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Първи стъпки
ВНИМАНИЕ

Това устройство е предназначено да осигурява точни 
решения, насочени само към калибрирани измервания на 
текущите условия. В зависимост от средата, условията 
могат да се променят бързо. Промените в условията на 
околната среда, като пориви на вятъра, могат да окажат 
влияние върху точността. Винаги предвиждайте граница на 
безопасност за променящи се условия и грешки.

Винаги проверявайте оборудването, преди да използвате 
огнестрелно оръжие. Вие сте отговорни за спазването на 
всички приложими разпоредби за огнестрелно оръжие.
Винаги предвиждайте целта си и това, което се намира отвъд 
вашата цел, преди да направите изстрел. Несчитането може 
да причини материални щети, нараняване или смърт.
Вижте Important Safety and Product Information ръководство 
в кутията на продукта за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.

Xero S1 Trapshooting Trainer ви помага да подобрите 
стрелбата си, като проследява глинена мишена и вашите 
изстрели, използвайки комбинация от сензори. Устройството 
може да следи оранжеви, зелени и розови глини с размери 
108 мм и 110 мм. Други размери и цветове не се поддържат.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство е предназначено за 
проследяване на една глина и един изстрел наведнъж. 
Двойните изстрели и мишени не се поддържат.

Общ преглед на устройството

Бутон за включване
Натиснете, за да включите устройството. 
Задръжте, за да изключите устройството.

Микро-USB захранване 
и порт за данни (под 
капака)

Свържете съвместим USB кабел, за да 
заредите устройството или да 
прехвърлите данни с помощта на 
компютъра.
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Тъч скрийн

Защитно покритие

Плъзнете, за да превъртате през 
функции, екрани с данни и менюта.
Натиснете, за да изберете.
Премахнете преди да използвате устр. 
Поставете, когато не се използва.

Настройки на статива
Контролите за регулиране на статива са разположени от 
долната страна на устройството Xero S1.

Бутон за настройка 
на статив

Регулира ъгъла на устройството Xero S1 
върху опората за статива

Лост за освоб. на статив

Отваря гнездото за инсталиране или 
премахване на опората за статива

Инсталиране на статив
1 Завийте стойката за статив    на статива.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да затегнете опората за статив, така че да 
не се движи по време на употреба. Монтирането на топка за 
статив използва размер на резбата 1/4 "-20 и е съвместимо с 
повечето стативи. За най-добра производителност, не вдигайте 
устройството на повече от 1,2 м

2 Натиснете и задръжте лоста за освобождаване        .



3 Докато натискате лоста, поставете опората 
за статив в     гнездото      .
ЗАБЕЛЕЖКА: Монтажът на топката трябва да се поставя
 лесно в гнездото. Ако е трудно да се постави, трябва да 
видите дали лостът е натиснат напълно.

Регулиране на ъгъла на статива
Можете да регулирате ъгъла на устройството върху 
опората за статив, за да го подравните с вашата цел.
1 Докато държите бутона за настройка,           накл. устр.

2 Докато държите бутона за настройка, наклонете устр.

Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете USB порта, 
защитното капаче и околността преди зареждане или 
свързване към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се зарежда, когато е 
извън одобрения температурен диапазон.
1 Повдигнете капач.     .

2 Включете малкия край на захр. кабел в USB порта 
на устройството.

3 Включете  другия  край  на  захранващия  кабел  в 
приложения адаптер за променлив ток.

4 Включете AC адаптера в стандартен контакт.
5  Заредете напълно устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пълното зарежд. може да отнеме до 3 часа.

Включване на устройството
Натиснете POWER.
При  първото  включване  на  устройството  трябва  да 
следвате  инструкциите  на  екрана,  за  да  завършите 
процеса на настройка.

Устройството използва профили за пистолет при всяка сесия. 
Профилът, който въвеждате, трябва да съвпада с оръжието, което 
използвате за всяка сесия. Можете да добавите до 10 профила.

Добавяне на профил за пистолет

1 Избор  > GUN PROFILES > ADD PROFILE.
2 Изберете поле, за да въведете инф. за вашето оръжие.
3  Избор .

Активиране на профил за пистолета
Преди да можете да активирате профил за пистолет, трябва 
да добавите профил.
1 Избор  > GUN PROFILES.
2 Изберете профил.
3 Изберете ACTIVATE.

Trap Game режими
Устройството включва различни trap game режими, които 
най-добре отговарят на вашите нужди.
PRACTICE: Режима ви позволява да стрел стандартен кръг 

от American trap или да работите чрез обичайна практика. 
Всеки кръг се състои от 25 изстрела. Обратна връзка се 
предоставя след всеки изстрел.

