Instruktion Simtarget
1) Öppna casen. Vilket du nog redan gjort eftersom du läser den här lappen.
2) Anslut strömmen. Se till att brytaren på grenkontakten är på slagen.
3) Fäll upp skärmen på datorn och Anslut HDMI kabeln till datorn.
se även så att (Kamera, Projektor, ljud.) är anslutna till datorn
4) Starta datorn, och Ljudet.
5) Ta loss spännbandet som håller projektor.
6) Öppna skyddslucka på projektor.
7) Slå på projektor.
8) Starta programmet Blue cam trace. (Blå pil)
9) Kalibrera Kameran. För vägledning se filmen som finns på skrivbordet och heter
”film kalibrering” (röd Pil) eller se separat beskrivning,
10) Starta simtarget . (Grön pil)

11) Tryck på tangenten
Ställ in rätt värden för mått:
skärmbredd (grönpil), Skytt till skärm (grönpil), ögat får man ta ett medel värde, Skärm från
golv (svängd pil).

12) Se till så att: Studsare info, Hagel info, Lerduve timer, Lerduve skala, inskjutningsavstånd.
Effektiv hagelbredd, Duv hastighet. Har default värden. (De står inom parantes)
Avsluta med
13) Nu är det dags att skjuta.

OBS! använd bara ett gevär i taget. Vid byte vänta 15 sekunder innan det nya används.
Rika det vilande vapnet bort från skärmen.

Instruktion avslut Simtarget

1) Slå av projektor. 2 gånger på knappen

på ovansidan.

OBS! ta inte ur kabeln ur vägguttaget än
2) Stäng av datorn, stäng skämen
3) Ta loss HDMI kabel på datorn.

OBS! kläm inga kablar när du stänger locket.
4) Om projektor fläkten stannat ta ur sladden

5)

OBS! Spännfast projektor med spännbandet.

6) Lås casen.
Innehållsförtekning:
2 st vapen koffertrar, 1 st attrapp kula,
1 st attrapp hagel, 1 st enhet för riktiga gevär
1 st USB communicator, 1 st projektor,
1 st stativ, 1 st Easyhit sikte hagel,
1 st lasercamera, 1 st dator, 1 st ljudsystem,
1 st Aimpoint sikte, 1 st nyckel till Aimpoint

1 st dator, 1 st USB communicator,
1 st projektor med 1 st stativ, 1 st ljudsystem,
1 st lasercamera är monterade i casen.

1 st attrapp hagel, 1 sats Insexnycklar, 1 st Easyhit sikte hagel

1 st attrapp kula, 1 st enhet för riktiga gevär (avtryckare, laser, sänd enhet)
1 st Aimpoint sikte, 1 st nyckel till Aimpoint,

Om ni kör fast, ring Länsansvarig eller
Ulf Hägersten på Simtarget +46-8-38 04 75
http://simtarget.se

