
DryFire V4 
Sisältö  

        DryFire kohdistustaulu (The DryFire Pattern  Board) 

DryFiressä on kohdistustaulu, jotta voit tarkistaa, että DryFire aseesi ampuu samalla tavalla kuin 
oikea aseesi, ottaen huomioon sekä haulikkosi kummankin piipun supistajaholkin ja osumapisteen 
[POI], kuten myös painovoiman ja etäisyyden. 

Voit käyttää DryFiren kohdistustaulua myös vastaavan osumapisteen [POI] laskemiseen eri 
etäisyyksille. 

Piippulaserin kohdistuksen jälkeen voit käyttää DryFiren kohdistustaulua seuraavasti: 

1. Valitse valikosta Setup, Pattern board (tai paina F7), DryFire kohdistustaulu, jota 
voit käyttää aseesi kuvion tarkistamiseen näytetään: 

 

2. Kohdistustaulun työkalupalkki on hieman erilainen: 

 

3. Käytä liukuvalitsinta tai muuta lukua Distance-kehyksessä muuttaaksesi etäsyyttä, 
jolla seisot kohdistustaulusta. 

Etäisyyden oletusarvo on se etäisyys, millä valitun aseen piipun POI on määritelty – joten 
yläpuolella olevassa esimerkissä ampuja 1:n trap-aseen ensimmäisen piipun POI on 
määritelty 32 metrissä. Keskimmäinen merkki liukusäätimessä vastaa myös POI etäisyyttä. 

Klikkaa pääikkunassa ja käytä sitten hiiren rullaa (tai näppäintä "8" näppäimistön numero-
osassa) zoomataksesi sisäänpäin. 



4. Valitse sopiva ampuja, ase ja piippu työkalupalkista. 

5. Klikkaa Fire-nappia, jotta DryFire näyttää hyvin naalitaulun keskelle tähdätyn 
laukauksen hauliparvi ilmestyy nykyiseltä etäisyydeltä. 

DryFire kertoo etäisyyden yli/ali tähtäyspisteen – jos olet ampumassa etäisyydeltä, jolta 
aseesi POI on määritelty, jolloin tämän pitää käydä yksiin POI arvosi kanssa, kuten nähdään 
seuraavassa  Trap gun aseen arvoissa, ase ampuu 70:30 (tai 0.2m yli) 32 metrin 
etäisyydellä. 

 

6. Jos haluat ampua laukauksen itse, klikkaa Show Laser nappia ja DryFire näyttää 
kiinteän laserpisteen seinällä tähdättäväksi suoraan kohti. 

Tämä myös näyttää POI-arvosi, mutta ainoastaan, jos tähtäät hyvin , joten yleensä on 
parasta, että käytät työkalupalkin Fire-nappia näyttääksesi POI-arvon. 

7. Klikkaa Clear tyhjentääksesi kohdistustaulun. 

8. Jos tarpeellista, voit valita toisen aseen, muuttaa nykyistä asetta, tai säätää 
uudelleen nykyisen aseesi piippulaserin käyttäen Shooter ja Shotgun ruutujen 
säätimiä. 

9. Kun lopetat kohdistustaulun käytön, klikkaa Finish-nappia. 

   Vastaavan POI-arvon laskeminen eri etäisyyksille 

Voit käyttää kohdistustaulua myös siihen, että DryFire laskee aseellesi vastaavan POI-arvon eri 
etäisyyksille – tämä on hyödyllistä, jos aseesi tarvitsee POI:n määriteltynä 37 jaardille, mutta sinun 
pitää nähdä minne haulit iskevät taulussa oikeassa maailmassa lyhyemmällä matkalla. 

Ensiksi, määrittele olemassaoleva aseesi tai luo uusi ase DryFiressä alkuperäisellä POI jolle haluat 
laskea vastaavan POI eli 0.2 m yli 32 metrillä tai 7.9” yli 35 jaardilla. 



