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Tekniske data og informasjon 
 

SkytterLink systemet vil registrere alle skudd som: 

 Kommer innenfor sensor område, innenfor rammen 

 Skudd som har overlydsfart ved målet, da mikrofonene registrerer overlydssmellen 

 Kommer innfor 20 graders vinkel, dette er nødvendig for utregning av treffpunkt 

 Ikke treffer ramme eller annet solidmateriale som sensorene er montert i. 

Dersom en sensor skal byttes ut så kan denne plasseres i hvilket som helst hjørne, så lenge den 

peker inn mot senter. Dersom den ikke passer holderen grunnet magneter, skru av basen og snu 

denne slik at den passer med magnetene. Skru denne på plass igjen me pass på å ikke bruke for mye 

makt da skruen skrues inn i plastikk. Maks 1 NM! 

Skiveenhet 
Batteri på ”Skiveenheten” vil vare i inntil 100 timer. Enheten kan lades med hvilken som helst USB 

lader og kan være tilknyttet lader under bruk. Når enheten er skrudd av så vil blått lys indikere 

lading, denne skrues av når batteri er ladet opp. 

Ikke bær enheten etter antenne og ikke bruk enhet uten antenne. Da dette vil skade 

antenneutgangen. 

Når ”Skiveenhet” skrues på med den røde knappen vil denne koble seg til ”Standplassenhet” 

øyeblikkelig. Dersom ingen ”Standplassenhet” er tilgjengelig vil ”Skiveenhet” skru seg av etter 12 

timer. Vær obs på dette dersom enhetene står ute med f.eks. solcelle panel som lader. Hvis 

”Standplassenhet” skrues av vil ”Skiveenhetene” skru seg av etter 12 timer. 

Når alt er tilkoblet, pass på at ”Sensorene” er koblet til riktig kontakt! Lyset vil da være konstant. 

Dersom lyset blinker, sjekk at kablene sitter ordentlig i. 

Standplassenhet 
Batteri på ”Standplassenhet” vil vare i inntil 18 timer. Som med ”Skiveenhet” så er det samme 

ladestatuslys, og lyset vil slukke når enhet er ferdig ladet. Når man skrur på enheten, så vil lyset 

blinke grønt og vil gå over til stabilt grønt etter ca 1 minutt. ”Standplassenhet” vil skru seg av 

automatisk etter 3 timer, dersom ingen skiveenheter er tilkoblet. 

”Standplassenheten” skal IKKE monteres på metallobjekter! Dersom man ønsker å oppnå best mulig 

trådløsdekning og signalstyrke til ”Skiveenheter” plasser ”Standplassenheten” elevert over bakken, 

der skriften og lampen peker mot skive(ne). Enheten skal helst plasseres foran på standplass for best 

mulig trådløs dekning. Browseradressen er skrevet på baksiden, dersom man glemmer denne. 

 

 

 

 



 

Grafisk brukergrensesnitt 
 

Når man har koblet til ”Standplassenhet” via trådløsnett ”SkytterLink”, åpne opp hvilken som helst 

nettleser, enten på telefon, pad eller PC. Skriv så inn adressen 192.168.200.1, om du ikke husker 

adressen så står denne på baksiden av ”Standplassenheten”. Skjermen vil nå vise det grafiske 

brukergrensesnittet for SkytterLink elektronisk skive system. 

