
DryFire V4 
Sisältö  

    Ryhmä (Squadding) 

"Squadding"-lisäosa antaa ampujaryhmälle mahdollisuuden harjoitella samanaikaisesti, kuten 
oikealla radalla. 

Ampujat ampuvat vuorollaan joko kaikki samalta yhteiseltä paikalta (kuten skeet tai sporting) tai 
ampujat ampuvat vuorotellen kaikki eri paikoilta (kuten ATA, DTL tai olympia trap) ja vaihtavat 
sitten seuraavalle paikalle. DryFire pitää erillistä tuloslistaa jokaiselle ampujalle. 

Kullakin ampujalla on omat aseen asetuksensa. FryFire antaa jokaiselle ampujalle henkilökohtaiset 
asetukset sen mukaan kuka on ampumassa. 

Ennen kuin voit luoda ryhmän, ja valita sen ampumaan ryhmänä, pitää määritellä ryhmän kaikki  
jäsenet. Tämä toimenpide on sama kuin yksittäisen ampujan tapauksessa. 

Jos ampujan salasanat ovat käytössä, tarvitaan pääkäyttäjän salasana ryhmän luomiseen. 

1. Klikkaa New shooter  nappia Shooter -osiossa työkalupalkissa. 

 

2. Täydennä Shooter details  dialog -valikko ampujan nimellä, silmän korkeudella ja 
salasanalla. Silmänkorkeusmitta on ampujan silmän korkeus lattiasta, kun ampuja 
on ampuma-asennossa. 

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

4. Klikkaa OK-nappia lopettaaksesi. 

Kun kaikki ampujat ja heidän aseensa on määritelty, luo ryhmä seuraavasti: 

1. Valitse Edit, Squads -valikko nähdäksesi Select squad dialog.-valikko 
2. Klikkaa New squad  -nappia nähdäksesi Squad details dialog.-valikko 
3. Anna uusi ryhmän nimi ja rastita sitten enintään kuusi ampujaa, jotka muodostavat 

tämän ryhmän. 
4. Klikkaa OK-nappia sulkeaksesi Squad details dialog. 
5. Luodaksesi lisäryhmiä, toista kohdat 2-4. 
6. Klikkaa OK-nappia sulkeaksesi Select squad dialog. 

Kun ryhmä on kerran luotu, voit nyt ja tulevaisuudessa ampua rataa tässä ryhmässä. 

1. Valitse File, Start squad session -valikko nähdäksesi Select squad dialog. On 
mahdollista luoda uusi ryhmä pisteessä klikkaamalla New squad  -nappia 
nähdäksesi Squad details dialog. 



2. Valitse ryhmä, joka ampuu listasta ja klikkaa sitten OK-nappia nähdäksesi Squad 
login  -valikon. 

3. Tarkista, että haluttu rata on valittu. Klikkaa Brouse -nappia valitaksesi eri radan 
Layouts  dialog -valikosta, jos on tarvetta. 

4. Jos ryhmän jäsen ei ole paikalla, niin tyhjennä Present -tarkistuslaatikko 
poistaaksesi heidät väliaikaisesti ryhmästä. 

5. Jos salasanat ovat käytössä, pitää jokaisen ampujan vahvistettava 
henkilöllisyytensä antamalla salasanansa ja klikkaamalla omaa Login  -nappiaan. 

Kirjautumisensa jälkeen he voivat valita aseistaan, sen mitä haluavat käyttää tässä 
ryhmäammunnassa ja  mikäli rata tukee toimintoa, vahvistaa tasoitus jaardinsa (metrinsä). 

Jos pääkäyttäjän salasana on annettu, käyttäjän salasanan sijaan, kirjataan kaikki ampujat 
sisään välittömästi  

6. Jokainen ampuja on kohdennettu jollekin paikalle. Riippuen valitusta radasta, kaikki 
ampujat voivat olla samalla paikalla (kuten skeet tai sporting) tai kullakin ampujalla 
on oma paikkansa (kuten ATA, DTL tai Olympia trap). 

 

7. Kun kaikki läsnä olevat ampujat ovat kirjautuneet sisään ja säätäneet asetuksensa 
tarkoituksenmukaisesti, klikkaa OK-nappia aloittaaksesi ryhmäammunta tapahtuma. 

DryFire kytkeytyy nyt toimimaan Squadding -tilassa valitulla radalla ja ryhmällä: 

 

Työkalupalkki ja sivupalkki näyttävät nyt eri asetuksia ja tietoja, kun toimitaan squadding-tilassa. 

 Squadding työkalupalkki 



Squadding -tilassa DryFire -työkalupalkki on hieman erilainen: 

 

Target, Shooter ja Shotgun -listat näyttävät seuraavan ammuttavan kiekon ja mikä ampuja ja millä 
aseella ampuu. 

Align -nappia voidaan klikata millin tahansa, vuorossa olevan ampujan aseen kohdistamiseksi. 

On hyvä ajatus, että ryhmän kaikki ampujat kohdistavat aseensa ennen ensimmäisen kiekon 
heittämistä, elleivät ole jo tehneet niin nykyisessä DryFire erässä. 

Target number -kenttä kasvaa kun ampujat etenevät kiekosta toiseen nykyisellä radalla. 

Squadding-tilan lopettamiseksi ja siirtymiseksi yksittäisen käyttäjän tilaan, klikkaa End squadding 
mode -nappia. 

Nykyisen radan harjoittelun lopettamiseksi klikkaa Finish Round -nappia palataksesi Squad login 
dialog -valikkoon. 

If Prompt for passwords between rounds is ticked on the Advanced configuration dialog each 
shooter will be required to login again before you can start a new round. 