LEAGUE: Режимът се състои от стандартен кръг от American Trap. 
Стрелците правят пет изстрела от пет станции. Можете да 
изберете да получавате обратна връзка в реално време или да 
използвате устройството за отчитане на резултата. Когато 
устройството е конфигурирано само за отчитане на резултатите, 
всеки изстрел се записва за преглед в края на кръга.

TOURNAMENT: Можете да персонализирате турнирния 
режим, за да работите с правилата на вашия турнир. Ако е 
необходимо, можете да настроите режима на показване да 
представя обратна връзка само когато завърши кръг.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт не е предназначен за 
среда с double trap, които позволяват множество 
яизстрели за всяка цел.

Стартиране на Trap Shooting Session
1 Позиционирайте  устройството  директно  пред  вас  на 

станцията за стрелба.

2 Застанете директно зад устройството с предния си крак 
не повече от 46 cm (18 инча) от него.

3 Изберете TRAP MODE.
4 Изберете trap game режим.
5 Ако е необходимо, изберете поле за данни, за да промените 

информацията за вашата сесия.

2                                                                                                                                                                                          Добавяне на профил за пистолет



СЪВЕТ: Информацията, въведена на екрана за настройка, 
се използва за калибриране на устр. за вашата сесия. 
Трябва да проверите, че цялата информация е точна.

6 Избор .
7 Изберете вашата текуща станция и изберете .
8 Подр. устр. така, че точката на стрелк.     да е центрирана

над капана .

ЗАБЕЛЕЖКА: Стрелката и капаните могат да се появят в 
различни позиции в зависимост от станцията за изстрел. 
Трябва да се уверите, че горната част на прозореца за 
подравняване е подравнена с горния ръб на trap house-а.

9 Избор .
10Когато READY се появи, започнете вашата

сесия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството няма да открие изстрел, докато 
на екрана не се появи уведомлението READY. Винаги 
трябва да потвърдите, че устр. е готово, преди изстрел.

След пет изстрела ще бъдете подканени да промените 
станциите за стрелба. Следвайте инструкциите на екрана, 
за да настроите устройството си на различна станция.

Режим на дисплея
Режимите на дисплея конфигурурат как устройството 
показва информация между изстрелите. Когато 
стартирате сесия, изберете DISPLAY MODE.
FULL  DETAILS:  Активира  устройството  да  запазва 

резултата и да показва анализ след всеки изстрел.
SCOREKEEPER:  Активира  устройството  да  запазва 

резултата, но да не показва анализ между изстрелите.
BLACK BOX: Деактивира показването на резултат и анализ 

на изстрела между изстрелите. Можете да видите 
таблицата с резултати само когато рунда е завършен. 

Промяна на станцията за изстрел
Ако е необходимо можете смените станцията ръчно.
1 По време на сесия, изберете .
2 Изберете станция и изберете .
3 Следвайте иснтрукциите, за да поставите устройството 

на станцията.

Upland тренировъчен режим
Upland режимът на тренировка ви позволява да практикувате 
уменията си със съвместим trap thrower в среда извън 
стандартното поле. Стандартният кръг на upland shooting се 
състои от 25 цели. До шест стрелци могат да се състезават 
един срещу друг в един кръг на upland shooting. Всеки 
стрелец трябва да застане зад Xero S1 устройството, когато 
прави своя изстрел.

Upland Training Mode 3

Позициониране на устр. за Upland Training
ВНИМАНИЕ

Никога не стойте пред позицията за изстрел, когато 
работите с това устройство. Винаги предвиждайте целта си 
и това, което се намира отвъд вашата цел, преди да 
направите изстрел. Несчитането на вашата среда, може да 
причини материални щети, нараняване или смърт.

Използвайте upland тренировъчен режим само с дистанционно 
управляван електронен trap thrower. Съвместимите trap throwers 
трябва да са способни всеки път да изстрелват глинени цели в 
последователна траектория. Това устройство не поддържа hand 
throwers или ръчно управляеми thrower-и.
1 Позиционирайте  trap  thrower-а,  така  че  последователно  да 

пуска глини в зона, която е безопасна за изстрели.
2 Поставете  устройството  на  разстояние  1,5  м  от  мястото  trap 

thrower-а в позиция          7 часа или      5 часа.

3 Застанете директно зад устройството с предния си крак 
на не повече от 46 cm от него.
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