 



  

Trykk for å redigere skudd 

Trykk for å 

lagre/starte ny serie 

Trykk for å velge 

spesifikk skudd 

Trykk for å velge 

skiveramme 

Skjult skudd 

Prøve skudd 

Valgt skiveramme 

Standplassenhet innstillinger 

Skiveenhet innstillinger 

Skivefront innstillinger 

Åpne lagret serie 



 

Ikonene gir deg tilgang til ulike menyer og innstillinger, trykk på knappene for å åpne disse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standplassenhet status og system konfigurasjon 

Skiveenheten status og skiveramme konfigurasjon 

Skivefront navn og avstand, Skivefront 

konfigurasjon 

Poengtabell for gjeldende serie, trykk for å lagre 

og starte ny serie 

Valgt skudd, informasjon og innstillinger 

Arkiv visning av lagrede serier 

Tilkoblede og valgt skiveenhet. Grønn er tilkoblet, 

rød er frakoblet, gul er ikke konfigurert 



Standplassenhet 
Når man trykker på Ikonet for ”Standplassenhet” vil man få opp mere informasjon samt innstillinger 

som vil gjelde for alle skiver knyttet til denne standplassenheten. Rødt kryss er for å lukke uten å ta i 

bruk endringene. Grønn hake er for å ta i bruk endringene. 

 

”Standplassenhet” status: ”Batterikapasitet”og gjennværende levetid før lading, ”Lagringskapasitet” 

og ”Dato og tid”. Om man trykker på ”Lagringskapasitet” ikonet kan man slette lagret informasjon 

for en valgt periode. 

”Visningsegenskaper”, innstillinger for hva som skal vises i de ulike områdene, hvordan skudd skal 

vises samt innstillinger for prøveskudd. 

 ”Rute”: Skru på 1moa rutenett eller 0.2 mil rutenett  

 ”Hastighet”: Skru på for hastighet visning i meter per sekund eller fot per sekund  

 ”Statistikk”: Viser poeng, gruppe spredning fra senter i mm, moa eller mil 

 ”Skudd”: Alle, Nylig, Forsinket med enten 7 eller 10 sekunder kun siste skudd, Begrenset 
eller Ingen. Begrenset visning er en konkuransevisning. Skudd som kommer før angitt tid blir 
gitt 0 poeng. Dette for å begrense feilskyting. 

 ”Prøveskudd”: Ingen, Første skuddet, Første to skudd, To fra serien kan konverteres eller 
Ubegrenset antall kan konverteres som sighter 

 ”Kaliber”: Kulediameter brukt til tolking, global innstilling og gjelder alle skivefronter 

 ”Skivestativ” : Viser alle, eller viser alle og uthever den siste som registrerer skudd. 
*Menyvalg ikke synlig før flere skiveenheter er tilkoblet 

 ”Analyse”: Her kan man velge hva analyse vindu skal vise. Analyse kan brukes til å sjekke 
flere grupper dersom disse skytes på ulike plasser på skiven. Slik som under ladestiger eller 
ammo test. *Menyvalg ikke synlig før analyseboks er definert på skivefronten  



System styring 
 ”Sikkerhet”: Mulighet til å sette begrenset tilgang med passord. Innstillinger vil gjelde til 

neste omstart av standplassenheten. Aktuelt for å låse innstillingene når alt er satt opp før 
en konkurranse. 

 ”Vis alle mål”, vil vise alle tidligere tilkoblede skiveenheter selv om disse er avskrudd eller 
utenfor dekning.  

 ”Skudd simulator”: Lar deg utforske innstillinger osv ved å dobbelklikke i skiven for å 
simulere skudd. 

 ”Skifte kanal”: Det er fire kanaler tilgjengelig. Gå til et senere avsnitt for beskrivelse av 
hvordan skifte kanal. 

 ”Eksportere til CSV”, alle dataer blir eksportert til CSV, man vil se treffpunkt i X/Y og 
hastighet per alle serier, for valgt periode. 

 ”Lagre Backup/Gjenopprette fra backup”: Innstillinger og serier kan taes backup av dersom 
man ønsker å lagre data før man sender enhet for eksempel til reparasjon. 

 ”Oppdatere programvare”: Mulighet til å oppdatere programvare på ”Standplassenhet”, for 
eksempel oppdateringer, rettinger, tillegg osv. Programvare vil bli tilgjengelig fra 
Skytterlinken AS. Dersom man oppdaterer med programvare fra Shotmarker vil man miste 
bl.a. norske skivefronter og norsk oversetting! 

