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Mitä tarvitset DryFire ampumasimulaattorin käyttämi seen 

 

Tarkastuslista 

Tarvitset seuraavia tarvikkeita käyttääksesi DryFireä peruskokonpanossa. Jos käytät 
projektori-lisäosaa, niin tarvitset videoprojektorin. 

• Windows tietokone (ulkoisella tai omalla näytöllä), käyttöjärjestelmä XP, Vista, 7, 8, 
8.1 tai 10. (minimum specs).  

• Huone, leveys vähintään 3 m (10 jalkaa) (maalattu, tapetoitu - mikä tahansa paitsi 
tiili, kevytbetoni tai kivi). 

• DryFire simulaattori - sekä laitteisto, että ohjelmisto. 

• Ase (laita varmistin päälle antamaa vastusta DryFiren liipaisinkytkimelle). 

• Jos aiot käyttää DryFireä projektori-tilassa, tarvitset projektorin. Suosituksia 
projektoriksi löytyy UKK (FAQ)-sivulta. 

Ihanteellinen seinä 

Simulaattori näyttää laserit ja/tai projisoidut kuvat (kiekot) seinälle, kun seisot simulaattorin 
takana valmiina ampumaan. On parasta käyttää melko tasaista seinää - käytä 
ampumiseen esimerkiksi vierashuoneen paljasta seinää. 



 

Ihanteellisen DryFiren tarvitseman seinän mitat ovat: 

Leveys 3 m - 5 m (10 - 16 jalkaa). 

Korkeus 2.2 m - 4 m (7 - 14 jalkaa). 

Huoneen syvyys vähintään 3 m (10 jalkaa). 

Dryfire toimii millä tahansa vaalealla pinnalla, jossa on hieman tai ei ollenkaan kuviointia. 
Kivi-, tiili- tai muu karkea pinnoite vaikuttaa kiekko- ja piippulaserien toimintaan. 

Jos seinäsi on huonompi, kuin ihanteellinen, on huomattu, että seinälle ripustettu sileä 
valkoinen lakana tai valkokangas toimii hyvin. 

Huomaa myös, että toimiakseen päänylilaukausten kanssa kattosi pitää olla riittävän 
korkealla, jotta voit liikutella asettasi pystysuunnassa, mutta ei niin korkealla, jotta DryFiren 
kamera ei pysty näkemään laukaustasi. 

 

Ihanteellinen valaistus 



DryFire toimii parhaiten himmeässä valaistuksessa. Tämä siksi, että aseesi piipusta tuleva 
näkymätön valopulssi on spektrin infrapuna-alueella. Suorassa auringon valossa on myös 
infrapuna-valoa, joten on parasta varmistaa, että suora auringon valo ei osu seinälle, jota 
käytetään kiekkojen näyttämiseen. 

Useimmissa tapauksissa DryFire toimii hyvin normaalissa päivänvalossa, kunhan suljet 
hieman verhoja tai kaihtimia. 

DryFiressä on kuitenkin automaattivalotus-toiminto, mikä kertoo, jos huoneessa on 
kirkkaita hajavalon lähteitä. 

 