 Squadding sivupalkki 



Squadding-tilan sivupalkki (paina F8 näyttääksesi tai piilottaaksesi sivupalkin) näyttää huoneen 
pohjanäkymän, napin huoneen säätämiseksi ja jokaisen ampujan nimen ja nykyisen tuloksen: 

 

Room layout -kaavio näyttää aktiivisen huoneen tilan ja ampumapaikkojen sijainnin ja 
ankkuripisteet. Configure room mode and anchor points -nappia käytetään muuttamaan huoneen 
tilaa ja ankkuripisteiden paikkojen säätämiseen. Lisätietoja saa tutustumalla tässä ohjeessa  
aikaisemmin olleisiin esimerkkeihin. 

Kun sarja etenee, DryFire: 

• Näyttää kunkin ampujan nykyisen tuloksen heidän nimensä perässä sivupalkissa. 
• Korostaa seuraavaksi ampuvan ampujan nimen sivupalkissa ja muistuttaa siitä 

pääikkunan vasemmassa yläkulmassa. 
• Näyttää seuraavan ampujan näkymän seuraavaan kiekkoon "preview"-ikkunassa. 
• Näyttää nykyisen kiekon numeron työkalupalkissa. 

At the conclusion of the round statistics for each shooter are shown on the Squad results dialog 
with options to print or save the reports as a PDF. 

    Trap-harjoitus (Trap Exercise) 



“Trap Exercise” -lisäosa antaa mahdollisuuden yhdelle tai useammalle ampujalle harjoitella 
määrätyn tyyppisiä kiekkoja (eli tiukkoja vasen/oikea) paikalta, jolta haluavat, keskittyäkseen ATA, 
ykkös trap, DTL tai ABT -ratoihin. 

Ampujat ampuvat vuorollaan, joko kaikki samalta paikalta tai kukin eri paikalta. 

Kullakin ampujalla on omat aseasetuksensa, joten DryFire antaa henkilökohtaiset asetukset riippuen 
kuka on ampumassa. 

Ampujat tai heidän valmentajansa määrittelevät harjoitusohjelman, joka muodostuu vähintään 
yhdestä harjoituksesta. Kukin harjoitus sisältää yhden tai kahden suuruisia kulmia. 

• Kiinteät kulmat (Fixed Angles) 

Jopa kymmenen kulman lista voidaan määritellä. 

eli 10 astetta vasemmalle, 20 astetta vasemmalle, 15 astetta oikealle, 25 astetta oikealle, 
0 astetta suoraan poispäin. 

DryFire V4 sekoittaa kulmien listaa lisätäkseen vaihtelun määrää, ja kulma voi esiintyä 
enemmän kuin kerran lisätäkseen taajuutta, jossa kiekko heitetään tähän kulmaan. Voit 
käyttää tätä määrittelemällä haasteellisia kulmia enemmän, ja muita vähemmän saadaksesi 
vaihtelua ja lopettaa ampujan seuraavan kiekon lentoradan ennakoinnin.  

• Piirakanpala (Wedge of the Pie) 

Viuhka on määritelty mistä mihin DryFire heittää kiekon satunnaisessa kulmassa. 

Viuhka on määritelty kulman keskilinjana ja heittimen kääntymiskulmana. Voit käyttää tätä 
lisäosaa luodaksesi vakio ATA, DTL tai ABT vasen/oikea sarjan kiekkoja, mutta 
useimmiten määrittelet viuhkan suoran poispäin heittävän linjan toiselle puolelle, joten saat 
sen laatuisia kiekkoja, mihin haluat keskittyä. 

Kun määritellään keskilinja: suunta 0 astetta on suoraan poispäin, tarkoittaa negatiivinen 
asteluku keskilinjasta vasemmalle ja positiivinen asteluku keskilinjasta oikealle. 

Esimerkiksi viuhka, jonka keskilinja on 10 astetta vasemmalle keskilinjasta (-10) ja 
heilahdusalue on 15 astetta, tuottaa kiekkoja minne tahansa alueelle 25 astetta vasemmalle ja 
5 astetta oikealle. 

Kullekin harjoitukselle voidaan määritellä säännöt minkä mukaan osumat päätetään, joko: 

• Perustuen haulien energiaan (oletus)  

Normaalissa käytössä, DryFire päättää, osutko ja rikotko kiekon, perustuen todennäköisesti 
kiekkoon osuvien haulien energiaan. 



• Suurin tähtäysvirhe  

DryFire päättää, osutko ja rikotko kiekon perustuen yksinomaan hauliparven ja kiekon 
keskipisteiden väliseen etäisyyteen, silloin kun ne ovat lähinnä toisiaan (tähtäysvirhe) – jos 
se on lähempänä kuin harjoituksessa on määritelty, DryFire pitää laukausta osumana. 

• Suurin tähtäysvirhe & etäisyys  
• DryFire päättää osutko ja rikotko kiekon perustuen tähtäysvirheen ja ampujan ja kiekon 

välisen etäisyyden yhdistelmään. 

Luodaksesi DryFire V4 harjoittelusuunnitelman, valitse  Edit, Training plans -valikko nähdäksesi 
Training plans dialog -valikon. 

 

Alunperin mitään harjoitussuunnitelmaa ei ole määritelty. 

Jos olet vastaanottanut harjoitussuunnitelman toiselta DryFire V4 käyttäjältä tai tietokoneelta, 
klikkaa "Import training plan" -nappia  tuodaksesi sen DryFirellesi. 

  



Luodaksesi uuden suunnitelman, klikkaa Create trap plan -nappia. Muuttaaksesi (tai tarkasta) 
olemassa olevaa harjoitussuunnitelmaa valitse harjoitussuunnitelma listasta ja klikkaa sitten Edit  -
nappia. Kumpikin aiheuttaa, että Trap exercises dialog -ikkuna näytetään: 

 

Määrittele tai muuta harjoitussuunnitelman nimi ylimmässä laatikossa. 

Kun luot uuden suunnitelman, sinulle luodaan oletusharjoitus – muuta tätä jo on tarvetta. 