  



Skiveenhet 
Skiveenhet innstillinger og informasjon er synlig når man trykker på ”Skiveenhet” ikonet. Dersom 

flere skiveenheter er koblet til må man velge den man ønsker å gjøre endringer på først. Dette gjøres 

ved å markere ønsket skive i bunnen av skjermen. Valgt skive vil ha en mørk ramme rundt navnet. 

 

 ”Skiveenhet nummer” er printet på baksiden av skiveenheten og vil samsvare med 

nummeret vist på skjerm. I eksempelet over er dette nummeret 53. 

 ”Batterivisning” i prosent og beregnet kapasitet i dager og timer. 

 ”Signalstyrke”. Dersom man ønsker å måle et gjennomsnitt for utplassert enhet, trykk på 

oppdater 3 ganger. Sørg for å ha god signalforbindelse mellom ”Standplassenhet” og 

”Skiveenhet”. Dersom signalet detter ut vil skuddene bli registrert i feil rekkefølge eller, i 

verste fall, ikke registrert i det hele tatt 

 ”Sensormonito” vil bli beskrevet i et senere avsnitt. 

 ”Skiveramme”.Gi enheten et navn det er enkelt å identifisere dersom flere skiver brukes 

samtidig. Dersom flere skiver skal grupperes og ha samme innstillinger må gruppenavnet stå 

først adskilt med bindestrek. Eksempel HOLD1-, HOLD2- osv. HOLD1 vil være en gruppe og 

HOLD2 vil være en annen gruppe. Dersom man så velger en skivefront vil denne gjelde for 

alle skivene i samme gruppe 

 ”Skivestørrelse” må være så nøyaktig som mulig, dersom man ønsker å oppnå best mulig 

presisjon på målingene. Måles senter til senter på sensorene i millimeter. Standardstørrelse 

på SkytterLink ramme skal være 1440mm, verifiser dersom magnetholdere har blitt flyttet 

på 

 ”Kalibrering” blir beskrevet i et senere avsnitt. 

 ”Målekvalitet” vil ikke vise data før minimum tre skudd er registrert i ”Skiveenhet”. 



Sensor monitor (mikrofoner) 
Sensormonitor, når åpnet, vil vise eksakt RSSI verdi for signalkvaliteten. Denne vil vise også skudd 

som går til side eller over rammen. Samt skudd som ikke tilfredstiler kravene for visning, slik som 

skudd i underlydfart. Kan enkelt brukes til å diagnostisere feil på sensorer og kabler da det vil vise 

hvilke mikrofoner som ikke registrer, eller om skuddene kommer utenfor satt registreringsvinkel. 

Som dere ser i bildet over så registreres skudd som går til sidene og over skiven men uten nøyaktig 

posisjon. Registreringene av 2/8 og 4/8 sensorer er ekko fra fjellvegg som var 5 meter til høyre for 

skiven. Disse påvirker ikke målingene med kommer opp som en unaturlig måling uten 

treffregistrering. 

Hvert skudd blir registrert med eksakt posisjon i X og Y aksen, målt hastighet og innkommende vinkel 

i side og høyde. 



Kalibrering av skive 
Det er kun nødvendig å kalibrere skive første gangen. Men det anbefales å verifisere og eller 

kalibrere skiven dersom fronten byttes ut, tas av og på, ramme demonteres for flytting til et annet 

område eller liknende. Hvis en skive står fast så er det ikke behov for kalibrering fra gang til gang. Før 

kalibrering er det nødvendig å sørge for at skiven er satt opp riktig, dvs den er i vater og at alle 

sensorene er i samme plan. Hvis høyre side oppe er lenger fremme enn venstre vil dette påvirke 

målingene. 

Verifiser også at avstandene mellom sensorene stemmer med det som står i programvaren. 