Valitse sitten Setup, Pattern board -valikko (tai paina F7) näyttääksesi DryFire kohdistustaulun. 

Varmista, että haluttu haulikko ja POI etäisyys on valittu eli 32 m tai 35 jaardia ovat valitut DryFire 
-työkalupalkissa ja klikkaa sitten Fire-nappia. Näet, että tuloslaatikko vahvistaa aseesi POI;n eli 0.2 
m yli tai 7.9” yli . 

Käytä työkalupalkin Distance-liukua sen vaihtoehtoisen etäisyyden valinnassa, mille haluat laskea 
vastaavan POI-arvon tai kirjoita vaihtoehtoinen etäisyys "Alternative distance" -kenttään. Klikkaa 
Fire nappia uudelleen – vastaava POI above-arvon kanssa on nähtävissä "Result"-laatikossa. 

Seuraavassa esimerkissä käytetään oletusarvoista Trap gun, mikä on säädetty POI 70:30 (tai 0.2 m 
yli, ilman supistuksia) 32 metrille. Voit nähdä, että vastaava POI on 0.06m yli 10 metrillä. 

 

     Yksityskohtaisempi säätäminen 

Tämä osio käsittää valintaikkunoita, joita DryFire näyttää, jotta voit säätää sitä. Nähdäksesi 
yksityiskohtia näistä valintaikkunoista katso joko tämän ohjeen Appendix B tai klikkaa Help-
nappia valintaikkunassa itsessään. 

Nyt kun olet käyttänyt DryFireä, varaa hetki sen täydelliseen säätämiseen, jotta se tietää enemmän 
käyttämäsi huoneen mitoista ja pohjapiirroksesta ja enemmän sinusta ja aseestasi. 

 Huoneasetukset (Room Settings) 

Asennuksessa sinun pitää kertoa DryFirelle joitakin perustietoja huoneesi järjestyksestä. Jos 
DryFiren pitää näyttää laserkiekkosi hyvin tarkasti, sinun tulee antaa lisätietoja huoneestasi: 

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

2. Tarkasta ja muuta asetuksia valikon Simulator Settings  -osiossa. 
3. Jos huoneessasi on vino katto tai haluat käyttää osaa sivuseinästä näyttämään 

sivukiekkjen lentorataa, klikkaa Advanced  nappia näyttääksesi Advanced 



Configuration  dialog -valikon, sitten tarkista ja muuta asetuksia valikon Room 
settings -osiossa. 

Klikkaa OK-nappia selkeaksesi Advanced Configuration dialog.-valikon 

4. Klikkaa OK-nappia sulkeaksesi System Configuration dialog.-valikon 

      Salasanat  

Asennuksessa DryFire V4 ampujan salasanat on otettu pois käytöstä, mutta pääkäyttäjän 
(administrator) oletussalasana on “dryfire ”. 

Jos et tuo salasanoja aikaisemmasta DryFire V3/USA Friendly asennuksesta, oletussalasana 
Shooter 1:lle on “red”. 

Pääkäyttäjän (administrator) salasana voidaan antaa milloin tahansa milloin tarvitaan ampujan 
salasanaa suojatulle alueelle pääsemiseksi. 

Ottaaksesi tai poistaaksesi salasanan käytöstä: 

1. Valitse Setup, System configuration -valikko nähdäksesi System configuration  
dialog.-valikon. Jos pyydetään, anna pääkäyttäjän salasana. 

2. Klikkaa Advanced -nappia näyttääksesi Advanced Configuration  dialog.-valikon  
3. Advanced options  -osiossa rastita tai tyhjennä Enable shooter passwords -

valinta. Pääkäyttäjän salasana on aina annettava poistettaessa salasana käytöstä. 
4. Klikaa OK-nappia toistuvasti poistuaksesi valikosta. 

Kun ampujan salasanat ovat käytössä: 

• Nykyinen ampujan salasana tai pääkäyttäjän salasana on annettava muutettaessa 
ampujan ja aseen asetuksia, millä tahansa seuraavista tavoista: 

o Edit, Shooters and their Guns  -valikko. 

