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Järjestelmän vaatimukset 
 

Accurize-ohjelma käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) tekniikkaa Accurize- kohteiden yhdistämiseen. Käytettävän laitteiston pitää tukea BLE:tä toimiakseen. 

Käytettävissä laitteistossa pitäisi olla viimeisin käytettävissä oleva ohjelmistoversio toimiakseen täydellisesti. 

 

Android™ -laitteessa versio 8.0, tai uudempi. 

iPhone™ 6 tai uudempi tukien BLE:tä 

iPad™ 3rd gen tai uudempi tukien BLE:tä 

Kaikki iPad™ mini tukien BLE:tä 

Android™ ja Apple™ versiot toimivat asennettuina samalla tavalla. 

 

Yhdistäminen 

Accurize-ohjelma kytkeytyy vain lähellä oleviin kohteisiin. Accurize-kohteen pitää olla sen laitteen saavutettavissa johon ohjelma on asennettu. Accurize-

kohteen pitää olla kytkettynä päälle ja kohteen akussa pitää olla riittävästi virtaa. Vain yksi Accurize-kohde voi olla kytkettynä kerrallaan ohjelmaan. 

Käynnistä uudelleen Accurize-ohjelma ja Accurize-kohde, jos yhdistämisessä ilmenee ongelmia. 

Laitteet, jotka käyttävät samoja taajuuksia, voivat vaikuttaa yhdistettävyyteen. 

 

HUOM! Sisäänkirjautuaaksesi tarvitset WiFi-yhteyden. Voit käyttää ohjelmaa ilman WiFi-yhteyttä, jos olet jo kirjautuneena sisään. 
 

Useimmat tähtäinkiikarit toimitetaan nykyään kiinteällä Parallax-säädöllä (säädetty useimmiten noin 100 m matkalle). Kyseiset tähtäinkiikarit saattavat 

aiheuttaa haasteita Accurize-järjestelmän kanssa. Haaste on kohteen etäisyydessä, se on havaittavissa, jos ase asetetaan esim. pöydälle ja kohdistetaan 

tauluun. Silmän sijaintia siirrettäessä ristikko siirtyy, vaikka ase on paikoillaan. Jos halutaan käyttää normaalia tähtäinkiikaria, pitää suurennussäädön olla 

pienimmässä asennossa. 

Accurize on erittäin hyvä harjoitteluohjelma, tarkkuusammunta Accurize-ohjelmalla voi kuitenkin olla haastavaa. 

Jälleenmyyjä voi tarjota kohtuuhintaisen tähtäinkiikarin, joka toimii hyvin Accurize-kohteen kanssa, ellet käytä Accurize Parallax -sovitinta, jonka voit ostaa 

jälleenmyyjältäsi. Jälleenmyyjäsi myy erittäin edullisen tähtäinkiikarin, joka toimii hyvin Accurize-kohteen kanssa. 

Accurize toimii optimaalisesti manuaalisten tähtäinkiikareiden, punapistetähtäinten, diopteritähtäinten ja avotähtäinten kanssa. 
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Asennus (Apple™) 

 

   

1. Valitse App Store. 

Etsi Accurize ja valitse Accurize 

ehdotetuista vaihtoehdoista. 

2. Valitse Lataa asentaaksesi 

ohjelman laitteeseesi. 

 

3. Kun ohjelma on asennettu, valitse 
Avaa käynnistääksesi Accurize-
ohjelman 
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Asennus (Android™) 

 

   
1. Valitse Google Play.  

Etsi Accurize. 

2. Valitse Accurize  
hakutuloksista. 

3. Valitse Asenna asentaaksesi 
Accurize-ohjelman. 
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4. Valitse Hyväksy pyydettäessä 
antaaksesi ohjelmalle tarvittavat 
asetukset. 

5. Valitse Avaa käynnistääksesi 
ohjelman laitteessasi  
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Hyväksy ehdot ja tietosuojakäytäntö 

 

 
Ennen kuin voit käyttää Accurize-sovellusta, sinun on hyväksyttävä nykyiset käyttöehdot ja nykyinen tietosuojakäytäntö. 