Lisätäksesi toinen harjoitus harjoitteluohjelmaan, klikkaa Add -nappia. Poistaaksesi olemassa 
olevan harjoituksen suunnitelmasta, valitse harjoitus ja sitten klikkaa Delete -nappia. 

Harjoitukset harjoitellaan listan mukaisessa järjestyksessä. Muuttaaksesi järjestystä valitse harjoits 
ja sitten klikkaa Up tai Down -nappeja. 

Kullekin harjoitukselle voit: 

• Antaa nimen, joka näytetään, kun harjoittelet harjoitusta. 
• Antaa harjoituksen tyypin, joko Wedge of the Pie  tai Fixed angles . 

o Wedge of the Pie -valinnalle (näytetty yläpuolella) voit määritellä keskilinjan, 
heittimen kääntymiskulman ja keskimääräisen heittokorkeuden. Kun 
määritellään keskilinja: suunta 0 astetta on suoraan poispäin, tarkoittaa 
negatiivinen asteluku keskilinjasta vasemmalle ja positiivinen asteluku 
keskilinjasta oikealle. 



o Kiinteille kulmille rastitat 1 - 10 ruutua määritelläksesi kulmat: 

  

• Määritellä kiekon ominaisuudet: 
o Käytä Clay speed  -arvoa säätämään, millä nopeudella kiekko liikkuu. 
o Kätä Maximum target delay ja Minimum target delay -asetuksissa samaa 

arvoa saadaksesi kiinteän viiveen tai eri arvoja saadaksesi satunnaisen 
viiveen, kun Pull  huudetaan. 

• Määritellä Wind  - tuulen ominaisuudet. 
• Määritellä Hit criteria - (osumisehdot).  

o Based on pellet energy (default) - perustuu haulien  energiaan 
(oletusarvo) 

Normaalissa käytössä, DryFire päättää ,osutko ja rikotko kiekon, perustuen 
todennäköisesti kiekkoon osuvien haulien energiaan. 

o Maximum pointing error - suurin tähtäysvirhe  

DryFire päättää, osutko ja rikotko kiekon perustuen yksinomaan hauliparven ja 
kiekon keskipisteiden väliseen etäisyyteen, silloin kun ne ovat lähinnä toisiaan 
(tähtäysvirhe) – jos se on lähempänä kuin harjoituksessa on määritelty, DryFire pitää 
laukausta osumana. 

o Maximum pointing error & range - suurin tähtäysvirh e & etäisyys  

DryFire päättää osutko ja rikotko kiekon perustuen tähtäysvirheen ja ampujan ja 
kiekon välisen etäisyyden yhdistelmään. 

Kun kaikki harjoitukset mikä kuuluvat harjoittelusuunnitelmaan on määritelty, klikkaa OK -nappia 
uudelleen.palataksesi Training plans dialog.-valikkoon 

Kun nyt olet luonut tai tuonut muualta harjoittelusuunnitelman, olet valmis ampumaa sitä. 



Valitse File, Start training session -valikko ja sitten näytetään Start training session dialog -
valintaruutu 

 

Valitse rata ja ammuttavien laukausten määrä kullekin harjoitukselle. Rastita kunkin osallistuvan 
ampujan valintaruutu ja täydennä tarkoituksenmukaisesti ampujan asetusten rivi ja klikkaa sitten 
OK -nappia. 

Klikkaa Ad Hoc -nappia näyttääksesi Trap exercises dialog -ikkuna ja määrittele väliaikainen 
harjoittelusuunnitelma ampujan nykyiseen harjoitukseen ja valitse se sitten Training plan -listasta. 

Valitut ampujat ampuvat vuorollaan kiekkoja kaikista harjoituksista, jotka muodostavat heidän 
harjoitusohjelmansa. Tämän toiminnon aikana sivupalkki näyttää jokaisen ampujan tuloskortin. 
Kortti sisältää kirjaukset ampujien harjoitusohjelmaan kuuluvista harjoituksista: 

 

Seuraavan kiekon ampujan nimi on punaisella korostettuna sivupalkissa. 



Kun kaikki ampujat ovat suorittaneet valitun harjoitussuunnitelman harjoitukset, näyttää DryFire 
tilaston tuloksista Training session results dialog -ikkunassa: 

 

Jokaisen ampujan tulokset näytetään erillisellä lehdellä. Klikkaa asianmukaista lehteä näyttääksesi 
eri ampujien tulokset. 

Kullekin ampujalle DryFire näyttää tilaston kustakin harjoituksesta, ampujan ampumassa 
harjoitteluohjelmassa - käytä pudotusvalikkoa ampujan nimen alapuolella vaihtaaksesi näytettävää 
tilastoa. 

Print ja Save as PDF -napit sallivat yksittäisen ampujan tulosten tulostamisen tai tallentamisen – 
Tallennetut PDF-tiedostot voidaan sitten lähettää sähköpostilla valmentajalle, jotta tämä voi 
tarkastella ampujan tuloksia. Print all  -nappia voidaan käyttää kaikkien tähän harjoitustapahtumaan 
osallistuneiden ampujien tulosten tulostamiseen. 

    Ratasuunnittelu (Course Designer) 

Course Designer -lisäosa antaa mahdollisuuden omien ratojen luomiseen tai joidenkin DryFire V4:n 
tarjoamien ratojen muuttamiseen. Voit luoda omat kiekot ja harjoitella niitä. 

Voit määritellä yhden tai useamman heittimen vaihtelemaan kunkin heitetyn kiekon korkeutta 
kiinteällä heittopituudella. Valittavissa on myös vaakasuora ja/tai pystysuuntainen heittimen liike ja 
kiekon kaltevuus. Kiekot voivat olla yksittäisiä, samanaikaisia kaksoiskiekkoja tai laukauksesta 
lähteviä kaksoskiekkoja ja voit määritellä sallitaanko ampujalle yksi vai kaksi laukausta kuhunkin 
kiekkoon tai täytyykö kaksoiskiekkoon osua määrätyssä järjestyksessä. 