Jos pääkäyttäjän (administrator) salasana on annettu tai nyt valittu ampuja  
on “master”-ampuja, silloin näytetään Shooters dialog -valikko, 
kaksoisklikkaa mitä tahansa ampujaa muuttaaksesi heidän asetuksiaan, 
muuttaaksesi heidän salasanojaan, muuttaaksesi heidän nykyisen aseensa 
asetuksia tai lisätäksesi uuden aseen. 
Jos annat pääkäyttäjän (administrator) salasanan, voit korottaa ampujan 
“master”-ampujaksi rastittamalla This shooter is a “master” -valinnan tai 
alentaa nykyisen “master”-ampujan perusampujaksi tyhjentämällä tämän 
valinnan. 

o Muokkaa ampujaa (Edit shooter)  -valikko nappi. 

 



o Muokkaa asetta (Edit shotgun)  -valikko nappi. 

 

o Lisää ase (Add shotgun)  -valikko nappi. 

 

• Valikosta valitun pääkäyttäjän tai “master”-ampujan salasana tarvitaan Setup, 
System configuration  -valikossa System configuration  dialog -valikkoon 
pääsemiseksi. 

• “Master”-ampujan tai pääkäyttäjän salasana tarvitaan ampujien lisäämiseksi. 
• Pääkäyttäjän salasana tarvitaan ampujien poistamiseen. 

Kuka tahansa ampuja voi muuttaa oman salasanansa, jos tietää nykyisen salasanansa. 

Pääkäyttäjän salasanaa voidaan käyttää kenen tahansa ampujan salasanan muuttamiseen. 

   Ampuja- ja ase-asetukset 

Asennuksessa, ellei asetuksia tuoda aikaisemmasta versiosta, DryFire V4 luo yksittäisen ampujan 
(Shooter 1) kahdella aseella (Skeet gun ja Trap gun). Näillä on vakio ominaisuudet, joita voit 
muokata, jotta ne vastaavat omia arvojasi – sisältäen ampujan silmänkorkeuden ja kullekin haulikon 
piipulle, käytettävän supistajan tyypin, osumapisteen (POI) ja panosten ominaisuudet. 

Jos ampujan salasanat on otettu käyttöön: 

• Muuttaaksesi ampujan tai aseen ominaisuuksia, joko anna pääkäyttäjän salasana 
tai valitse “master” shooter työkalupalkista, ennen valintaa Edit, Shooters and 
their Guns  -valikosta, ja sitten anna “master” shooter’s -salasana. 

• Pääkäyttäjän salasana tarvitaan uuden ampujan luomisessa. 

 Ampujan asetusten muuttaminen  

Esimerkiksi, muuta ampujan nimi, silmänkorkeus tai salasana; muuta jotain heidän asettaan tai 
määrittele uusi ase: 

1. Valitse ampuja ja klikkaa Edit shooter -nappia valikon Shooter -osoissa: 

 

Jos ampujien salasanat ovat käytössä, anna ampujan tai pääkäyttäjän salasana. 

2. Shooter details  dialog valikko näytetään. 

Muuta ampujannimi, silmänkorkeus, ATA-tasoituksen jaardimäärä ja/tai salasana tarpeen 
mukaan. Silmänkorkeusmitta on korkeus lattiasta ampujan silmään, kun ampuja on 



ampuma-asennossa. ATA-tasoituksen jaardimäärää käytetään ammuttaessa ATA American 
Single Trap ratoja. 

3. Muuttaaksesi ampujan yhtä asetta, kaksoisklikkaa Shotgun details  dialog -valikon 
listassa näkyvää asetta ja muuta tarvittavia asetuksia, sitten klikkaa OK-nappia. 

Määritelläksesi uuden aseen, klikkaa New gun -nappia nähdäksesi Shotgun details dialog -
valikon. ja määrittele tarvittavat asetukset, sitten klikkaa OK -nappia. 

