympäri seinää sen mukaan, mitä 
järjestelmän muokkausasetuksissa määritellään. Jos laser ei näytä tarkasti nurkkia 



(muutaman tuuman tarkkuudella), huoneen asetukset pitää tarkistaa ja säätää, jos on tarpeen. 
Jos mittoja muutetaan, suorakulmion piirto laserilla toistaa nämä muutokset. 

Jos laser on korkeammalla jossakin kulmassa kuin toisessa, simulaattoriyksikkö ei ole 
yhdensuuntainen seinän kanssa ja vaatii kiertämistä vaakatasossa. 

Jos laser ei yllä muutaman tuuman tarkkuudella lattiaan, simulaattoria on kallistettava tai 
sen korkeus ei ole oikein säädetty. Sinun pitää hylätä projektion kalibrointi ja muuttaa 
System configuration -asetuksia korjataksesi tämän. 

Klikkaa Next, kun olet tyytyväinen, että huoneen asetukset ovat oikein. 

2. Tässä askeleessa DryFiren laserpää kulkee projektioruudun reunoja pitkin. 

 

Säädä ruudun mittoja, kunnes laser kulkee projisoidun alueen reunoja pitkin niin tarkasti 
kuin mahdollista. Jos mittoja muutetaan, niin laserin piirtämä suorakulmio seuraa näitä 
muutoksia. 

Kun ruudun mitat ovat oikein, klikkaa Next. 



3. Tee seuraavaksi kalibroinnin hiensäätö, jotta laser osoittaa hiusristikkoon 
projisoidun kuvan keskellä. 

Muuta pysty- ja vaakasuunnan "nudge" -arvoja saadaksesi laserin osoittamaan hiusristikon 
keskelle. 

 

4. DryFire näyttää nyt kuudentoista hiusristikon sarjan projisoidussa kuvassa. 

 



Ammu kerran osoitusetäisyydeltä suoraan jokaiseen hiusristikkoon, kun ne ilmestyvät 
projisoituun kuvaan. Varo peittämästä simulaattorin näkymää hiusristikolle, seiso sivulla ja 
ammu hiusristikkoon noin 45 asteen kulmassa seinään nähden ilman, että piippulaser 
koskettaa seinää. 

 

Kun DryFire on nähnyt laukauksesi vuorossa olevaan hiusristikkoon, se näyttää sinulle 
seuraavan ristikon. 

5. Lopullisen testinä DryFire osoittaa laserilla projisoidun kuvan keskelle, mikä on 
merkitty punaisella pisteellä. Mikäli laser ei osoita punaiseen pisteeseen, kalibrointi 
ei ole tarkka ja kalibrointi on suoritettava uudelleen. 

 

Projisoidun valikon käyttö 



DryFire voi näyttää valikon seinällä, jotta voit valita useimmiten käytettyjä toimintoja vain 
ampumalla seinälle: 

 

Ottaaksesi projisoidun valikon käyttöön: 

1. Valitse Setup, Projector options  -menusta Projector Options  dialog. -valikko 
2. Rastita Use projected  (Käytä projisoitua valikkoa) -menu valinta. 
3. Klikkaa OK-nappia. 

Kun projisoitu valikko on otettu käyttöön, DryFire laittaa simulaattoripäässä olevan 
infrapunakameran (-kamerat) päälle ennen kiekkojen heittämistä. Näyttääksesi projisoidun valikon 
ammu seinään alueelle, johon jompikumpi simulaattoripää osoittaa, mikäli seinällä ei ole mitään 
näkyviä kohteita, esimerkiksi seuraavan kiekon lähtöpisteeseen. 

Sitten voit tehdä valintoja projisoidusta valikosta ampumalla haluttuun paikkaan. 

Jos projisoitu valikko on käytössä, valikko näytetään, kun DryFire näkee infrapunavaloa 
seinällä ennen kiekon heittoa, esimerkiksi jos ammut seinälle. Jos projisoitu valikko 
ilmestyy tahattomasti, voit joko odottaa hetkisen, jotta se menee pois, tai ampua valikon 
reunojen ulkopuolelle, ei mihinkään valikon osaan, saadaksesi sen sulkeutumaan 
välittömästi. 
DryFire V4 tukee kahdeksan radan valintaa projisoidun menun  "Select Layout" -valikossa. 
Ota meihin yhteyttä, jos haluat vaihtaa niitä kahdeksaa. 

  



Voit käyttää projisoitua valikkoa pikaiseen piippulaserin kohdistamiseen ampumalla ALIGN  
valintaan valikossa. Seuraavanlainen kuva näytetään sitten seinällä: 

 

Ammu suoraan punaiseen laserpisteeseen, kunnes olet varma, että tähtäyksesi on tarkka, kuten 
tavallisessa piippulaserin kohdistuksessa. Odota sitten kolme sekuntia siirtyäksesi 
kohdistuksentarkistusnäyttöön: 

 

Ammu uudelleen suoraan punaiseen laserpisteeseen. Punainen piste ilmestyy seinällä olevaan 
siniseen maalitauluun. Jos kohdistus ja tähtäys ovat tarkkoja, laukauksesi ilmestyy maalitaulun 
keskelle tässä ruudussa. 

Odota ampumisen jälkeen kolme sekuntia poistuaksesi kohdistustoiminnosta. Toista kohdistus, jos 
"kohdistuksen tarkastus" -laukaus ei ilmesty sinisen maalitaulun keskelle. 
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