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1. ÜLDKIRJELDUS
Laskesimulaator „Koolitiir“ on mõeldud kasutamiseks kõikidele laskmisest huvitatud
vanusegruppidele. Laskesimulaator koosneb mulaažrelvast M16, kaameramoodulist ja
märklehekarbist koos laadijatega ning personaalarvutisse installeeritavast tarkvarast.
Laskesimulaator „Koolitiir“ on lihtsalt paigaldatav ja mõeldud kasutamiseks siseruumides
temperatuurivahemikus +15C kuni +30C.

Tehnilised nõuded ja andmed:
Laskedistants :

7 meetrit

Nõuded arvutile :

min Windows 2000

Märklehemoodul:

1) toiteallikaks 220V adapter
või
2) metallhübriidaku 4,8V, 8000mAh, tööiga ühe laadimistsükliga c.250 tundi,
laadimisaeg c.10 tundi
NB! Vajadusel kontrollige, millist tüüpi märklehemoodul teil on!

Relva aku :

NC aku 8,4V, 1500mAh, laadimisaeg c.14 tundi, kaitse 15A, ühe
laadimistsükliga kuni 500 lasku.

Max laskekiirus :

üksiklaskudega lastes laskekiirus piiramata

NB! Laskesimulaator ei toimi relva automaattule seades!

2. INSTALLEERIMINE
2.1 Riistvara
●

Kinnita kaameramoodul relva vintrauale nii, et „kaamera silm“ oleks suunatud märklehe
poole.

●

Lae relva kabas asuvaid akusid kaasasoleva laadijaga, kabas asub ka 15A kaitse.

●

Paigalda märklehekarp seinale, c.7 meetri kaugusele, laskmiseks sobivale kõrgusele.
Märklehe tagaküljel asub magnet ja võimalusel saad paigaldamiseks kasutada metalltahvilt,
veetoru vms. Vajadusel kleebi seinale komplekti kuuluv metall-liist.

●

Lülita märkleht sisse ning veendu, et märklehel süttivad kaks punakat määrangu-LEDi.

2.2 Tarkvara
●

Aseta CD plaadilugejasse ja käivita Paigalda.exe

●

Ekraanil olevaid juhiseid järgides installeeri tarkvara.

3. KÄIVITUS
●

Leia viide käivitusmenüüst ELI

4. PANEELID

(1) märklaud
(2) laskeharjutuse laskude nimekiri
(3) valikpaneel (siin kuvatud „harjutamine”)
(4) jooksva/vaadeldava lasu graafikud

4.1 Laskuri seaded
Laskuri lisamine või valik nupu Lisa/Vali abil andmebaasi(st) on oluline arhiivis olevate
tulemuste seostamiseks konkreetse inimesega. Lisamisel tuleb olla tähelepanelik, sest programm ei
lase tavakasutamise režiimis juba sisestatud laskureid eemaldada, mistõttu ei saa keegi sooritatud
lasuseeriaid kustutada.
Programm säilitab mälus kalibreerimise teostanud laskuri individuaalse sihtimispildi ja
seostab igakordsel laskeseeria alustamisel vastava laskuri ning talle sobiva sihtimispildi.
Vajadusel on võimalik salvestada uus ja sobivam sihtimispilt menüüs „Kalibreerimine“.

4.2 Harjutamine
Laskeharjutuse alustamiseks vajuta suurt rohelist sõõri START, mis seejärel muutub
punaseks STOP sõõriks.
Laskeharjutuse seeriaks loetakse 10-lasulist seeriat. Iga lasu kohta salvestatakse ja kuvatakse
antud lasule eelnenud 2 sekundi jooksul toimunud relva liikumine märklehel "jäljena", milline
iseloomustab laskuri relva liikumist märklehel enne lasku.
Relva lasueelset liikumist on võimalik vaadata ka laskmise ajal või peale laskeharjutuse
lõppu. Selleks tuleb valida vastavast laskeseeriast (arhiivist) huvipakkuv lask.