4. Klikkaa OK-nappia poistuaksesi. 

  Uuden ampujan luominen  

Jos ampujien salasanat ovat käytössä, pääkäyttäjän,(administrator password) -salasana tarvitaan 
tämän tekemiseen. 

1. Klikkaa New shooter  -nappia työkalupalkin Shooter-osiossa. 

 

2. Täydennä Shooter details  dialog -valikkoa uuden ampujan nimellä, 
silmänkorkeudella ja salasanalla. Silmänkorkeusmitta on korkeus lattiasta ampujan 
silmään, kun ampuja on ampuma-asennossa. 

3. Kullakin ampujalla täytyy olla vähintäin yksi ase, joten klikkaa New gun nappia 
nähdäksesi Shotgun details  dialog valikon ja täydennä valikko 
tarkoituksenmukaisesti, sitten klikkaa OK-nappia. 

4. Klikkaa OK-nappia poistuaksesi. 

Voit käyttää DryFire kohdistustaulua todetaksesi, että aseesi kumpikin piippu ampuu kuten 
oikea aseesi. 
Voit katsoa DryFiren tuntemien supistajien ominaisuudet ja määritellä lisää Edit, Chokes -
valikossa käyttäen Choke details dialog -valikkoa. Nämä supistajat voidaan liittää sitten 
ampujien aseisiin. 

  Ampujan poistaminen  

Jos ampujien salasanat ovat käytössä, pääkäyttäjän,(administrator password) -salasana tarvitaan 
tämän tekemiseen . 

1. Valitse Edit, Shooters and their Guns  -valikko nähdäksesi Shooters  dialog.-
valikon 

2. Valitse poistettava ampuja, sitten klikkaa Delete  shooter  -nappia. 
3. Klikkaa OK-nappia poistuksesi. 

 Haulikon asetusten muuttaminen  



Esimerkiksi muuta aseen POI tai patruunan asetuksia tai valitse erilainen supistaja: 

1. Valitse ampuja työkalupalkin Shooter -osiosta, sitten työkalupalkin Shotgun -
osiosta, valitse ase klikkaamalla Edit shotgun  -nappia: 

 

Jos ampujien salasanat ovat käytössä, anna ampujan tai pääkäyttäjän salasana. 

2. Shotgun details  dialog -valikko näytetään, muuta tarvittavia asetuksia. 
3. Click the OK button to exit. 

Jakaaksesi aseen niin, että kuka tahansa ampuja voi käyttää sitä, valitse Share-lisävalinnasta Any 
shooter can use this gun. 

   Uuden aseen luominen  

1. Valitse sopiva ampuja työkalupalkin Shooter -osiosta, sitten työkalupalkin Shotgun -
osiossa klikkaa New gun  -nappia: 

 

Jos ampujien salasanat ovat käytössä, anna ampujan tai pääkäyttäjän salasana. 

Jos kivääri/pistoolilisäosa on asennettuna avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita 
haulikon, kiväärin ja pistoolin välillä. 

2. Täydennä Shotgun details  dialog -valikko sopivalla tavalla. 
3. Klikkaa OKnappia poistuaksesi. 

Jakaaksesi aseen niin, että kuka tahansa ampuja voi käyttää sitä, valitse Share-lisävalinnasta Any 
shooter can use this gun. 

 Enemmän käyttöä DryFiren ampumatuloksille 

Kun kerran olet käyttänyt DryFiren ampumatuloksia saadaksesi enemmän yhdenmukaisia osumia, 
voit kuvitella käyttäväsi sitä muillakin tavoin. 

Poispäin lentävillä kiekoilla, kuten nuo jotka esiintyvät Trap starter -radalla, saatat: 

• Harjoitella laukaisemaan aikaisemmin, kun kiekko on lähempänä. 

Jos voit tehdä tämän säilyttäen kohtuullisen ja yhdenmukaisen tähtäysvirheen, voit harkita 
väljempää supistajaa, jotta haulit säilyttäisivät riittävän energian kiekon rikkomiseen 
lyhyemmältä matkalta. 