 Uuden radan luominen 

Luodaksesi uuden radan: 

1. DryFire V4:ssä valitse File, Layouts  -valikko näyttääksesi Layouts dialog. 
2. Klikkaa New -nappia esiin tulevan valikon pohjalla vasemmanpuoleisessa listassa. 



3. Course Designer käynnistyy näyttäen yksinkertaisen radan, johon kuuluu yksi 
ampumapaikka ja yksi heitin esiasetettuna yhdelle kiekolle sallien aseen täyden 
käytön. 

4. Tutustu Using Course Designer -osioon alapuolella saadaksesi lisätietoja. 

 Olemassa olevan radan muuttaminen 

Muutamia DryFire V4:n tarjoamia ratoja ja kaikia Course Designerilla itseluotuja ratoja voidaan 
muuttaa Course Designerilla. 

Joko: 

• Muuttaaksesi nykyistä auki olevaa rataa valitse Edit, Layout  -valikko. 
• Muuttaaksesi muuta rataa: 

1. Valitse File, Layouts  valikko näyttääksesi Layouts dialog. 
2. Valitse rata, jota haluat muuttaa ratojen listasta. 
3. Edit  -nappi listan alapuolella on aktiivinen ja valittua rataa on mahdollista muuttaa. 

Klikkaa Edit -nappia muuttaaksesi valittua rataa Course Designerilla. 

 Course Designerilla luodun radan poistaminen 

1. Valitse File, Layouts  -valikko näyttääksesi Layouts dialog. 
2. Course Designerilla luodut radat ovat listattuina Custom  -osiossa vasemmalla 

olevassa ratalistassa. 
3. Valitse rata, jonka haluat poistaa ja klikkaa sitten Delete  -nappia listan yläpuolella. 

   Course Designerin käyttö 

Ennen Course Designerin käyttöä kannattaa huomata: 

• Heitin on laite, joka heittää kiekon. Oikeassa elämässä heitin voi heittää yhden tai 
kaksi kiekkoa, mutta DryFire -heitin heittää vai yhden kiekon. Jos haluat samasta 
paikasta heitettävän kaksi kiekkoa, sinun pitää määritellä kaksi heitintä samalle 
paikalle. 

• Ampumapaikka on paikka, josta ammut. 
• Kiekko on yhdistelmä ampumapaikasta ja yhdestä tai kahdesta heittimestä. Sillä, 

miten monta heitintä tai ampumapaikkaa luot Course Designerilla, mikään niistä ei 
tarjoa kiekkoja ammuttavaksi, ellet erityisesti luo kiekkoja ja määrittele mitä 
ampumapaikkaa ja heitintä käytetään. 

• Erä on yhden tai useamman kiekon sarja. 

Course Designer -ruutu 



Näyte DryFire V4 Course Designer ikkunasta, jossa näytetään Sporting Sportrap -rata, nähdään 
alapuolella: 

 

Ruutu koostuu useista osioista: 

Neljää teksti-nappia käytetään Course Designerissa radan tallentamiseen (Save, Save as), Edit the 
Details muuttamiseen ja Finish sulkemiseen.  

Kuutta ensimmäistä ikonia käytetään osien lisäämiseen nykyiseen rataan. Klikkaa ikonia ja sitten 
klikkaa ratanäkymässä paikkaa, johon haluat lisätä kohteen. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa ennen 
ikonin klikkaamista ja kun klikkaat ratanäkymää lisätäksesi kohteen toistuvasti: 

 
Lisää heitin. 

 
Lisää ampumapaikka. 

 
Lisää aita. 

 
Lisää kukkula. 

 
Lisää puu. 

 
Lisää aita, vaihtoehtoisesti tekstin kanssa. 

Seuraavia ikoneita käytetään mittamaan etäisyyksiä ja kulmia: 



 

Klikkaa ratapohjan ensimmäisessä pisteessä ja liikuta sitten hiiri toiseen 
pisteeseen mitataksesi etäisyyden. 

Klikkaa toisessa pisteessä ja liikuta hiirtä mitataksesi kulman 
ensimmäisestä pisteestä kahden muun pisteen välillä. 

Klikkaa uudelleen lopettaaksesi mittaamisen. 

  

Jos metsästys -lisäosa on käytössä: 

 
Lisää riistan lento tai polku. 

Sivupalkki näyttää radan 3D -esikatselun. Voit klikata ja vetää tätä rataa liikkuaksesi ympäriinsä ja 
käyttää hiiren rullaa zoomataksesi sisään/ulos. Klikkaa esikatseluikkunan pientä sinistä nappia 
ruudun oikeassa yläkulmassa vaihtaaksesi oikean puoleista osiota 2D ja 3D-esikatselutilojen välillä. 

Course Designer näyttää monenlaista tietoa ja asetuksia sivupalkissa riippuen siitä, mitä on 
vallittuna oikeanpuoleisessa suunnitelmanäkymä ikkunassa. Yllä olevassa esimerkissä ei ole mitään 
valittuna oikealla olevassa  suunnitelmanäkymä-ikkunassa, joten määriteltyjen kiekkojen lista ja 
kuinka ne muodostavat erän näytetään. Jos klikkaat ampumapaikkaa, heitintä tai seinää 
suunnitelmaikkunassa, kyseisen kohteen tiedot ilmestyvät sivupalkkiin. 

“Suunnittelu-tilassa", mikä tarkoittaa tilaa, jossa voidaan sijoitella ja siirrellä kohteita radan 
muodostamiseksi. Käytä vierityspalkkeja panoroidaksesi ympäri rataa, jolle pudotellaan kohteita 
radan luomiseksi. 

"Esikatselu-tilassa" voidaan nähdä suurempi 3D-näkymä nykyiselle radalle ja liikkua ympäriinsä 
siellä käyttäen samoja säätimiä kuin DryFire V4:ssä itsessään. 

