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Mitä uutta Mitä uutta versiossa V4.9 

 

Katso, mitä uutta DryFire versiossa 4.9.  

Ratasuunnitteluohjelman parannukset - riistan lennot, kiekon väri, projisoitu taustakuva ja 
seuraavan kiekon tietojen näyttö, on lisätty. 

Yleiset parannukset - Tietokoneen mikrofonin käyttö, mukaan lukien bluetooth-liitäntäisen 
kuuloke-mikrofoniyhdistelmän käyttö kiekon pyytämiseen. 

Parannukset  sporting-ratojen projektio kuvissa, mukaan lukien torneissa olevat heittimet. 
Lisää tietoja pysäytys toiminnossa, koskien heittimen tietoja ja kiekon nopeutta. 

Piipunvalitsimen käyttömahdollisuus pysäytys-toiminnossa. 

Paina "R"-näppäintä laittaaksesi tulosnäytön päälle ja pois.  

Näyttää projektiokankaan paikan huoneen pohjakuvan säädössä. 

Klikkaamalla heijastuskankaan paikkaa huoneen pohjakuvassa, avautuu valintaikkuna 
projisoidun taustakuvan uudelleen säätämiseksi. 

Erilaiset kuvat vakioheittimelle ja jäniskiekon heittimelle projisoidussa kuvassa. 

Käytettäessä projisoitua ampumaradan kuvaa, voimme luoda heitinhaudan kuvan kiekon 
heittopaikkaan. Umbriaverde, Italia kuvat on lisätty. 

Sarjan lopussa tilastoja ei näytetä heti vaan työkalupalkissa näytetään klikattava viesti. 

Mahdollisuus piilottaa työkalupalkki ja tilapalkki.  



Parannettu tuloskorttinäyttö OTR, DT ja UT -ratoihin.  

Kuvan valinta projisoituun taustaan. 

Parannettu näkymää sporting-radoille käytettäessä rajoitinkehyksellisiä ampumapaikkoja.   

Lisätty tuloskortti tulostettaviin tilastoihin. 

DryFire V4:ään voit hankkia erillisiä lisäosia. Lisäosat auttavat pitämään DryFiren 
peruskokoonpanon hinnan alhaalla, mutta voit hankkia nämä lisäosat halutessasi tehostaa 
ampumakokemustasi. 

 
Projektori (Projection)  

 
Ratasuunnittelu (Course Designer)  



 
Trap harjoittelu (Trap Exercises)  

 
Raporttigeneraattori (Report Generator)  

 
Ryhmä (Squadding)  



 
Metsästys (Game)  

Lisätyt ominaisuudet V3-V4  

DryFire V4:ään olemme kehittäneet muutamia uusia ominaisuuksia, jotka toivottavasti 
havaitset hyödyllisiksi.  

 

Sivupalkki  - Ensimmäinen asia minkä huomaat, on vasemmalla oleva sivupalkki. 
Sivupalkki näyttää lisätietoja kuten huoneen pohjakuvan, tuloskortin ja kiekkojen 
muokkaus työkalun.  

Huoneen pohjakuva  - Huoneesi pohjakuva, josta ilmenee simulaattorin paikka ja 
ampumapaikka (-paikat). Kun toimitaan uudessa "Ampuja liikkuu huoneessa" -tilassa, 
näyttää tämä kaavio myös heitinhaudan paikan.  



 

 

Tuloskortti  - Näyttää yksityiskohdat osui/ohi tuloksistasi viimeisestä harjoituskerrasta, 
joten näet yhdellä silmäyksellä, jos olet esimerkiksi osunut enemmän harjoituksen alussa 
tai lopussa tai harvempia kiekkoja yhdeltä kuin toiselta ampumapaikalta, joten tiedät 
helpommin, mitä parantaa.  

 

Kiekon pysäytys lisättynä "Näytä tähtäyspiste" lisä valinnalla  - DryFire näyttää 
pysäytys-tilassa kiekon paikan seinällä millä tahansa ajan hetkellä tai paikassa kiekon 
koko lentoradalla heitosta maahan saakka. Toinen lisäosa saa DryFiren näyttämään 
hyvään osumaan vaadittavan tähtäyspisteen kiekon kulloisessakin paikassa.  

Ampuja liikkuu huoneessa -tila  - Kun "Ampumapaikka on keskusyksikön takana" -tila 
sisältyy kaikkiin ratoihin, niin uusi "Ampuja liikkuu huoneessa" -tila on saatavissa muihin 



kuin sportin ratoihin. Tässä tilassa ampujat ampuvat kiekkonsa eri paikoilta huoneessa, 
vastaten eri ampumapaikkoja radalla ja heitinhauta on kiinteässä paikassa seinällä.  

Ääni-ilmoitukset ja tulokset  - Valinnaiset ääni-ilmoitukset, kuten "Next Target" 
("Seuraava kiekko") tai ilmoitus tuloksestasi.  

Täydet sarjat  - Kaikki kiekot (All targets ) -valinta on nyt lisätty kiekot (Target )-valintaan. 
Tämä antaa mahdollisuuden koko sarjan harjoitteluun näppäimistöön koskematta.  

Osui, mutta ei rikkonut  - Sen sijaan, että kertoo "Ohi" ("Miss"), DryFire V4 näyttää nyt "Ei 
rikkonut" ("Not Broken"), jos haulit eivät todennäköisesti riko kiekkoa etäisyydellä, jossa ne 
risteävät.  

Automaattinen kameran valotuksen säätö  - Kumpikin kamera kalibroidaan 
samanaikaisesti.  

Seinälle asennettava taustakangas  - Käyttäjä voi asettaa Dryfiren käyttämään seinällä 
olevaa kuvallista taustakangasta.  

Automaattiset päivitykset  - Takaavat, että käytät viimeisintä saatavissa olevaa versiota.  

Enemmän ratoja ja ratojen lisävalintoja  - Olympic Skeet ja Double Trap 2013 sisältävät 
ratoja (layouts), jotka noudattavat ISSF 2013 skeetin ja kaksoistrapin sääntöjä.  

Älä ohita tilaisuutta, DryFire V4 on todella lataamisen arvoinen. Lataa nyt versio 4 ( 
Download Version 4 ).  

 