Harkitse Stop motion -toiminnon käyttöä, näyttämään mihin kiekko ehtii seinällä siinä 
ajassa kuin haluat ampua ja minne pitää tähdätä osuakseen tähän kiekkoon. Sitten käytä 



Slow motion -toimitoa säätääksesi kiekon nopeutta ja yritä ampua merkatulle pisteelle. Kun 
osut kiekkoon jatkuvasti tässä pisteessä, nosta asteittain kiekon nopeutta, kunnes olet 
takaisin täydessä nopeudessa ja  osut yhä kiekkoon suunnitellulla paikalla. 

• Harjoittella pienetämään tähtäysvirhettä. 

Jos voit tehdä tämän, voit käyttää tiukempaa supistajaa, joten useammilla hauleilla on 
mahdollisuus iskeä kiekkoon, kun se on kauempana. 

Voit, Shotgun details dialog,-valikon avulla DryFiressä säätää eri supistuksen kummallekin 
piipulle. Ehkäpä väljemmän supistuksen ensimmäiselle laukaukselle ja tiukemman supistuksen 
toiselle laukaukselle, kun kiekko on kauempana. 

Risteäville kiekoille, kuten, kuten skeetissä, tarkastele kiekon etäisyyttä sinusta ampuessasi – jos 
voit ampua kiekon sen ollessa lähempänä sinua, voit ehkä käyttää väljempää supistusta, lisätäksesi 
osuman mahdollisuutta. 

 Aikaisempien ammuntatulosten katselu, lähettäminen  
 ja analysointi 

DryFire pitää kirjaa laukauksistasi, joten voit katsella niitä DryFirellä tai käsitellä niitä muussa 
sovellutuksessa kuten Excel:ssä. 

Report Generator -lisäosa ottaa tässä askeleen eteenpäin antaen sinulle mahdollisuuden analysoida 
kerättyä tietoa näyttäen sellaista tietoa kuin: 

• Keskimääräinen ampuma-aika kiekon heitosta. 
• Keskimääräinen kiekon etäisyys ampujasta pisteeseen, jossa se on lähinnä 

hauliparvea. 
• Keskimääräinen tähtäysvirhe 

Laukausten tallennus ei ole päällä oletusarvona. Se voidaan laittaa päälle valisemalla View, Reply 
previous shots, Export previous shots data tai Report generator -valikossa vastaamalla Yes, kun 
kysytään haluatko aloittaa laukausten tallentamisen. 

 Laukausten uudelleenkatselu DryFiressä  

Kun laukaukset on talletettu, valitse View, Reply previous shots -valikosta tulosten katselu 
DryFirellä. 

The DryFire toolbar will show the target, shooter and gun used for the shot being replayed and the 
main window will show the shot results.  

Käytä Previous (<<) ja Next (>>) työkalurivin nappeja työkalurivin  Replay-osiossa eteenpäin ja 
taaksepäin liikkumiseen aikaisemmissa ampumatuloksissa: 



 

Kun olet lopettanut aikaisempien laukausten katselun, klikkaa Stop-nappia työkalupalkin Replay-
osiossa palataksesi normaaliin DryFire-tilaan. 

 Aikaisempien laukausten tulosten lähettäminen  

Kun laukaukset on kerran tallennettu, osaa DryFire lähettää aikaisemmat tiedot CVS-tiedostona, 
jonka voit sitten avata esimerkiksi Microsoft Excel:llä. 

Tehdäksesi tämän, valitse View, Export previous shots data -valikko ja anna tiedoston nimi. 

   Raporttigeneraattorin käyttäminen  

Report generator on lisäosa. Jos sinulla ei vielä ole raporttigeneraattoria, niin vieraile sivustolla 
www.dryfire.com saadaksesi lisätietoja. 

Kun laukaukset on talletettu, valitse View, Report generator -valikko katsellaksesi tilastojasi (tai 
kenen tahansa DryFire ampujan) laukauksia. 