Målingen foretas senter til senter. Det er mulig å gjennomføre kalibrering på to måter. Den metoden 

som gir best presisjon er beskrevet først. 

 

Målemetoden: Avfyr et skudd mot senter av skiven. På skivefronten så er det et lite overettmerke 

(kryss) i senter, bruk gjerne denne som sikte og målepunkt. Gå frem og mål avstanden fra merket til 

senter av kulehull. 

Treffpunktet under er målt til 2,5cm venstre og 2cm opp. Overført til koordinatsystem er det x:-25 

y:20. Åpne så Sensormonitor og se på koordinater for sist registrert skudd, verifiser at alle sensorer 

har registrert skudd. Dersom enkelte sensorer ikke registrerte skuddet, sjekk kabling, start opp 

skiveenhet og skytt nytt skudd mot skiven. I eksempelet under er skuddet registrert til X:-125 y:65 

 

Det betyr at våre kalibreringsverdier for skiven er X: 100 og Y: -45. Forskjellen er 100mm i X aksen og 

45mm i Y aksen. Registrert måling minus målt resultat, 125-25 i X aksen og 65-20 i Y aksen. Men 

siden vi skal til høyre så er det positiv X verdi, og ned vil resultere i negativ Y verdi.  



Vær obs på at hvis skudd er målt til å være på 3mm til høyre og 2mm opp, mens Sensormonitor viser 

det som X:-2 (venstre) og Y: -4 (ned) Så blir utregningen annerledes. Da skal verdiene plusses 

sammen. X blir +5 og Y blir +6. Man skal først regne verdien fra venstre til null, så fra null til høyre, 

før dette slås sammen 

Dette kan nå verifiseres visuelt eller ved å gå inn i ”Sensor monitor”. Dette er eksempelverdier, 

dersom man må kalibrere over 10mm så er det stor sannsynlighet for at målingene av skiverammen 

er gjort feil eller sensorene (mikrofonene) ikke er i samme plan. Normale korrigerings verdier er 

under 10mm.  

Standard SkytterLink skive er 1500x1500mm. Slik at verdiene ut fra senter blir 750mm i hver retning. 

 

Visuell kalibrering: Dersom man ikke har mulighet for å gå frem og måle. Så kan man skyte på en 

kalibreringsskive og flytte «treffpunktet» visuelt. Ved å trykke på ”Kalibrere” knappen under 

”Skiveenhet menyen”, så får man opp en kalibreringsskive som overlegg slik at treffpunktet kan 

flyttes til riktig sted. 

For å godta kalibrering så trykker man i den grønne boksen øverst på skjermbildet.  

 

Dette er ikke en like nøyaktig metode for kalibrering som ”Målemetoden” omtalt før. 



Styring av skive 

Ved å trykke på ”Skivefront” ikonet kan man velge en annen skive, justere avstand eller sette en eller 

flere skiver som favoritt. Disse vil være tilgjengelig øverst under ”Favoritter”. 

 

Anbefaling er ikke å gjøre noen endringer på kaliber her, da det blir kun gjeldende for valgt skive. 

Dersom flere skiveenheter er koblet til og er gruppert vil man få spørsmål om valgt skive skal gjelde 

for ALLE tilkoblede skiveenheter. 

Avstanden vil kun påvirke moa og mil utregninger, samt rutenett visning. Dette påvirker ikke målt 

skuddplassering og hastighet. Vi anbefaler likevel å oppgi avstand så nøyaktig som mulig for å unngå 

misforståelser. 

  



Styre flere skiver 

”Standplassenhet” kan kobles til flere ”Skiveenheter” 

Skiveramme profiler, herunder navn, bredde, høyde og kalibrerings avvik, alt lagres på 

standplassenheten. Ingen informasjon følger skiveenhet. Dersom skiveenhet knyttes til en annen 

standplassenhet, må denne settes opp på nytt der. 

