
DryFire V4 
Sisältö  

  Vaatimukset  (Järjestelmä ja ympäristö)  

DryFire tarvitsee: 

1. Tietokone, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP (SP3), Vista 
32/64 bit, Windows 7 32/64 bit tai Windows 8 32/64 bit, lisäksi tarvitaan yksi vapaa 
USB portti. 

2. Huone: 

• Suora auringonvalo tai keinotekoinen valo ei saa osua projektioseinälle 
tai simulaattorin kamerapäihin. 

• Projektio seinä: 

• Riittävän leveä näyttämään niin paljon kiekon lentoradasta kuin 
tarvitset. Noin  4m (13 jalkaa), tai 5m (16 jalkaa) leveä on hyvä. vaikka 
seinä ei olisikaan näin leveä, DryFire toimii silti, mutta näet vähemmän 
kiekon lentoradasta ja siten sinulla on vähemmän aikaa seurata ja 
ampua kiekko. 

• Ei saa olla erittäin rosoinen tai tumman vihreä. Simulaattorin kameran 
pitää nähdä ampumasi infrapuna valon piste. Karkeat pinnat kuten 
kivi- tai paljas tiilipinta hajottavat laservalon. Niin kauan kuin kirkas, 
terävä laserpiste näkyy kaiken pitäisi toimia hyvin. 

• Korkealla oleva katto, mikäli aiot harjoitella DryFirellä pään yli lentäviä 
kiekkoja. 

• Verkkovirtaa simulaattorille. 

• Kolmijalka (suositeltava) tai pöytä, jolle simulaattori voidaan sijoittaa 
siten, että se on seinää vasten korkeussuunnassa 0.7m (27 tuumaa) ja 
1m (40 tuumaa) välillä vesivaa’an silmästä mitattuna, kun simulaattori on 
vaakasuorassa. 

Parhaassa tapauksessa sinulla on tilaa seistä suoraan simulaattorin takana siten, että 
haulikkosi on suoraan sen yläpuolella. 

3. Haulikko: 

• Voit käyttää omaa haulikkoasi seinälle heijastetun laserpisteen 
ampumiseen käyttäen toimitettua asevarustusta. Ota tarkkaan huomioon 
turvallisuusohjeet, jotka on liitetty mukaan. 



  Simulaattori  

DryFire simulaattori on saatavana joko yksi- tai kaksipäisenä: 

 

Kummasakin päässä on laser (A) ja kamera (B): 

 

LASER ON TARKASTI TARKENNETTU TUOTANNON AIKANA.  MISSÄÄN OLOISSA 
ET SAA YRITTÄÄ SÄÄTÄÄ LASERIA RUUVITALTTAA TAI MUUT A TYÖKALUA 
KÄYTTÄEN.  

Kumpikin simulaattorityyppi näyttää yksittäis- ja kaksoiskiekot tuloksissa samalla tavalla. 

Hetkellisesti kaksoiskiekot ovat hieman erilaisia: 

• Kaksipäinen simulaattori näyttää molemmat kiekot samanaikaisesti heitossa. 

• Yksipäinen simulaattori näyttää ensimmäisen kiekon lentoradan välittömästi, 
Kun ammut ja rikot ensimmäisen kiekon ensimmäisellä laukauksella, 
simulaattori siirtyy näyttämään toisen kiekon lentorataa. 

Jos haluat, DryFire voidaan säätää siirtymään näyttämään toisen kiekon lentorataa 
ensimmäisen laukauksen jälkeen, vaikka et rikkoisikaan ensimmäistä kiekkoa. 

Käytät sitten yksi- tai kaksipäistä simulaattoria, DryFire näyttää kummankin laukauksesi tuloksen 
tietokoneen ruudulla. 



Simulaattorin takaseinässä on kolme liitintä ja mikrofoni kuten nähdään alla olevassa kuvassa: 

 

A Virtaliitin:  Liitä virtalähteen pyöreä liitin tähän runkoliittimeen. 

KÄYTÄ VAI VIRTALAHDETTÄ, JOSSA ON 5V:N VAKAVOITU 
ULOSTULO JA POSITIIVINEN NAPA ON KYTKETTY LIITTIMEN 
KESKIOSAAN. 

B Käsikäyttöinen heitto: Liitä lisälaitteen a saatava jalka-/käsikäyttöisen heiton liitin tähän 
runkoliittimeen. 

Käsikäyttöinen heittokytkin on hyödyllinen, jos et halua häiritä muita, 
vaikkapa yöllä. Jos sinulla ei ole sitä vielä voit hankkia sen  
www.dryfire.com. kautta. 

C Mikrofoni: Jos jalalla käytettävä heittokytkin ei ole liitettynä, DryFire käyttää tätä 
mikrofonia kuullakseen, kun huudat “Pull” heittääksesi kiekon. 

D USB-liitin: Käytetää simulaattorin liittämiseen tietokoneeseen mukana toimitettua USB-
kaapelia käyttäen. Älä liitä simulaattoria tietokoneeseen, ennen kuin käsketään tekemään 
näin. 