Radan muuttaminen 

Sijoitettuasi kohteet radalle voit muuttaa niitä seuraavasti: 

Heittimet  

Heittimet näytetään punaisina neliöinä, jotka kuvaavat heitintä ja kiekonlähtöpistettä, oranssi viiva 
näyttää kiekon lentoradan ja oranssi ympyrä merkkaa kiekon laskeutumispaikkaa. 

• Muuttaaksesi heittokorkeutta klikkaa punaista neliötä ja säädä korkeus liuku-
säätimestä, mikä ilmestyy pop-up -asetusruutuun. 

 



Jos olet sijoittanut kaksi tai useamman heittimen samaan pisteeseen ja väärä heitin tulee 
valituksi, kun klikkaat punaista neliötä, klikkaa siihen heittimen liittyvää oranssia viivaa, 
mikä haluat valita (tuodaksesi tämän heittimen päällimmäiseksi) ja klikkaa sitten punaista 
neliötä. 

• Säätääksesi etäisyyttä ja kulmaa, johon kiekko heitetään, klikkaa ja vedä oranssi 
ympyrä, joka esittää kiekon laskeutumispaikkaa, uuteen paikkaan. 

Heittopituus ja kulma näytetään, kun vedät laskeutumispistettä. 

“Lukitaksesi” lentoradan kulman, voit muuttaa vain etäisyyttä pitämällä Ctrl -näppäimen 
pohjassa vetäessäsi oranssia ympyrää. 

• Säätääksesi/lisätäksesi heittimen vaakasuoraa liikettä klikkaa kiekon lentorataa 
(oranssi viiva) ja sitten joko: 

Vedä jompaa kumpaa ulospäin osoittavaa oranssia nuolenkärkeä. 

 

Vedä Horizontal oscillation -liukua, joka ilmestyy vasemmanpuoleiseen sivupalkkiin. 

 

• Säätääksesi/lisätäksesi heittimen pystysuuntaista liikettä tai nopeutta, millä kiekko 
heitetään, klikkaa kiekon lentorataa (oranssi viiva) ja sitten joko: 

Pop-up asetusruudussa rastita Vertical Oscillating -laatikko ja siiten vedä Max-Angle ja 
Min-Angle  -liukuja. 

 



Vedä Vertical oscillation -liukua, joka ilmestyy vasennalle sivupalkkiin. 

 

• Säätääksesi nopeutta, millä kiekko heitetään, klikkaa kiekon lentorataa (oranssi 
viiva) ja sitten vedä Velocity -liukua pop-up asetusruudussa: 

 

• Säätääksesi kulmaa, missä kiekko heitetään, klikkaa kiekon lentorataa (oranssi 
viiva) ja sitten vedä Clay rotation  -liukua mikä ilmestyy vasempaan sivupalkkiin. 

 

• Luodaksesi "jäniskiekon", klikkaa kiekon lentorataa (oranssi viiva) ja rastita sitten 
Rabbit Trap  -ruutu sivupalkissa: 

 

Jäniskiekon pop-up asetusruutu on hieman erilainen: 



 

  

Ampumapaikat 

Ampumapaikat näytetään sinisinä neliöinä. 

• Muuttaaksesi ampumapaikan korkeutta, klikkaa sinistä neliötä ja sitten säädä 
korkeus liukusäätimestä, mikä ilmestyy pop-up asetusruutuun. 

 

• Valitaksesi, piirretäänkö ampumapaikka 3D maailmassa turvahäkin kanssa tai 
muuttaaksesi /antaaksesi ampumapaikalle nimen, klikkaa sinistä neliötä 
näyttääksesi ampumapaikan ominaisuudet sivupalkissa: 

 

Sitten rastia tai tyhjennä Safety cage -laatikko ja/tai muuta Name kenttää. 

  



Puut 

Puut näytetään vaaleanvihreinä ympyröinä. 

• Muuttaaksesi puun korkeutta, klikkaa vihreätä ympyrää, sitten säädä korkeusliukua 
joka ilmestyy pop-up asetusruutuun. 

 

  

Aidat  

Aidat näytetään ohuina ruskeina viivoina ruskeat ympyrät kummasakin päässä ja keskellä. 

• Pyörittääksesi aitaa nurkkapisteen ympäri tai muuttaaksesi aidan pituutta, vedä 
toisesta nurkkapisteestä. 

• Pyörittääksesi aitaa keskipisteensä ympäri tai muuttaaksesi aidan pituutta, pidä 
Ctrl -näppäin pohjassa ja siiten vedä ruskean viivan kumpaa tahansa päätä. 

• Siirtääksesi aitaa, vedä mitä tahansa ruskean linjan osaa paitsi keski- tai 
nurkkapisteitä. 

Seinät 

Seinät näytetään ohuina keltaisina viivoina keltaiset pyöreät nurkkapisteet kummassakin päässä. 

• Vaihtaaksesi aidan korkeutta, klikkaa keltaista viivaa ja sitten säädä korkeusliukua 
mikä ilmestyy pop-up asetusruutuun. 

 

• Pyörittääksesi aitaa nurkkapisteen ympäri tai muuttaaksesi aidan pituutta, vedä 
jompaa kumpaa nurkkapistettä. 

• Vaihtaaksesi seinän paksuutta, klikkaa keltaista viivaa ja vedä sitten keltaisia 
nuolenkärkiä. 



• Asettaaksesi/vaihtaaksesi seinällä olevaa tekstiä, klikkaa keltaisen viivan päällä ja 
muuta sitten asetuksia, mitkä ilmestyvät sivupalkkiin. 

 

Metsästys 

Metsästyskohteet voivat olla joko liikkuvia tai kiinteitä. Kiinteät kohteet ovat näkyvissä tietyn ajan 
ja katoavat sitten. Liikkuvat kohteet kulkevat määritellyn pistejoukon kautta 3D-maailmassa. 

