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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A ProCoord típusú Precíziós Lézer Targethez 
 

 

 

 

 

A készülék üzembe helyezése: 
 

A készüléknek csak tápfeszültség igénye van, az alapműködéshez nem igényel semmi kiegészítést.  
Dugja be a hálózati csatlakozót a DC5V-os aljzatba.  
 
FIGYELEM!!! A KÉSZÜLÉK CSAK A SAJÁT TÁPEGYSÉGÉVEL HASZNÁLHATÓ! NE HASZNÁLJON EGYÉB 
ÁRAMFORRÁST!!!  Az egyéb áramforrások károsítják a berendezést. 
 
Mivel a készülékben számítógép működik, ezért áram alá helyezés után várjon az operációs rendszer 
elidulásáig.  A készülék egy rövid csippanással jelzi, ha működésre kész.  
 
Amennyiben NAVISTREET kijelzőt is csatlakoztat a készülékhez, a készülék használatra kész. Semmilyen 

számítógép nem szükséges, a lövés beérkezésekor azonnal látszik a „HIT”, illetve a „MISS” lövés a 

kijelzőn. Ha számítógépet is használ, akkor a HIT és a MISS lövések találati helyét is láthatja. 

 

 

 



 

2 

HÁLÓZATI KAPCSOLAT: 

Az edzés követhető bármilyen mobil eszközön, laptopon, táblagépen. A feltétel csak annyi, hogy az 

eszközben WI-FI csatlakozási lehetőség legyen.  

Tréning esetén nem szükséges rendszerbe kötni a táblákat, a táblák egyenként is működnek. Minden 
táblában önálló WI-FI  HOTSPOT van. A hotspot sugárzott neve a doboz alján a csatlakozóknál található.  
 

 
 
A saját eszközén a WI-FI beállításoknál keresse meg annak a táblának az azonosítóját, amihez 
csatlakozni szeretne. Válassza a csatlakozást. A csatlakozáshoz szükséges jelszó minden target esetén 
 

pltarget 
 
Kapcsolódás után nyisson egy böngészőt, javasolt Chrome, FireFox ill. Safari böngészők legfrissebb 
verzióinak használata. A keresősorba írja be a következő címet: 
 

http://50.50.50.50 
 
Az oldal megnyitásakor a következő képernyőt fogja látni: 
 

 
 
Céltábla párosítás:  
Párosított tábla esetén ezt látja: 

 
 

 
 
 
Edzés indítása: 

http://50.50.50.50/
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Lehetősége van Öttusa vagy sportlövészet szabályai szerint elindítani a Targetet.  
 

 
 
 
Beállítható, hogy ki lő az adott táblára, hány sorozatot fog lőni – edzésnél javasolt 99-et beállítani, így 
nem szükséges gyakran új szimulációt indítani. 
 
Megadható a lövések jelzési módja:  

- csak képernyő: az eszközén követheti az edzést 
- Háttér villanás: Jó lövés esetén a „lőlap” zöld színnel felvillan. Ez csak beltérben látható, mivel 

kültérben a környezeti fény elnyomja a felvillanást. 
- Hit/Miss lámpa: Navistreet öttusa kijelző használata 
- UIPM lámpa: interfész előkészítés későbbi UIPM szabvány alkalmazásához, jelen szoftver 

verzióban nem használt 
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Egy táblához többen is csatlakozhatnak, a párosított eszköz lesz a target kezelője. A kezelőnek 
lehetősége van új edzést indítani, beállításokat eszközölni, illetve a készüléket kikapcsolni. A többiek, 
akik rácsatlakoztak az adott táblára, csak „NÉZŐK”, ők az adott edzést megtekinteni, illetve visszanézni 
tudják.  
 

 
 
 
A készülék kikapcsolása:  
 
A készüléket kétféle módon tudjuk kikapcsolni.  

- szoftverből 
 

 
 

- A készülék alján található gomb megnyomásával.  A gombot mindaddig tartsa nyomva, 
amíg három rövid csippanást nem hall, egyidőben a lőlap átvált zöld színűre. A készülék 
akkor lesz kikapcsolva, amikor ez a zöld fény elalszik.  Amennyiben a készülék a 
konnektorból nincs kihúzva, a legközelebbi bekapcsolást ugyanennek a gombnak a 
megnyomásával el tudja végezni. 

 
 

 
 

Az eszköz be- ill. kikapcsoló gombja (piros karikával jelölve) 
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Csatlakozó, illetve kezelőszervek: 
 
A fenti ábrán lévő csatlakozók, kapcsolók, LED-ek megnevezése: (Balról jobbra. ) 
 

- LAN csatlakozó: Amennyiben a készülék hálózatba kötve lőtérként fog üzemelni, ezen a 
csatlakozón keresztül fog hálózatra csatlakozni. A jelen szoftver verzióban ez a funkció nem 
érhető el.  

- USB csatlakozó: fejlesztői port, felhasználók részére nem engedélyezett 
- Táp csatlakozó: Ezen a csatlakozón kap tápfeszültséget a készülék. FIGYELEM!!! A 

KÉSZÜLÉK CSAK A SAJÁT TÁPEGYSÉGÉVEL HASZNÁLHATÓ! NE HASZNÁLJON EGYÉB 
ÁRAMFORRÁST!!!  Az egyéb áramforrások károsítják a berendezést. 

- 4 darab funkciókapcsoló 
o 1. WI-FI/LAN átkapcsoló.  
o 2. Nincs funkciója 
o 3. Nincs funkciója 
o 4. Lövés esetén legyen vagy ne legyen rövid hangjelzés. A beállítás kizárólag az 

öttusa edzés lövéseinek jelzésére van hatással, egyéb hangjelzésekre (pl. be- és 
kikapcsolás) nincs. 

- Piros LED: Fejlesztői ill. szerviz funkciók kommunikációs jelzője. 
- Zöld LED: Akkor kezd el világítani, amikor a készüléken már elindult a szoftver, így az már 

használható.  
- Nyomógomb: A készülék be-illetve kikapcsolására szolgál.  

o Bekapcsolás: Ha a készüléket csatlakoztatjuk áramforráshoz, a készülék bekapcsol, 
és a szoftver is elindul. Amennyiben folyamatosan csatlakoztatva van 
áramforráshoz, és a gombbal lett kikapcsolva, egy gombnyomásra a készülék 
bekapcsol. A gomb nyomva tartása kb. 1 másodpercig szükséges.  

o Kikapcsolás: Hosszú (kb. 3 másodperc) nyomva tartás esetén 3 rövid hangjelzést 
hallunk, ezzel elindul a kikapcsolási folyamat, egyúttal a „lőlap” zöldre vált. A zöld 
fény kialvása jelzi, hogy a készülék kikapcsolt.  

 
- Jobb szélső LAN csatlakozó: NAVISTREET lámpacsatlakozó.  