4.3 Arhiiv
Arhiivis on kuupäevalises järjestuses KÕIK valitud kasutaja poolt sooritatud lasuseeriad.
Nende lehitsemiseks keri nimekirja tavapäraselt üles/alla ja vastaval real klõpsates ava lasuseeria
laskude nimekiri (2).
Huvipakkuval lasul klõpsates on võimalik vaadata arhiivi salvestatud tabamust ja vastava
lasu graafikuid.

4.4 Kalibreerimine
NB! Relva(kaamera) kalibreerimine on võimalik enne või peale aktiiveset laskeharjutust.
Aktiivse laskeharjutuse ajal - st. on vajutatud nupule „START” ja toimub 10-lasulise seeria
laskmine - ei ole võimalik seadistusrežiimi sisse lülitada.
Seadistuse vajadusel lõpetage pooleliolev lasuseeria või vajutage nupule „STOP”.
Kalibreerimise alustamiseks vajutage rippmenüüs
klahvile [ALUSTA]
Toeta/fikseeri relv käel/alusel nii, et sihikuseadmed
oleksid vastavuses Sinu individuaalsete sihtimisharjumustega.
Lase üks või kaks või kolm... neliteist lasku – senikaua, kuni
oled rahul ”viimase lasuga”.
Ehk teisisõnu – oled teinud oma hinnangul hea lasu
(sihtimine, päästmine etc.)
NB! Prorgammil on selles režiimis toimides „meeles”
alati kõige viimasena tehtud lask!
Seejärel vajuta klahvile [LÕPETA].
Sellega on relva sihik ja kaamera seadistatud vastavalt viimasele lasule ja võib tagasi
pöörduda laskeharjutuse sooritamise režiimi.
Kalibreerimist võib teostada kuitahes palju kordi - senikaua kuni laskja on kalibreerimise
tulemusega (tabavuskeskmega) rahul.

Millal võiks kalibreerimine olla vajalik?
●

erinevate laskjate laskmisel objektiivse individuaalse tulemuse saavutamiseks

●

laskekauguse vahetamisel (distantside erinevus üle 1 meetri)

●

laskja soovib uut kalibreerimist laskudekeskme parandamiseks
NB! Sinised ruudud on kaamerale nähtavad märklaua valgustäpid.

Kaamera kinnitada relvale nii, et peale kalibreerimist jääksid need sinised ruudud
võimalikult ekraaniloleva märklaua musta osa keskpaika. Kui sinised ruudud jäävad märklehe
mustast alast väljapoole, on vajalik reguleerida kaameramooduli asendit relva küljes eelkirjeldatuga
vastavalt.
Punane tärn on kalibreerimise järgi arvutatud relva sihiku asukoht märklehel. Tärn tähistab
relva sihikute ja kaamera kokkuviimiseks vajalikku korrektsiooni.

5. Seadistus
5.1 Kaamera
Kaamera seadistamise eesmärgiks on kõrvalise valgu(stu)se nähtamatuks muutmine, mille
juures märklaua LED-tulukesed kaamerale siiski võimalikult heledana paistaks.
Kaameral seadistatakse heleduse-, kontrasti- ja värvitundlikkust. Korralikult seadistatud
kaamera „ei näe“ mujale suunatuna midagi - pilt on nö. „pime“, märklauale suunatuna on aga
kaamerale nähtavad kaks valgustäppi, mille järgi tuvastatakse märklehe asukoht.
Kaamera heleduse, võimenduse jms. parameetrite võimalik parim seadistamisvahemik on
näha juhendiga kaasasoleval nn.”desktopi” pildil.
Kaamera seadistustest sõltub lasketulemuste fikseerimise täpsus.

5.2 Sihtimine
Märklehe sihtimine toimub relva sihikuseadmete abil vastavalt relva sihikutüübile.

5.3 Heli
Programm võimaldab helidega markeerida erinevaid toiminguid. Helide aktiviseerimiseks
tuleb menüüs sooritada vastav toiming ja see kinnitada.

NB! Kasutusjuhendis olevad pildid on illustreeriva iseloomuga !

Laskesimulaatorit „Koolitiir“ puudutavad tehnilised küsimused palume saata aadressil eli@eli.ee
Kiire abi telefonil 648 0242 või 50 60 599.