Kaikki DryFire simulaattorit tulevat  pohjassa olevat kamerakierteen kanssa, jotta voit asentaa sen 
kolmijalalle. Kolmijalalle asennus helpottaa simulaattorin kallistamista 45º. Simulaattorin 
kallistaminen tekee mahdolliseksi DryFirelle näyttää pään yli lentävien kiekkojen lentoratojen 
täydellisemmin skeet-radoilla. 

Jos sinulla ei ole kolmijalkaa, aseta simulaattori kaapin tai pöydän päälle ja käytä kirjoja 
simulaattorin etureunan alla sen kallistamiseen ylöspäin, jos on tarvetta. 

Aseta simulaattori noin 1.5m (60 tuuman) etäisyydelle seinästä sen keskikohdalle leveyssuunnassa 
noin pöydän korkeudelle. Parhaassa tapauksessa sinulla on tilaa seistä suoraan simulaattorin takana 
siten, että haulikkosi on suoraan sen yläpuolella, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voit seistä 
muualla ja ketoa sen DryFirelle, kuten myöhemmin selitetään. 

DryFire sovittaa niin paljon kuin mahdollista kiekon lentoradasta  eteesi seinälle. 

Sellaisilla radoilla kuten ATA, DTL and Olympia-trap, sopii koko lentorata heitosta maahan saakka 
seinälle, mutta saattaa olla, että tämä ei ole tilanne leveillä radoilla.  Hyvä esimerkki on skeetin 
ampumapaikka neljä. Normaalilla radalla korkea torni on noin 55 astetta sinusta vasemmalla ja 
matala torni 55 astetta sinusta oikealla. Jos haluat koko lentoradan mahtuvan seinällesi, sinun pitää 
seistä riittävän lähellä seinää, joten kun käännyt vasempaan 55 astetta katsot seinän vasempaan 
päähän ja kun katsot oikeaan 55 astetta katselet oikeaan seinän päähän. Jos seisot liian kaukana 



seinästä, 55 astetta vie seinän rajojen yli ja DryFire näyttää sinulle vain keskiosan kiekkojen 
lentoradasta. 

Jos sinun pitää seistä lähempänä seinää, silloin simulaattoria, joka on edessäsi, on siirrettävä 
lähemmäksi seinää. 

 

 

 

Älä liitä simulaattoria vielä tietokoneeseesi. 

  Asevarustus  

Nämä ohjeet pätevät DryFire järjestelmään, jossa on piippulaser ja liipaisinkytkin. Jos sinulla on 
puristinkiinnike ja akustinen liipaisinkotelo, niin lue näiden mukana tulleet käyttöohjeet. 

1. Kiinnitä liipaisinkytkin liipaisimesi ympäri. Kytkimen pitää osoittaa eteenpäin ja olla 
helposti liipaisinsormella tavoitettavissa. 

 

Välttääkseen painamasta liipaisinkytkintä suoraan, jotkut DryFire käyttäjät kiinnittävät 
liipaisinkytkimen liipaisinkaareen. Jos on tarpeellista, he petaavat kytkimen niin, että se on 
juuri liipaisimen takana ja toimii vetämällä liipaisimesta normaalin tapaan. 

Onko tämä mahdollista ja mitä lisä pakkausta tarvitaan, riippuu aseesi ominaisuuksista. 

2. Aseta piippulaser jompaan kumpaan haulikkosi piippuun.  

 



LASER ON TARKASTI TARKENNETTU TUOTANNON AIKANA.  MISSÄÄN 
OLOISSA ET SAA YRITTÄÄ SÄÄTÄÄ LASERIA RUUVITALTTAA TAI MUUTA 
TYÖKALUA KÄYTTÄEN.  

 

3. Liitä piippulaserin ja liipaisinkytkimen johdot punaiseen liipaisinkoteloon. Ne sopivat 
kukin vain yhteen liittimistä ja eivät sovi ristiin. Sitten kiinnitä liipaisinkotelo 
haulikkosi liipaisinkaaren eteen tai sivulevyyn. Magneetti pitää sen paikoillaan. 

 

4. Käytä toimitettua kiinnikettä pitämään paikoillaan piippulaserilta tulevaa johtoa 
aseen piipussa. 

 

5. Aseta aseesi varmistin päälle antamaa kiinteän liipaisuvastuksen ja testaa 
liipaisinkytkin painamalla sitä. Pienen liipaisinkotelossa olevan punaisen LED:n 
tulee välähtää. Jos näin ei tapahdu, niin tarkista, että paristot on asetettu oikein päin 
ja kaapelit on liitetty oikein. 

DryFire asevaruste ampuu laukauksen (ja väläyttää liipaisinkotelossa olevaa 
punaista LED:ä), kun painat liipaisinkytkintä. Käyttääksesi päästöliipaisinta, säädä 
liipaisinkotelo uudelleen, kuten on kerrottu tämän ohjeen UKK (FAQ) osiossa. 
Liipaisinkotelo käyttää 3 x LR44/AG13 nappiparistoja. Vaihtaaksesi paristot, liuta 
pois paristokotelon kansi ja laita kolme paristoa tasainen (positiivinen) sivu kustakin 
paristosta jousta vasten ja sulje sitten kansi. 
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