Veiledning for bruk av styringsprogram ”Control Room”
1. Åpne ”Control Room”
2. Åpne root folder, som er +‐tegnet ved siden av ”TG 1‐20” oppe i venstre
hjørne på skjermen
3. Sjekk at linjen der det står ”TG 1‐20” er markert (blått)
4. På knapperaden, trykk på knapp nr 7 fra venstre (turkis bakgrunn)
5. Sjekk ”skive type”, denne skal være ”S‐150”
6. Under ”program”: velg ”skive”. Da får du helt manuell betjening av
skyteprogram.
7. Under ”øvelse”: Velg ”N10” for vanlig norsk skivetype.
8. Trykk på ”Utfør gruppe”
9. På arkfanen ”status” skal det nå stå ”prøve” i høyre kolonne
10.Det er nå klart for skyting. Så lenge status står på ”prøve”, vil det ikke bli
utskrift av skuddene
11.Når det skal skytes enkeltskudd som skal registreres, trykk på ”enkelt”.
Høyre kolonne under ”status” viser nå ”enkelt”
12.For serier med lukket anvisning, trykk ”serie”. Når det skal anvises, trykk
”anvisning”
13.For å rense skjermer, trykk ”utfør gruppe”. NB! Totalsum vil også bli
nullstilt
14.For å følge med på skytingen til hver enkelt underveis, velg arkfanen
”skyting”. Her ser du hvor mange skudd hver enkelt har skutt, og
totalsum.

NB! Dersom target‐symbolene har blå bakgrunn, står systemet i ”demo‐mode”.
Trykk i så fall på knapp nr 8 fra venstre i knapperaden, trykk ”demonstration
mode”, ”av” og så ”utfør”. Target‐symbolene skal nå skifte farge.

For å mate frem printerpapiret etter skyting, trykk følgende på printeren:
”Select”, og så ”line feed” til papiret har kommet langt nok ut.
Trykk deretter ”select” igjen (select‐lyset skal nå lyse)

Test av skiver

1.
2.
3.
4.

Trykk på knapp nr 8 fra venstre på knapperaden
Trykk ”skivetest”
Trykk ”start test”
Test‐resultatene blir nå listet opp.

”S”‐verdiene skal være mest mulig lik hverandre (minst mulig differanse
mellom tallene på hver skive). Størrelsen på sifrene sier også noe om hvor
bra skiva er. En bra skive bør ligg ned mot 2000‐tallet i verdi, mens en dårlig
skive nærmer seg 2100.
Den viktigste indikatoren er uansett differansen mellom tallene på hver
skive.