Hver enkelt skiveenhet vil vises i bunn av skjermen når den skrues på. Før de er gitt navn vil kun 

skiveenhetnummer vises. Denne finner du på baksiden av hver skiveenhet.  

Når flere skiver er tilkoblet, gi disse et lett identifiserbart navn slik at de er enkelt å finne når treff 

skal telles.  

Dersom skivene skal grupperes, gi de et enkelt gruppenavn først, etterfulgt av bindestrek.               

For eksempel HOLD1-SK3 vil legge SK3 skiva inn i gruppe HOLD1. Når skivene er gruppert vil 

skivefrontendring gjelde alle skivene i gruppa. 

Når skivene ikke er gruppert vil man kunne tildele ulike skivefronter. 

Når flere skiveenheter er tilkoblet vil ”Skivestativ innstiling” være tilgjengelig. 

 ”Vis”: Vil vise siste skudd på alle tilkoblede skiver 

 ”Vis & Uthev”: Vil også utheve skiven som har registrert nylig skudd i et par sekunder. Dette 

gjør det enklere å identifisere evt. Feilskyting. 

  

Valgt Skive 
Annen skive i gruppa. 



Sikkerhet 
Uten valgt sikkerhet vil hvem som helst som er tilkoblet ”Standplassenhet” kunne gjøre endringer og 

korrigeringer. Det avbefales at minimum Medium sikkerhetsnivå velges ved konkurranser. 

 

”Ingen”: Alle med tilgang til ”Standplassenhet” kan gjøre alle endinger og korrigeringer som er mulig. 

”Lav”: Vil kreve passord for å gjøre konfigurasjonsendringer. Dette vil ikke hindre det å kunne starte 

ny serie, editere skudd eller poeng.  

”Medium”: Vil kreve passord for administrasjon, men hindrer også skudd / poeng modifisering og 

andre skuddrelaterte innstillinger. Hindrer tilskuere å gjøre endringer som kan påvirke resultater. Vil 

kun være mulig å skifte mellom skiver for å se treff og resultater. Anbefales til stevnebruk. 

”Høy”: Settes til å låse en enhet til en valgt skive. Benyttes når man tildeler en tablet til en skytter 

slik at skytteren kun skal ha tilgang til å styre sin egen tildelte skive. Vil ikke være mulig å velge andre 

skiver enn valgt.  

 

Endre kanaler 
Det er fire kanaler tilgjengelig for SkytterLink systemet. Og det er kun 1 standplass enhet som kan 

være på valgt kanal. Hvis standplassenhet blinker grønt en gang og skrur seg av betyr det at det 

finnes en annen standplassenhet på samme kanalen. Dersom man ønsker å finne ut hvilken kanal 

standplassenheten er satt opp for, og ikke har mulighet til å sjekke i utforskeren, skru enheten av og 

på. Første blinken vil indikere valgt kanal. 1 til 4 blink for respektiv kanal. Alle skiveenheter er 

opprinnelig satt opp til å være på kanal 1. For å endre kanal må Standplassenhet og skiveenhet(er) 

være på samme kanal før kanal kan endres. 

Dersom man har flere hold og standplasser må hver standplass ha hver sin standplassenhet på egen 

kanal. Det samme gjelder skivene. Vi anbefaler å alltid sette skiver og standplassenhet tilbake til 

kanal 1 ved arrangementets slutt. 

Prosedyre for å skifte kanal finner du under ”Standplassenhet”-”System styring”-”Skifte kanal” 

Trykk her, for å endre innstillinger Trykk her for endringer 

av serie 



Poengvisning 
Alle skudd vises i poengtabellen og siste skudd er automatisk valgt. Man kan bla gjennom alle 

skuddene for å se detaljer, samt modifisere disse.  

 

 ”Prøvesk”: Merke et skudd som prøveskudd. Er et registrert skudd som vil være synlig i 

poengtabellen men er ikke telt i totalen. Disse skuddene er ikke med i utregning av 

gruppestørrelse. 