Report generator dialog -valikko näytetään: 

 

Alussa näytetään nykyisen ampujan kaikkien laukausten tallennetut yksityiskohdat. Klikkaamalla 
alaspäin osoittavaa nuolta nimikkeiden valintaruuduissa voit vaihtaa listattuja nimikkeitä: 

• Näytä toisen ampujan laukauksia. 
• Näytä nimenomaisella radalla ammutut laukaukset ja valinnaisesti nimenomainen 

kiekko täällä radalla. 



• Näytä ainoastaan ensimmäinen/toinen laukauksen tulos. 
• Näytä valittujen päivämäärien välillä ammutut laukaukset. 

Klikkaa Print  tai Save as PDF -nappia tulostaaksesi tai tallentaaksesi raportin myöhempää käyttöä 
varten seuraavassa muodossa: 

 

Klikkaa Statistics-nappia näyttääksesi Statistics dialog -valikon, jossa listatut laukaukset on 
analysoitu, kuten näytetään seuraavassa esimerkissä: 

 

Ylempi osio yhdistää ampumatuloksesi ja alempi osio analysoi tulokset perustuen kiekkojen 
lentoratojen ominaisuuksiin, niin että voit yksilöidä minkälaisia laukauksia (eli nousevia kiekkoja 
vasemmalta oikealle) ammut ohi useimmiten. 

Voit vertailla tilastoja, esimerkiksi: 

• Vertaa saman kiekon tuloksia eri ajoilta, nähdäksesi oletko kehittynyt. 
• Vertaa eri kiekkojen tuloksia nähdäksesi mitä ammut eniten ohi ja mikä siksi tarjoaa 

parhaan mahdollisuuden kehittymiseen. 



Kahden tai useamman tuloslistan tilaston vertaaminen: 

1. Aseta valintaehto Report generator dialog nähdäksesi ensimmäinen laukauslista. 
2. Klikkaa Statistics -nappia tarkastellaksesi  Statistics dialog -valikon laukauslistaa. 
3. Klikkaa OK-nappia palataksesi Report generator dialog valikkoon. 
4. Aseta valintaehdot Report generator dialog -valikossa nähdäksesi seuraavan 

laukauslistan. 
5. Klikkaa Statistics -nappia lisätäksesi  nykyisten laukausten tilaston Statistics 

dialog -valikkoon. 
6. Vaihtele valintojen välillä Statistics dialog -valikossa tai klikkaa Print , Save as PDF  

tai Print all  -nappeja Statistics dialog -valikossa vertaillaksesi laukausten tilastoja. 

Toista askeleet 3 - 6, jos tarpeellista. 

Seuraavat esimerkit näyttävät Chrisin ensimmäisen laukauksen tuloksen ampumapaikalla 1 ja 
ampumapaikalta 5  asetusta C käytettäessä Olympic Double Trap radalla: 

 



 

Käyttämällä Print , Save as PDF tai Print all  -nappeja voit verrata tuloksia. 

Yllä olevat kaksi taulukkoa näyttävät esimerkiksi: 

• Chrisin osumaprosentti on parempi ampumapaikalta 5 (80%) kuin ampumapaikalta 
1 (53%) vaikka hän ampuu ensimmäisen laukauksensa yhdenmukaisissa ajoissa 
(0.98 tai 0.99 sekuntia) kiekon heiton jälkeen. Ehkä tämä on siksi, että Chris on 
oikeakätinen ja paikalla 1 kiekot kulkivat oikealta vasemmalle, kun taas paikalla 5 
ne kulkivat vasemmalta oikealle. 

• Ampumapaikan 1 Chrisin kiekot ovat aina yhdenmukaisesti takana, joten tarvitsee 
ottaa enemmän ennakkoa näille kiekoille. 

• Keskimääräisen ajan, minkä Chris käyttää ensimmäiseen laukaukseensa. 
Harjoittelulla hän voi tähdätä tämän ajan lyhentämiseen samalla säilytäen hyvän 
osumaprosentin. 