Jos et hyväksy näitä, poista Accurize ohjelma. 
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Kielen valinta 

 

  

 

Kieli tunnistetaan automaattisesti 
laitteen asennuksen yhteydessä. Kieli 
voidaan vaihtaa manuaalisesti 
napauttamalla oikealla alakulmassa 
kielivalintaa ennen 
sisäänkirjautumista.” 

Sisäänkirjautumisen jälkeen kieltä 
voidaan muuttaa manuaalisesti 
asetusnäytössä. 

 

Huomaa: Kaikki kielen muutokset 
aiheuttavat sovelluksen 
käynnistymisen uudella kielellä.” 
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Rekisteröityminen 

 

   
Napauta Rekisteröidy aloittaaksesi 
rekisteröitymisprosessin. 

Kirjoita nimesi ja napauta sitten 
Seuraava. 

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja 
napauta sitten Seuraava. 

Huomaa: Tämän sähköpostiosoitteen 
pitäisi olla käytettävissä laitteessa 
johon Accurize-ohjelma on asennettu 
asennuksen tarkistamiseksi. 
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Kirjoita salasana. Salasanasi on oltava 
riittävän vahva, kuten salasanan 
vahvuuspalkki osoittaa. 

Kun salasanasi on tarpeeksi vahva, 
napauta Seuraava. 

Lähetämme sinulle sähköpostia 
vahvistaaksemme 
sähköpostiosoitteesi. 
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Kun sähköpostiviesti on lähetetty, 
sinun on avattava sähköpostiviesti 
samassa laitteessa kuin Accurize-
sovellus. Napauta sähköpostin linkkiä, 
joka avaa Accurize-sovelluksen 
uudelleen ja suorittaa rekisteröinnin 
loppuun. 

Huomaa: Android-laitteissa sinua 
voidaan pyytää valitsemaan sovellus, 
jolla avataan linkki, kun sitä 
napautetaan. Valitse Accurize-
sovellus. 

 

Voit nyt kirjautua sisään juuri 
rekisteröidyillä tiedoilla. 
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Sisäänkirjautuminen 
 

  

   

Huomaa: Kun olet kirjautunut sisään, 
sinun ei tarvitse kirjautua sisään 
uudelleen, ellet kirjaudu ulos tai 
järjestelmämme kirjaa sinua ulos 
tarkistaaksesi käyttöoikeustietosi. 

Kirjoita rekisteröinnin yhteydessä 
antamasi sähköpostiosoite ja napsauta 
sitten Seuraava. 

Huomaa: Voit halutessasi saada 
sovelluksen muistamaan 
sähköpostiosoitteesi tulevia kirjautumisia 
varten. 

Kirjoita rekisteröinnin yhteydessä 
antamasi salasana ja napauta sitten 
Seuraava. 

Accurize-sovellus yrittää kirjautua 
tilillesi. 
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Jos kirjautuminen onnistuu, Accurize-
sovellus latautuu uudelleen 
käyttämällä käyttöoikeustietojasi. 

Kun olet kirjautunut sisään, alkunäyttö 
tulee näkyviin. 
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Uloskirjautuminen 

 

  

 

Napauta Kirjaudu ulos Tili-näytöllä. Accurize-sovellus latautuu uudelleen 
ilman tilille kirjautumista. 
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Salasanan palautus (ei sisäänkirjautuneena) 

 

   
Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja 
napauta sitten Seuraava. 

Napauta Unohditko salasanasi 
syöttämisen sijasta. 

Kirjoita uusi salasana Salasanan 
palautus-näytössä. Salasanasi on 
oltava riittävän vahva, kuten salasanan 
vahvuusmittari osoittaa. 
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Kun olet kirjoittanut uuden riittävän 
vahvan salasanan, napauta Seuraava. 

Accurize-sovellus lähettää sinulle 
sähköpostia vahvistaaksesi 
salasanapyyntösi. Napauta laitteessa, 
johon olet asentanut Accurize-
ohjelman, sähköpostin sisällä olevaa 
linkkiä vahvistaaksesi salasanan 
vaihdon. 
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Salasanan palautus (sisäänkirjautuneena) 

   
 

Napauta Tili-näytöltä Muokkaa 
salasanaa-painiketta. 