 ”Skjul”: Skjulte skudd er skudd som ikke er dine og vil ikke bli telt. Eksempelvis feilskyting. 

 ”Endre”: Endre poeng for gitt skudd. Evt nulle eller trekke fra et poeng. 

 ”Sett inn”: Sett inn et skudd med valgfri verdi etter valgt skudd. Eksempel et bom. 

Skudd som er endret eller satt inn vil vises som grønne i poengtabellen. 

Skudd merket som prøveskudd vil vises som rødt. 

Skjulte skudd vil indikeres med en tykkere grå linje mellom registrerte poeng. 

Prøveskudd før serieregistrering starter vil være grå men uten ramme rundt. Disse vil heller ikke bli 

telt med i totalen. 

 

Prøveskudd innstillinger 

 

 ”Ingen”: Alle registrerte skudd antas å gjelde i serien. Dersom noen skal merkes som 

prøveskudd må man gjøre det manuelt 

 ”En” eller ”To”: Første en eller to skuddene vil være registrert som prøveskudd uten 

mulighet for endring. 

 ”To konverterbare”: Etter at to prøveskudd er registrert vil det være mulig å konvertere 

begge eller siste. 

 ”Ubegrenset”: All skudd er antatt å være prøveskudd inntil ”Begin Record” initieres   

  

Trykk her for å komme til skudd  

Trykk her for å velge skudd 



Skuddvisning 

 

 ”Alle”: Alle skudd vises så snart de er registrert. 

 ”Nylig”: Bare nylige skudd vises. Flere skudd innenfor 20 sekunder vil vises som gruppe. 

Skudd blir registrert og telt. Dersom det registreres nytt skudd etter 20 sekunder vil tidligere 

registrerte skudd/gruppe forsvinne fra visningen. 

 ”Forsinket”: Viser kun nylige skudd. Alle innkommende skudd blir registrert, men vises etter 

satt forsinkelse. 7 eller 10 sekunder. Visning av posisjon og poeng er også forsinket.  

 ”Begrenset”: Viser kun nylige skudd. Alle innkommende skudd blir registrert. Dersom et 

skudd er registrert innenfor satt forsinkelse vil denne automatisk få 0 poeng. Poeng kan 

redigeres til sin opprinnelige verdi. 

 ”Avskrudd”: Registrerer skudd, men viser ingen inntil skuddvisning er skrudd på igjen.        

Kan brukes til å anvise en serie etter endt skyting. Merk at alle skudd blir da anvist samtidig. 

 

  



 

Starte ny serie. 
For å starte ny serie må man først lagre eksisterende.  

Trykk på ”Notisblokk” ikonet. I boksen som dukker opp så kan man enten navngi serie eller lagre 

denne uten navn. Når man trykker OK kan ny serie starte. Alle serier blir lagret enten de gis navn 

eller ei. 

For å åpne en lagret serie, trykk på ”Arkiv” ikonet. Der kan man også slette en valgt serie. En eller 

flere serier kan dessuten overføres til en annen standplassenhet. Dersom man ønsker å åpne serier i 

for eksempel Excel må ”Eksporter til CSV” benyttes. 

 

Om man ønsker å starte ny serie så må åpnet arkivert serie lukkes først. Dette gjør man ved å trykke 

på ”Lukk” knappen 

Dersom man sletter en lagret serie vil det ikke være mulig å gjenopprette denne senere. 

  



Analyse - testing 
Analyse funksjonalitet benyttes til å bedømme grupper, enten i konkuranse eller når man tester 

ammunisjon. 

Dobbelklikk på skiven og dra analyseboksen dit du skal skyte eller har skutt. Dette vil generere en 

analyse basert på skudd som er i boksen. Ved å dobbelklikke på boksen igjen kan man gi denne et 

nytt navn.  

Analysedata styrer man i ”Visnings egenskaper” på ”Standplassenheten”. 