Harkitse raporttigeneraattorin listojen tai taulukoiden tulostamista (tai tallentamista PDF-
muodossa), jotta voit vertailla niitä myöhemmin. DryFire tallentaa harjoittelemiasi ratoja ja 
kiekkoja ajan kuluessa ikään kuin pitäisit päiväkirjaa. 
Kun raportti generaattori on käytössä, DryFire laskee automaattisesti tilastosi sarjan lopussa 
kaikille kiekoille. Tehdäksesi näin, valitse  Setup, System configuration -valikko 
näyttääksesi System configuration dialog -valikko ja rastita Show statistics after shooting 
a round of all targets -vaihtoehto Program Options -valikossa, sitten klikkaa OK -nappia. 

 Pysäytys- ja hidastus -toiminnot 

Tavallisesti DryFire näyttää kiekkojen liikkeen seinän poikki samoin kuin näkisit sen 
ampumapaikalta oikealla radalla. 

DryFire tarjoaa myös toiminnon, joka näyttää kiekkojen liikkuvat hitaammilla nopeuksilla (slow 
motion) ja näyttää paikallaan pysyviä kiekkoja paikalla jonka kiekko on saavuttanut määrätyn 
matkan tai ajan kuluessa lennollaan, (stop motion). 



Voit käyttää tätä toimintoa useilla tavoilla, joista muutamia on kuvailta alla. 

   Hidastuksen käyttäminen harjoiteltaessa paketin kokoamista , svingiä, 
   vakautusta ja laukaisua 

Jos olet opettelemassa kiekkojen ampumistapahtumaa, saatat haluta aloittaa harjoittelun 
hitaammalla nopeudella ja kun olet tyytyväinen tähän nopeuteen, nostat nopeuden vähitellen 
normaaliksi. 

Voit tehdä tämän helposti DryFirellä millä tahansa radalla ja kiekolla seuraavasti: 

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

2. Etsi Clay speed  -asetus PC Settings -osiosta ja muuta asetuksia tarpeen mukaan. 
Saadaksesi DryFire näyttämään kiekkojen lentävän puolella niiden normaalista 
nopeudesta, aseta Clay speed arvoksi 50%.  

3. Klikkaa OK-nappia sulkeaksesi valikon. 

Nyt, kohdistettuasi ensin piippulaserin ( aligned your muzzle insert,) avaa rata ja valitse kiekko, jota 
haluat harjoitella, ja klikkaa Start-nappia – kaikki säilyy samana, paitsi nopeus, jolla kiekko liikkuu 
seinän poikki. 

Muista: Vaikka nopeus, millä kiekko näyttää liikkuvan seinän poikki muuttuu, niin ennakko, joka 
tarvitaan osumaan pysyy muuttumattomana. 

Sitä mukaa kuin saat lisää itseluottamusta, lisää Clay speed-arvoa vähitellen takaisin 100%:n, 
kunnes kykenet suorittamaan koko kokoa paketti, valmistaudu, ammu ja seuraa toiminnon 
normaalilla nopeudella. 

    Pysäytystoiminnon käyttäminen kiekkojen näyttämiseen mää rätyssä 
    paikassa lentorataa 

Joskus jopa hidastetut kiekot liikkuvat liian nopeasti! 

DryFiren pysäytystoiminto voi heijastaa paikallaan pysyvän laserpisteen nähtäväksi millä tahansa 
ajan hetkellä, missä kiekko voi olla lentoradallansa – heittimestä laskeutumiseen. 

DryFire kertoo näytöllä, mikä on sopiva pysty- ja vaakasuuntainen ennakko, jotta osuu kiekkoon 
ottaen huomioon aseen ja panoksen asetukset, kuten myös kiekon etäisyyden ampujasta. DryFire 
tarjoaa myös mahdollisuuden oikean tähtäyspisteen näyttämiseen seinällä kullekin kiekolle. 