Luodaksesi kiinteän kohteen, klikkaa metsästystyökalu ikonia ja sitten paikkaa, mihin kohteen tulee 
ilmestyä. 

 

Valitse kohteelle kuva ja aseta sen kesto ja klikkaa Save. 

Menettely liikkuvan kohteen luomiseksi alkaa samalla tavalla, merkitsemällä paikka, mistä kohde 
aloittaa ja kuvan valinnalla. 

Määritelläksesi pisteet joiden kautta kohde liikkuu klikkaa + näppäintä. Aloituspiste on merkitty 
vihreällä neliöllä, muut paikat ovat vihreitä ympyröitä. Siirrä paikkoja ympäri kenttää luodaksesi 
reitin. Kohteen korkeus voidaan määritellä myös maanpinnan yläpuolelle lentävien lintujen 
mallinnusta varten. 



 

Polku näytetään suorina linjoina, mutta kun kohde projisoidaan, liike pehmennetään, jotta siitä 
saadaan realistisempi. 

Kohteen valinta 

Valitaksesi kohteen, klikkaa sen päällä. 

Valitaksesi useita kohteita joko: 

• Klikkaa ensimmäistä kohdetta ja paina ja pidä Ctrl -näppäin pohjassa 
klikatessasi seuraavaa ja seuraavia kohteita. 

• Klikkaa ja vedä aluetta valitaksesi kohteet alueen sisällä. 

Poistaaksesi valitun kohteen (kohteet), paina Delete-näppäintä. 

Kopioidaksesi valitun kohteen (kohteet), paina Ctrl C . Liittääksesi kopioitavan kohteen, 
paina Ctrl V – kaikki kopioitavat kohteet merkitään automaattisesti valituiksi. 
Kun useat kohteet on valittu voit vetää mitä tahansa niistä liikuttaaksesi kaikkia niitä. 
Peruaksesi valinnan, paina Ctrl Z .  Uudistaaksesi valinnan, paina Ctrl Y . 

Kohteet 

Kohde on yhdistelmä ampumapaikasta ja yhdestä tai kahdesta heittimestä. Ei ole merkitystä miten 
monta kohdetta tai ampumapaikkaa luot käyttämällä Course Designeria, mikään niistä ei tuota 
kohteita ammuttavaksesi, ellet erityisesti luo kohteita ja määrittele mitä ampumapaikkaa ja mitä 
heitintä käytetään. 

Luotuasi esineet radalle, luo kohteet klikkaamalla suunnitelman tyhjällä kohdalla (poistaaksesi 
aikaisemman valinnan) ja sitten seuraavasti: 



• Klikkaa New -nappia sivupalkissa aloittaaksesi kohteen luomisen. 

 

Valitse heitin ja , ensimmäinen heitin ja sitten (jos tarpeellista) toinen heitin ja klikkaa Next-
nappia. 

• Aseta kohteen ominaisuudet sivupalkin asetusten avulla: 

 

Käytä Viewing Angle -liukuvalitsinta säätääksesi suunnan, mihin ampuja katsoo ja 
vaikuttaa, mikä osa kiekon lentoradasta näytetään seinällä. 

o Nimeä (Name)  kohde siten kuin haluat sen näkyvän DryFiren Target -
listassa. 

o Kaksoiskiekoille, valitse haluttu tyyppi (Type ) ja ampumajärjestys. 
o Klikkaa Preview  -nappia nähdäksesi kiekon seinällä. 

• Klikkaa Finish  luodaksesi kohteen. 

Kohteen, joka muodostuu ampumapaikan ja kahden heittimen yhdistemästä luomista ei ole vielä 
määritelty: 

• Klikkaa ampumapaikalla, sitten pidä Ctrl -näppäin pojassa, kun klikkaat heitintä 
(heittimiä). 

• Klikkaa Create from selection  -nappia sivupalkissa. 



Aseta kohteen ominaisuudet sivupalkin asetusten avulla: 

 

Käytä Viewing Angle -liukuvalitsinta säätääksesi suunnan, mihin ampuja katsoo ja 
vaikuttaa, mikä osa kiekon lentoradasta näytetään seinällä. 

• Nimeä kohde kuten haluat sen näkyvän DryFiren kohdelistassa. 

• Kaksoiskiekoille, valitse haluttu tyyppi ja ampumajärjestys. 

• Klikkaa Preview -nappia nähdäksesi kohteen seinällä. 

• Klikkaa Finish  luodaksesi kohteen. 

Muuttaaksesi, poistaaksesi, uudelleen järjestääksesi tai esikatsellaksesi olemassa olevaa kohdetta, 
klikkaa tyhjää aluetta ruudulla (tyhjentääksesi edellisen valinnan) sitten valitse kohde sivupalkista 
ja sitten klikkaa sopivaa nappia sivupalkin oikeassa reunassa. 

 

Erät 



Erä on yhden tai useamman kohteen sarja. 

Määriteltyäsi halutun kohteen (halutut kohteet), voit määritellä, kuinka ne ammutaan erässä 
valitsemalla kohde sivupalkin Target-listasta klikkaamalla Insert-nappia sivupalkin Round-
listassa. 

 

Toistaaksesi kiekon voit klikata Insert -nappia uudelleen, tai valita kiekon Round-listasta ja 
klikkaamalla viereistä Edit  -nappia sivupalkin Round-listassa. 

 

Muuttaaksesi erän kiekkojen heittojärjestystä erää ammuttaessa, valitse kiekko erässä ja klikkaa 
Move Up- tai Move Down-nappeja. 

Course Designerilla luodun radan jakaminen 

Kun olet luonut radan Course Designerilla, voit jakaa sen koko maailman kanssa. Huomaa, että 
käyttääksesi tätä ominaisuutta tietokoneesi pitää olla liitettynä Internettiin. 

1. Valitse Share Layout -valinta File -valikosta. 
2. Ratasi ladataan dryfire.com -sivustolle ja sitten web-selaimellesi avautuu sivu, mikä 

sallii sinun muokata radan nimeä ja kuvausta. 