Kirjoita uusi salasana varmistaaksesi, 
että se on riittävän vahva, kuten 
salasanan vahvuusmittari osoittaa 

Kun olet kirjoittanut riittävän vahvan 
salasanan, napauta Enter tai napauta 
salasanakentän ulkopuolella 
tallentaaksesi uuden salasanasi. 

Huomaa: Sinua saatetaan pyytää 
vahvistamaan vanha salasanasi ennen 
toiminnon suorittamista. 
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Sähköpostiosoitteen vaihto 

  

 

Napauta Tili-näytössä Muokkaa 
sähköpostiosoitetta -painiketta. 

Kirjoita uusi sähköpostiosoitteesi ja 
napauta sitten Enter tai kentän 
ulkopuolella. 

Saat sähköpostin Accurize-
sovelluksesta vanhaan 
sähköpostiosoitteeseen. Avaa 
sähköposti ja napauta sen sähköpostin 
linkkiä laitteessa, johon Accurize-
sovellus on asennettu, vahvistaaksesi 
sähköpostiosoitteesi muutoksen. 
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Tilin nimen muutos 

 

 

  

Napauta Näytön nimen 
muokkauspainiketta ja kirjoita uusi 
tilinimesi. Napauta Enter tai kentän 
ulkopuolella tallentaaksesi nimen. 
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Avatar muutos 

 

  

 

Jokaiselle tilille on määritetty 
satunnainen Avatar. Voit muokata 
Avataria napauttamalla Avatarin 
muokkaus -painiketta. 

Voit säätää monia Avatar-elementtejä 
saadaksesi ne muistuttamaan 
enemmän itseäsi tai vain huviksesi. 
Kun olet valmis, napauta Päivitä 
tallentaaksesi. 
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Käyttäjien poistaminen 

Ellet ole siirtynyt Accurize -sovelluksen vanhasta versiosta, tämä toiminto ei ole sinulle käytettävissä. Käyttäjät on nyt 

korvattu tileillä. 

 

  

 

Napauta käyttäjää jonka haluat 
poistaa, napauttamalla siihen liittyvää 
valikkokuvaketta näyttääksesi 
vaihtoehdot. Napauta Poista. 

Vahvista, että haluat poistaa käyttäjän 
napauttamalla Okei. Kaikki siihen 
liittyvät tietueet ja taulut/aseet 
poistetaan tältä käyttäjältä. 

Huomaa: Kun vain yksi käyttäjä on 
jäljellä, Käyttäjät-näyttö ei ole 
käytettävissä. 
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Taulun lisääminen 

  
 

 

Napauta pisteitä oikeassa yläkulmassa 
ja valitse Asetukset luodaksesi uuden 
taulun/aseen. 

 

Napauta Taulut. 

 

 

Napauta + -merkkiä oikeassa 
yläkulmassa. 
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Napauta valkoista taulua. Napauta taulua, jonka haluat valita. 

Huomaa: Kun tapahtuman asetukset 
on tallennettu taululle/aseelle, ei 
tapahtuman kestoaikaa voi muuttaa. 

Valitse taulutyyppi, tapahtuman kesto, 
laukauksen ääni, laukauksen esto, 
laukaustyyppi, radan säädöt (napauta 
tripodia), sekä manuaalinen 
kohdistaminen. (Automaattinen 
tähtäinsäätö on suositeltavaa). 
Kuitenkin manuaalinen säätö toimii 
hyvin hienosäätämiseen. Napauta 
mm-arvoja tai siirrä kursorista. Voit 
muuttaa taulun nimeä napauttamalla 
näkyvää taulun nimeä. Palaa takaisin 
nuolesta vasemmassa yläkulmassa. 
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Yhdistäminen kohteeseen 

   
Napauta Yhdistä kohteeseen-
painiketta kotivalikossa yhdistääksesi 
taululaitteen. 