Kun käytetään projisoituja kiekkoja Show aim point -valinnan ollessa rastitettu, DryFire näyttää 
molemmat sekä kiekon, että sopivan tähtäyspisteen (ottaen huomioon panoksesi ominaisuudet ja 
kiekon nopeuden, suunnan ja etäisyyden) projisoidussa kuvassa. 



Käytä pysäytystoimintoa seuraavasti: 

1. Valitse View, Sidebar  -valikko tai paina F8 nähdäksesi sivupalkin vasemmalla, 
sitten klikkaa Target tools  otsikkoa: 

 

2. Käytä Target position  -liukua valitaksesi kiekon paikan lentoradalla; vasen pää 
esittää heittoa ja oikeanpuoleisin pää laskeutumista. Kun liikutat liukua, DryFire: 

o Näyttää seinällä: 

• Kiekon (kiekkojen) paikan. 

o Näyttää ruudulla: 

• Kiekon (kiekkojen) paikan, joka kuvaa kiekon lentorataa oranssilla 
katkoviivalla. 

• Osumiseen tarvittavan ennakon ottaen huomioon sellaiset asiat 
kuten etäisyys, supistus, POI ja panos. 

• Kiekon vaakasuoran etäisyyden heitinhaudasta ja lentoajan. 

Jos haluat nähdä jonkin erityisen ajankohdan tai etäisyyden lennon aikana, voit antaa nämä 
Time tai Distance from trap -kentissä liu’un käyttämisen asemesta. 



3. Rastita Show aim point  lisävalinta saadaksesi DryFiren näyttämään seinällä mihin 
sinun tulee osoittaa haulikollasi osuaksesi kiekkoon sen lentoradan nykyisessä 
kohdassa, kiekon paikan sijaan. 

4. Rastita Switch shot order  lisävalinta vaihtaaksesi piippua, jolla kiekkoon 
ammutaan. 

5. Klikkaa End stop motion  -nappia lopettaaksesi hidastustoiminnon. 

    Ampuma-ajan lyhentäminen  

Trap-ammunnassa sinun pitää ampua ennen kuin kiekko on liian kaukana sinusta. DryFiressä on 
ominaisuus, joka auttaa sinua lyhentämään ampuma-aikaa. 

Target Options -valintaruudussa voit asettaa kiekolle etäisyyden ampujasta, jolla järjestelmä antaa 
äänen. 

 

Ajatuksena on , että asetat ajan jonka kuluessa haluat ampua. Harjoitellessasi, jos kuulet äänen, 
tiedät, että kiekko on mennyt liian kauas. 

    Kiinekohdat (Hold points) 

Kiinnekohdat ovat kiekon lennon paikkoja, joille voit asettua valmiuteen kiekon ilmestymiseen 
ennen kuin huudat "Pull". DryFire pitää yllä ampujakohtaista listaa kiinnekohdista jokaiselle 
kiekolle jokaisella radalla. 

Kukin ampuja asettaa kiinnekohdat Stop Motion -toiminnolla sivupalkin (Sidebar) Target tools -
osiossa. Jos sivupalkki (Sidebar) ei ole valmiiksi näkyvissä, paina F8 näyttääksesi sen ja klikkaa 
sitten Target tools osion otsikkoa. 



 

Valittuasi halutun Target ja Shooter DryFire -työkalupalkista, kirjoita aika/etäisyys halutun kiekon 
kenttään, tai käytä liukusäädintä näyttääksesi kiekon paikan määrätyssä lennon pisteessä seinällä. 

Kun laser näyttää paikkaa, jota haluat pitää "Pito"(“Hold”)-paikkana tälle kiekolle, klikkaa Set-
nappia. 

Kun kiinnekohta on määritelty nyt valitulle ampujalle ja kiekolle DryFire näyttää kiinnekohdan 
samoin kuin heitto-, välillä olevat- ja laskeutumispaikat, kun painat F2 tai valitset View, Clay 
positions on wall -valikon. 
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