 



3. Klikkaa Submit . Ratasi testataan ennen kuin ne laitetaan saataville DryFiren 
webbisivuille. 

  

    Metsästys (Game) 

Layouts-valintaikkunassa näytettävässä ratalistassa on osio peleille (Game layouts). 

 

Valitse jokin metsästysradoista kuten mikä tahansa rata. 

Metsästysradat ovat listalla, vaikka metsästys-lisäosa (Game add-on) ei ole asennettuna. Valittaessa 
metsästys-lisäosa ilman, että sitä on asennettu, avautuu ponnahdusikkuna, jossa on lisätietoja 
lisäosasta. 

Huomaa, että tarvitset projektori-lisäosan (Projektor add-on) metsästys-lisäosan (Game add-on) 
lisäksi. 

Metsästysradat sisältävät lentäviä lintuja, kuten fasaaneja tai kyyhkysiä, kaniineja ja muita 
turkiseläimiä ja paikallaan olevia kohteita (peltipurkkien ammunta). 

Tyypillinen metsästysrata tarjoaa valikoiman kohteita. Voit valita erityisen kohteen harjoiteltavaksi, 
kuten kiekoissa, tai ampua erän jossa kohteet esitetään satunnaisessa järjestyksessä. 

Kohteet esitetään varjokuvina projisoidulla taustalla. Ammu, kuten ampuisit oikeasti, ottaen 
ennakon mukaan. 



 

Metsästysradat, jotka sisältyvät DryFireen ovat: 

• Sorsat (Ducks) 
• Lintuparvet (Flocks) 
• Metsästysammunta (Mixed Hunting) 
• Fasaanit (Pheasants) 
• Kyyhkyset (Pigeons) 
• Peltopyyt (Partridges) 
• Kaatuvat maalit (Plinking) 
• Kaatuvat maalit (pika) (Plinking Fast) 
• Jänikset (Rabbits) 
• Tavit (Teals) 

Muutamat kohteet kuvaavat lintuparvea. Se lintu, mitä sinun pitää tähdätä, on musta, kun muut 
linnut parvessa ovat harmaita. 

Laukaustesi tulokset esitetään samalla tavalla kuin savikiekkoammunnassa. 

 



 

    Kivääri ja pistooli tauluunammuntasimulaattori 

    Rifle and pistol target simulation 

DryFiren kivääri- ja pistooli-simulaattori lisäosa tarjoaa lyhyen radan kohteita, mukana 
vaihtoehtoinen riistanmetsästys lisäosa 

Aseen ominaisuudet 

Kivääri tai pistooli otetaan käyttöön samalla tavalla kuin haulikko, mutta määriteltävät 
ominaisuudet ovat erilaisia. Määritelläksesi uuden aseen:  

• Klikkaa "add gun" - kuvaketta työkalupalkissa. 
• Näkyviin ilmestyy valikko, jossa voit valita kiväärin tai pistoolin haulikkosi lisäksi. 
• Täytä yksityiskohdat valintaikkunassa. 

 

Ballistisen kertoimen arvo määrittelee, miten luoti "lentää". Kerroin riippuu luodin painosta, koosta 
ja muodosta. Kertoimen arvo vaihtelee riippuen käytettävästä luodista. Käyttämäsi luodin kerroin 
ovat saatavana valmistajan webbisivuilta. 

Lyhyen radan kohteet 

Lyhyen radan kohteiden käyttö aloitetaan File-valikossa Rifle and Pistol target… lisäosaa. Tämä 
valinta näyttää valintalaatikon kohteen ominaisuuksien säätämiseksi, kuten kuinka suuri maalitaulu 
on , kuinka korkealla se on lattian yläpuolella ja sen etäisyys ampujasta. 



 

Klikkaa OK  aloittaaksesi.  Ensimmäinen tehtävä on aseesi piippulaserin kohdistaminen. Tämä 
korjaa eron laserin ja aseen piipun kohdistuksessa. 

Ampumataulun zoomattu näkymä näytetään pääikkunassa.  

Jos projektori-lisäosa on asennettuna, zoomattu taulun kuva näytetään projektio-ikkunan 
vasemmassa osassa.  Taulun kuva näytetään projektioikkunan pääosassa. Taulun kuva on sellaisessa 
mittakaavassa, että se on oikean kokoinen annetun ampumamatkan ja ampujan paikan suhteen 
huoneessa. 

Laserpiste ei ole tarkasti kohdistettu projisoidun  kohteen kanssa. Tämä voidaan korjata käyttämällä 
projection adjustment säätimiä työkalupalkissa.  Tämä varmistaa, että myös kamera osoittaa 
maalitaulun keskelle. 

Kiväärin maalitaulu valikossa on alasveto-valikko ammunnan aloitusehdoista. 

• 10 sekunnin viive 
• Testilaukaus 
• Paina VÄLILYÖNTI-näppäintä aloittaaksesi tämän erän. 
• Ääniaktivointi 

Jokainen ampumasi laukaus näytetään zoomattuna taulunäkymässä. Viimeisin näytetään 
purppuranpunaisena, muut laukaukset näytetään punaisena. 



 

Ammuntasi tulosmerkinnät maalitaulussa: 

 

Yllä oleva tuloskortti näyttää laukausten tulokset numeroina, jokainen sarja omalla rivillään. Voit 
tarkastella jälkikäteen laukaustesi ryhmittelyä valitsemalla tulosrivin tuloskortista. 

Tarkkuus 

Tulet huomaamaan, että sinun pitää olla tarkempi mittauksissa kun asennat laitteistoa, Erityisesti ole 
varma, että seisot seinästä sillä etäisyydellä, jonka olet ilmoittanut tässä valikossa. Varmista myös, 
että ampujan silmän korkeus on tarkka. 