 

Ohjelma aloittaa Accurize-laitteiden 
etsinnän automaattisesti. 

HUOM: Accurize-taululaitteesi on 
oltava päällä ja Bluetooth-ominaisuus 
päällä mobiililaitteessasi, jotta 
Accurize-taululaite on tunnistettavissa. 

Kaikki havaitut Accurize-taululaitteet 
näkyvät listattuna. 
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Napauta Asetukset-painiketta, jos 
haluat nimetä taululaitteen uudelleen 
tai muodostaa yhteyden laitteeseen. 

 

Aina kun sovellus yrittää muodostaa 
yhteyden taululaitteeseen, yhdistämis- 
kuvake näkyy näytön yläosassa. 
Yhdistetty kuvake näkyy aloitusnäytön 
alareunassa, kun se on yhteydessä 
taululaitteeseen.  

Jos yhdistämisessä on ongelmia, 
sammuta taululaitteen virta ja 
käynnistä heti uudelleen. 

Tarvittaessa toista hakutoiminto. 

 

Kun yhteys on laitteeseen 
kytkeytyneenä, asetusnäyttö näyttää 
yhdistetyn taululaitteen nimen Kohde-
osiossa 



sivu 27 

© 2021 Accurize AS, All Rights Reserved      V2.1.1 

 
  

Yhteyden muodostaminen kohteeseen käynnistettäessä 

 

  

Asettamalla Yhdistä kohteeseen 
käynnistettäessä -asetus siniseksi 
asetusnäytössä, sovellus yrittää 
muodostaa yhteyden viimeksi 
kytkettyyn Accurize-laitteeseen 
käynnistyksen yhteydessä. 

Jos yhdistämisessä on ongelmia, 
sammuta taululaitteen virta ja 
käynnistä heti uudelleen. Tarvittaessa 
tee manuaalinen yhdistäminen. 
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Osuma-asetusten muuttaminen 

 

 

  

Accurize-ohjelmassa on kolme 
osumien rekisteröintivalintaa, jotka 
voidaan muuttaa milloin tahansa 
Asetukset-valikossa. 

Yksinkertainen: 0->10.9 

Desimaali: DFS: 0->9.9->X.4->*,9 

Long Range: 0 → 5 → V 
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Taulun/ampuma-aseen vaihto 

 

  

 

Nykyinen käyttäjän ja taulun/aseen 
nimi näkyvät aloitusnäytön ylälaidassa. 

Voit muuttaa taulua napauttamalla 
nuoli-kuvaketta, jolloin näyttöön tulee 
luettelo kaikista konfiguroiduista 
tauluista. 
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Automaattinen tähtäinsäätö 

  

 

Kalibroi taulu ampuma-aseen kanssa 
(Tähtäinsäätö). 

Automaattisen tähtäinsäädön avulla 
voit säätää nykyisen ampuma-
aseen/taulun kohdistuksen ampumalla 
kohteeseen. Toiminto on valmiina, kun 
alapalkki on vihreä. 

 

Tähtää taulun keskelle. Kun laukaus 
vastaanotetaan, nykyinen taulun 
kohdistus päivitetään automaattisesti. 
Toista tarvittaessa toiminto uudelleen. 
Biathlon-taulussa tähtää keskimmäi-
seen tauluun. 

Voit peruuttaa Automaattisen 
tähtäinsäätö-tilan napsauttamalla 
uudelleen Tähtäinsäätö –painiketta 
(palaa valikkoon painamalla Menu-
painiketta).  
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Testitila 

  

 

Käyttämällä Testitilaa voit harjoitella 
ilman, että tuloksia tallennetaan. 
Napauta Testitila kotinäytöllä 
siirtyäksesi toimintoon. 

Kun ohjelma on tässä tilassa, alapalkki 
on punainen. 

 

Paina Aloita aloittaaksesi.  

Paina uudelleen Aloita toistaaksesi 
toiminnon. Poistuaksesi toiminnosta 
paina Testitila- toimintonäppäintä 
Menuvalikossa.   