 ”X og Y”: Koordinater for gruppen ut fra skivens senter 

 ”Størrelse”: Gruppe størrelse i mm 

 ”B & H”:Gruppens bredde og høyde i millimeter 

 ”MR”: Gruppens senter radius 

 ”V” : Gruppens gjennomsnitts hastighet 

 ”SD”: Gruppens hastighets SD 

 ”ES”: Gruppens hastighets ES 

Dersom ”Statistikk” er satt til ”Poeng” vil alle størrelsesverdier vises i tommer.  Derfor sett 

”Statistikk” til ”med mer” for å få verdier i millimeter! Evt bruk eller mil/moa. 



Feilsøking 
 

Når feil oppstår sjekk alltid at kablene sitter som skal. Dette løser som regel de fleste utfordringer.  

1. Skudd avfyrt mot skiva blir ikke registrert 

a. Sjekk at du har god eller utmerket forbindelse til skiveenhet 

b. Åpne ”Sensor monitor” og avfyr et skudd til. Sensor monitor registrerer alle sensor 

hendelser og vil varsle dersom noe er feil. 

c. Dersom ingen hendelser er registrert, sjekk at lampa på ”Skiveenhet” lyser konstant. 

Dersom denne blinker er det en kabel som ikke sitter ordentlig i. 

d. Vær klar over at kulene MÅ ha overlydfart når de passerer skiva. Skudd som har 

lavere fart vil ikke bli registrert. 

2. Hvis lyset på skiveenhet blinker fort 

a. Koble ut alle kabler, sjekk at kontaktene ikke er fulle av vann. Rengjør / tørk og sett 

disse inn igjen. Ta med deg standplassenhet ut til skiva og åpne opp ”Sensor 

monitor”. Når man setter inn kabelen til sensor (mikrofon) vil dette bli registrert. 

b. Dersom lyset blinker fort, selv om kablene er koblet vekk, sjekk kontaktene for 

fremmedlegemer. Trykkluft på boks kan brukes til å blåse rent i kontaktene. IKKE 

bruk kompressor da disse kan være fulle av vann eller olje og for høyt trykk kan 

skade O-ringer. TEC-7 kontaktrens kan benyttes sparsomt. 

3. Dersom du får varsler om at kabel er frakoblet, eller sensor (mikrofon) kommer og går 

a. Sjekk kabelen for skader.  

b. Dobbelsjekk at kablene er ordentlig tilkoblet. 

c. Dersom det fortsatt ikke fungerer, prøv en annen kabel. Hvilken som helst 3.5mm 

stereo minijack (AUX) kabel kan brukes. 

4. Dersom du får opp varsler om lav registreringskvalitet eller ”vinkel” varsler 

a. Dobbelsjekk at ramme står/henger stødig. All bevegelse på rammen vil påvirke 

målekvaliteten og kan fremprovosere slike advarsler. 

b. Sjekk rammen fra sidene. Sørg for at sensorholdere er flate og at sensorene er 

perpendikulære i forhold til rammen (står rett).  

c. Sjekk at sensorholdere er flate og at rammen ikke er skjev på den ene siden.  

d. Sjekk sensorholders plassering ved å måle avstander i høyde og bredde. Disse skal 

være lik både oppe og nede samt på begge sidene. 

e. Dersom du ser varsler at bakre sensor ”avfyrer” før den fremre så er skrivefronten 

alt for stiv. Bruk skivefront beregnet for SkytterLink system! 

5. Merkelige skuddbilder i som en strek vannrett eller loddrett  

a. Sjekk at sensorer er tilkoblet riktig port på skiveenheten. 1 er øverst venstre, 2 er 

øverst høyre, 3 er nederst venstre og 4 er nederst høyre 

Dersom noen andre feil skulle oppstå, skru av skiveenhet og start om standplassenhet. Hvis dette 

ikke hjelper send e-post for support til post@skytterlinken.no. 
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