Simulaattori pitää asettaa noin metrin etäisyydelle seinästä, tai lähemmäksi, jos maalitaulussa 
näytettävät laukaukset muodostavat selvästi erottuvan ristikon. 

Ammunta historia 

DryFire rekisteröi ammutut laukaukset, ja ammuntahistoria tarjoaa tavan tarkastella laukauksia 
jälkikäteen. 

Ammuntahistorian valintalaatikossa on lista päivämääristä ja ajoista, milloin laukaukset on 
ammuttu. Klikkaamalla listaas olevaa kohdetta, näytetään taulu ja laukausten paikat. 



 

Useampien kohteiden valinta listasta antaa mahdollisuuden osumakuvioiden vertailun. 

 

Voit tulostaa maalitaulut tai tallentaa ne PDF-muodossa. 

  

    Savikiekon ammuntatulokseni 
    MyClayShootingRecord (MCSR) 

Jos sinulla on DryFire raporttigeneraattori-lisäosa, voit ladata DryFire tuloksesi käyttäjätilillesi 
sivustolle myclayshootingrecord.com. 

Käyttääksesi tätä ominaisuutta DryFire-laitteistosi pitää olla liitettynä Internettiin. 



Tietoja myclayshootingrecord.com  sivustosta 

myclayshootingrecord.com tarjoaa useita liittymistasoja.  Peruspalvelu antaa sinun tallentaa kaikki 
ampumatuloksesi ajantasaisesti.  Linkittämällä tämän DryFiren kanssa, voit verrata DryFire 
tuloksiasi, muita harjoitustuloksiasi ja kilpailutuloksiasi rinta rinnan. 

DryFiren liittäminen myclayshootingrecord.com  tiliisi 

Jos sinulla ei vielä ole tiliä myclayshootingrecord.com, -sivustolla, mene sivustolle ja kirjaudu. 

 

Klikkaamalla Subscription details…  -nappia nähdään valikko, jossa voit antaa 
sähköpostiosoitteen, millä  myclayshootingrecord.com tilisi on rekisteröity. 

  

Valitse vaihtoehto säädelläksesi milloin tuloskorttisi ladataan. 

Scorecard upload button (tuloskortin lähetysnappi) 

Tämä on  lähetysnappi tuloskortti näkymässä. 

Jokaisen sarjan jälkeen 

Tuloksesi ladataan MCSR:aan sarjan  lopussa. 

Kun lopetan DryFiren käytön 

Tuloksesi lähetetään MCSR :aan, kun lopetat DryFiren.  Jos haluat lähettää tuloksesi sulkematta, 
käytä <cloud image> nappia. 



Kysy minulta joka sarjan jälkeen 

Valintalaatikko näytetään sarjan lopussa, joten voit vahvistaa, että haluat lähettää tuloksesi. 

 

  

    Aseen liike (Gun Motion) 

Aseen liike -lisäosa seuraa aseesi liikettä DryFiren-harjoittelun aikana. 

Tämä ominaisuus on saatavana vain iPhone-käyttäjille. 

Gun Motionin asennus 

Ennen Gun Motionin käyttämistä sinun pitää asentaa DryFire Gun Motion iPhone sovellutus 
AppStore-sovellutuskaupasta. 

Seuraavaksi kiinnitä puhelimesi turvallisesti aseeseesi. Suosittelemme käyttämään maastopyörään 
tarkoitettua iPhone telinettä, kuten tämä NiteIze:ltä saatava. 

   
Kiinnitetty pitkittäin aseen 

pohjaan näyttö alaspäin 

  

Kiinnitetty poikittain aseen 
pohjaan näyttö alaspäin 

  

Kiinnitetty aseen sivulle 

  

Valitse Setup-menusta Gun motion -valikko. Tämä valikko antaa mahdollisuuden  määritellä 
puhelimen asennussuunnan aseeseesi. 



 

Jos käytät DryFireä ja Gun Motion -sovellutusta ne pitää liittää toisiinsa. Jos valitset Gun Motion  
osion pääikkunan sivupalkissa, näet viestin sanovan “Gun motion sensor connected OK”(Gun 
motion -anturi on liitetty OK). 

Ammu nyt sarja kuten tavallisesti. Huomaa, että jokaisen laukauksen jälkeen näytetään tulokset 
ohuena viivana, joka näyttää aseesi liikkeen. Kirjaus ilmestyy myös listaan sivupalkin Gun Motion  
-osiossa. Klikkaa kohdatta listassa nähdäksesi jäljen selvemmin. 

 

Sarjan lopussa ja milloin tahansa sarjan aikana, voit klikata kohdetta Gun motion -listassa 
katsellaksesi uudelleen aseesi liikkeen mille tahansa kiekolle. 

Gun Motion seurannan tulkinta 

Tässä on sporting-kiekosta rekisteröity liikerata. 



 

Huomaa, että pitkin jälkeä on peräkkäisiä suunnan näyttäviä nuolia. Nuolet ovat punaisia 
ensimmäiseen laukaukseen saakka ja vihreitä sen jälkeen. 

Nuolien välimatka ilmaisee nopeuden, jolla ase on liikkunut: mitä lähempänä toisiaan nuolet ovat, 
sen hitaampi aseen liike. 

Tätä tietoa käyttämällä voimme tulkita talletettua liikettä seuraavasti: 

 

Gun Motion vianetsintä 

Jos sinulla on ongelmia GunMotionin kanssa, tarkista seuraavasti: 

Oire Ratkaisu 
Sovellutus ei löydä DryFireä Tarkista, että puhelimesi ja tietokone on 

liitetty samaan verkkoon. Tarkista 
palomuurin/muurien asetukset. 

Gun motion -jälki on ylösalaisin Tarkista puhelimen asento aseen suhteen. 
Saattaa tarvita kääntää ympäri 180° 

Gun motion -jälki on täysin väärin Tarkista, että asento, jonka olet valinnut Gun 
Motion Settings -valikossa, on sama kuin 



puhelimesi asento aseessasi. 
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