 

 

 

 



sivu 32 

© 2021 Accurize AS, All Rights Reserved      V2.1.1 

 
  

Tapahtumien tallentaminen 

 

   
Aloita tapahtuman tallentaminen 
napsauttamalla Aloita tapahtuma. 

Osumat näkyvät taulun grafiikassa 
missä kohden laite vastaanotti ne. 
Osumapisteyhteenveto näytetään 
sivun alareunassa. 

Voit käyttää koko tapahtuman 
yhteenvetoa tarkistaaksesi 
edistymisesi milloin tahansa 
napauttamalla sivun alaosassa olevaa 
sinistä palkkia. Yhteenveto piiloutuu 
automaattisesti, kun uusi osuma on 
vastaanotettu tai piilotat sen 
napsauttamalla sinistä alapalkkia. 
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Koko yhteenveto näytetään 
automaattisesti tapahtuman lopussa. 
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Zoomaus 

 

 

  

Suurentaaksesi ja pienentääksesi 
tauluja aloitusnäytössä käytä kahta 
sormea. 
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Raportit 

 

   
Pääset tapahtumahistoriaasi 
napauttamalla Raportit- painiketta 
aloitusnäytössä 

Napauta sen taulun painiketta, jonka 
historiaa haluat tarkastella. 

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle 
valitaksesi toisen kaavion. Osumien 
näyttötapaa voit vaihtaa vasemmalla 
ylhäällä taulunäytössä olevalla 
karttapainikkeella. 

Napauta Osumakartta Heatmap 
kytkeäksesi lämpökarttanäkymän 
päälle. 
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Vieritä ylöspäin päästäksesi yksittäisiin 
tapahtumiin. 

Valitse haluamasi tapahtuma 
nuolinäppäimellä. 
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Tapahtumahistoria 

   
Pyyhkäise vasemmalle ja oikealle 
valitaksesi toisenlaisen kaavion. 

Napauta karttapainiketta vaihtaaksesi 
lämpökarttanäkymän päälle ja pois. 

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle 
valitaksesi toisenlaisen kaavion. 

Vieritä ylös nähdäksesi yksittäisten 
laukausten tulokset. 
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Varoitukset 

Accurize - laitteet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, eivätkä ne toimi suorassa auringon valossa. 

Accurize - laitteet voidaan olla herkkiä erityyppisille keinovaloille, jotka tuottavat välkkyvää valoa, kuten loisteputkivalot. 

Jos saat varoituksen valaistuksesta, (punainen vilkkuva valo taululaitteessa), siirrä Accurize erilaiseen valaistustilaan. 

FCC Vaatimustenmukaisuus 

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Toiminta täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Tämä laite ei aiheuta 

haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä häiriöt, jotka kohdistuvat siihen ulkopuolelta, vaikka ne 

aiheuttaisivat häiriöitä laitteen toimintaan. 

Tämä laite on testattu ja havaittu täyttävän Luokka B Digitaaliset laitteet, vaatimukset FCC sääntöjen kohdan 15 

mukaisesti. Nämä vaatimukset on tarkoitettu antamaan riittävän suojan haitalliselle häiriöille asuintiloihin asennettaessa. 

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi lähettää radiotaajuusenergiaa joka ohjeiden vastaisesti käytettynä ja asennettuna, voi 

aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Kuitenkaan ei ole mahdotonta, että häiriöitä ei olisi havaittavissa tietyissä 

asennustavoissa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion ja television vastaanottoon, joka on todennettavissa 

sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjä voi yrittää korjata tilannetta yhdellä tai useammalla alla luetellulla tavalla: 

- Suuntaa, tai sijoita uudelleen vastaanottava antenni. 

- Loitonna laitteen ja vastaanottavan laitteen etäisyyttä. 

- Kytke laite eri piirissä olevaan virtalähteeseen kuin vastaanottava laite. 

- Pyydä apua jälleenmyyjältä, tai radio/tv-alan ammattilaiselta. 

Huomio! Muutokset ilman tämän vakuutuksen vastuullisen tahon lupaa, voivat estää käyttäjän oikeutta käyttää laitetta. 


