
 Usein kysytyt kysymykset UKK (FAQ) 
 
 
K. DFGraph.dll puuttuu virheilmoitus. 
V. Käytätkö Avast Anti-Virus ohjelmaa? Olemme tietoisia ongelmasta, jonka seurauksena 
DFGraph.dll on virheellisesti luokiteltu virukseksi. Tämä on väärä hälytys. Avuksi tähän ongelmaan 
olemme tehneet lyhyen PDF-ohjeen miten säätää Avast ohittamaan DryFire skannauksen aikana.  
K. Minkälaisen projektorin ostaisin? »  
V. Suosittelemme hyvänlaatuista lyhytheitto projektoria, koska ampuja haluaa yleensä seistä 
laitteiston takana ja ampumatulosten tekstit halutaan pitää luettavina. Voit myös lukea lisää 
projektoreista, joita käytimme kehitystyön aikana. 
K. Minkälaisen asevarustuksen ostaisin? »  
V. Piippulaser on vaihtoehto puristinkiinnike laserille. Puristinkiinnike on suunniteltu käytettäväksi 
pistoolin/kiväärin kisko- tai korvakekiinnityksen kanssa. Se toimitetaan kiinnitysruuvien kanssa. 
Haulikon piippulaser on paras vaihtoehto 28 - 12 kaliiberillisille haulikoille.  Puristinkiinnike 
laseria käytetään pienille aseille, kuten .410 tai kivääreille ilman kiskoa ja kiinnityskorvakkeita. 
Kaikkia voidaan käyttää joko kytkimellisen tai akustisen liipaisinkotelon kanssa.  
K. Simulaattoripää liikkuu nykimällä lennon aikana. »  
V. Toisinaan DryFiren servot voivat jumittaa tai riippuen ympäristöstä, kärsiä lievistä 
pölyongelmista. Onneksi DryFire ohjelmistoon sisältyy toiminto moottorin "opettamiseksi". Tämä 
poistaa yleensä ongelman. Etsi valikosta Setup > System Configuration > Advanced > Maintenance 
ja klikkaa Exercise Servos. Suosittelemme yrittämään tätä useita kertoja ennen päätöstä palauttaa 
yksikkö korjattavaksi. Jos ongelma jatkuu, älä epäröi ottaa yhteyttä. 
K. Projisoidut kiekot/valikot eivät toimi oikein »  
V. Paras vaihtoehto on tarkistaa, että järjestelmä on oikein kalibroitu - meidän Projection 
Calibration-video opastaa tässä toimenpiteessä. 
K. Miten rekisteröin simulaattorini? »  
V. Voit lukea kaiken rekisteröintimenettelystä kätevästä askel askeleelta ohjeestamme "Kuinka 
rekisteröidä DryFire simulaattori" ("How to register your DryFire simulator").  
K. Ammun, mutta mitään ei tapahdu. / laukaukset lähtevät vaikka en tee mitään.»  
V. Kameran herkkyysasetukset suoralle valolle eivät ole oikein säädetyt ampumaympäristöllesi. 
Valaistusolosuhteet vaihtelevat päivän mittaan ja lämmönlähteiden tiedetään aiheuttaneen 
virheellisiä laukauksia. Voit kokeilla eri asetuksia menemällä Setup » System Configuration » 
Exposure » Camera Exposure... Ruutu näyttää suoran valon sinisinä läiskinä ja laukaukset ovat 
keltaisia pisteitä. Kokeile gain/exposure -liukuja parannellaksesi laukausten havaitsemista eri 
paikoissa seinällä. Jos sinulla on yhä ongelmia liukujen säätämisen jälkeenkin, sinun kannattaa ottaa 
yhteyttä meihin. 
K. Huudan 'Pull!', mutta mitään ei tapahdu »  
V. Herkkyyssäätö voi olla kiinni-asennossa. Voit säätää mikrofonin herkkyyttä menemällä Setup > 
System Configuration.> Setup voice release. Liukusäätimellä voit säätää mikrofonin herkkyyttä. 
Herkkyys lisääntyy oikealle päin.  
K. Kaikki laukaukseni lähtevät viiveellä »  
V. On mahdollista, että liipaisinkotelosi on vahingossa joutunut "päästöliipaisin-tilaan". Voit lukea 
kuinka tämä ratkaistaan tukiartikkelistamme "DryFire Trigger Box". 
K. Heitinhauta ei ole projisoidussa kuvassa oikealla paikalla »  
V. Vaikka saattaa kuulostaa oudolta, heitinhauta on luultavasti oikealla paikalla, todennäköisempää 
on, että taustakuva ei ole projisoitu tarkoituksenmukaisesti seinälle. Voit vaihtaa käytettävää kuvaa 
menemällä Setup » Projector Options. Rastita 'Projected Image'-osiosta 'custom image' ja sitten 
klikkaa 'browse'-nappia valitaksesi kuvan. Muutamia yleisiä vaihtoehtoja on tarjolla. 
Jos kysymykseesi ei löydy vastausta yläpuolelta, katso ensin DryFire käyttöohjeesta. 
Jos et vieläkään löydä vastausta, katso varmuuden vuoksi yksityiskohtaisia tukiartikkeleita(Support 
Articles).  
Ja jos mikään ei auta ota vapaasti yhteyttä meihin. 


