
 Accurize App Manual 05/10/18 

 

© 2018 Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 29 V2.0.0 

 

   

 
   
 

 

 

 

 

 

Accurize App Manual 
 

 

 



 Accurize App Manual 05/10/18 

 

© 2018 Accurize AS, All Rights Reserved Page 2 of 29 V2.0.0 

 

Installering (Apple™) ........................................................................................................................................................................................................ 4 

Installering (Android™)..................................................................................................................................................................................................... 5 

Velg språk ........................................................................................................................................................................................................................... 7 

Legg til bruker .................................................................................................................................................................................................................... 8 

Fjerne en bruker ............................................................................................................................................................................................................... 10 

Legg til Våpen og navn på skivemål ................................................................................................................................................................................ 11 

Fjerne ett Våpen /navn på målskive ................................................................................................................................................................................. 13 

Koble til målskiven med telefonen/paden. ....................................................................................................................................................................... 14 

Dempe skudd lyden .......................................................................................................................................................................................................... 17 

Automatisk valg av våpen/bruker .................................................................................................................................................................................... 18 

Hurtig endre bruker/navn på våpen/skivemål .................................................................................................................................................................. 20 

Automatisk sikte justering funksjon ................................................................................................................................................................................ 21 

Prøve skudd ...................................................................................................................................................................................................................... 22 

Start skyting ..................................................................................................................................................................................................................... 23 

Zooming ........................................................................................................................................................................................................................... 25 

Skyte historikk ................................................................................................................................................................................................................. 26 

Resultater fra skyte økter ................................................................................................................................................................................................. 28 

Advarsel ........................................................................................................................................................................................................................... 29 

Sertifiseringer ................................................................................................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 



 Accurize App Manual 05/10/18 

 

© 2018 Accurize AS, All Rights Reserved Page 3 of 29 V2.0.0 

 

Krav 

• Accurize app bruker Bluetooth Low Energy (BLE) for å koble sammen med  Accurize targets. Din smart telefon eller pad må supportere BLE 
for at Accurize appen skal fungere. Din smart telefon eller pad bør også ha den siste oppdaterte softwaren installert, for å oppnå full effekt. 

Følgende enheter kan benyttes. 

De fleste mid to high end Android™ enheter supporter BLE som kjører Android 8 og høyere. 

• iPhone™ 6 og høyere som supporterer BLE. 

• iPad™ 3rd generasjon og høyere som supporterer BLE. 

• All iPad™ mini som supporterer BLE. 

• Android™ and Apple™ versjoner fungerer identisk når app funksjonen er installert 

Merk følgende før tilkobling 

• The Accurize App vil kun koble seg til Accurize targets I nærheten. 

• Accurize target må være innenfor rekkevidde av enheten med Accurize app installert, for å koble til. 

• Accurize target må være påslått og ladet for å kunne koble til. 

• Bare en Accurize target kan bli koblet til pr gang , man kan ikke ha flere Accurize target koblet til samtidig på samme appen. 

• Hvis oppkoblings problemer oppstår , prøv å restarte hele appen og koble til på nytt. 

• Andre typer enheter som opererer på samme frekvens område som Accurize target kan skape forstyrrelser. 

• De fleste kikkertsikter leveres i dag med fast Paralaxe-justering (normalt justert til ca. 100m skyteavstand) 
Slike kikkertsikter vil være utfordrende å få til å fungere optimalt med Accurize.  
Utfordringen er avstanden til skiveenheten, og man vil enkelt oppfatte problemet dersom man legger våpenet på et bord, og sikter mot 
skiveenheten. Dersom man flytter øyets posisjon vil man oppleve at retikkelet flytter seg på skiva, selv om våpenet ligger helt rolig. Om man 
likevel velger å benytte en vanlig kikkert bør man benytte laveste mulig forstørring – samt være bevisst på at øyets posisjon er så likt som 
mulig på hvert skudd. Man vil kunne benytte Accurize som et godt treningsverktøy, men presisjonsskyting på liten skive – og kort avstand vil 
være utfordrende/vanskelig. Din distributør selger imidlertid en svært rimelig kikkert , som fungerer utmerket med skiven. 
Accurize, fungerer derimot suverent, dersom man benytter kikkertsikte med manuell paralaxe justering, rødpunktsikte,diopter eller åpne sikter.  
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Installering (Apple™) 

 

 

 

 

1. Gå inn I app store. Søk etter 'accurize' og 
velg 'accurize' fra foreslåtte forslag. 

2. Trykk 'HENT' for Accurize app slik at 
programmet installers på enheten din. 

3. Når installeringen er ferdig trykk 'ÅPNE' for å 
åpne Accurize app 
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Installering (Android™) 

 

   

1. Velg Google Play. Søk etter 'accurize' 2. Trykk Accurize app som kommer opp i 
Søkeresultatene. 

3. Trykk 'INSTALL' for å installere Accurize app 
på enheten din. 
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4. Trykk'ACCEPT' for å akseptere Accurize App 
tilgangs krav. 

5. Trykk 'OPEN' for å åpne Accurize app på 
enheten din. 
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Velg språk 

  

 

  

Språk blir automatisk valgt under 
installasjonen. Dette kan når som helst 

endres i menyen.Klikk på språket for å endre. 
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Legg til bruker 

  

   

Trykk knappen for innstillinger for å få 
opp innstillinger. 

Gå til brukere ved å trykke på knappen 
med pil til høyre. 

Legg til ny bruker ved å trykke på 
knappen med pil til høyre. 
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En ny bruker er nå laget i brukerlisten. Klikk på knappen for muligheter for å 
legge til navn på bruker. 
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Fjerne en bruker 

  

  

 

Klikk på knappen for muligheter for å 
fjerne en bruker. 

Bekreft at du ønsker å fjerne bruker med 
'Okay'. All tilknyttet historikk og våpen vil bli 
fjernet fra denne enheten på valgt bruker. 
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Legg til Våpen og navn på skivemål 

  

   

Velg den brukeren du ønsker å legge til 
opplysninger på. 

Velg legg til Våpen/navn på skivemål for 
å legge til ett nytt våpen/navn på 

skivemål. 

Ett nytt Våpen/navn på skivemål er laget på 
denne brukeren. 
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Klikk på knappen for muligheter for å 
lage ett nytt navn på våpen/navn på 

skivemålet. Ønsker du å bruke flere skivemål 
på samme våpen, gjenta prosessen. 

Velg målskive, lengde på økten, lyd av skudd og 
manuell justering av sikte. Du får opp alternative 
valg ved å klikke på «velg målskive» 
Husk : Når første skudd økt er registrert på dette 
våpenet , er det ikke mulig å endre disse 
parameterene .Det må da lages nytt våpen/navn på 
målskive, for å definere nye parametere. Sikte 
justering kan gjøres manuelt her ved å klikke på mm 
eller dra cursoren, men det anbefales å bruke 
automatisk siktejustering funksjonen se s 20. 
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Fjerne ett Våpen /navn på målskive 

  

  

 

Klikk på knappen for muligheter for å 
fjerne ett våpen /navn på målskive. 

Bekreft at du ønsker å fjerne dette med 'Okay'. 
All tilknyttet informasjon og historikk vil bli 
fjernet på dette våpenet/navn på målskiven. 
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Koble til målskiven med telefonen/paden. 

  

   

Klikk på piltasten ved siden av koble til 
målskiven. 

Appen vil automatisk starte å scanne etter 
Accurize target modulen.  
NB! Husk at Accurize target må være 
påslått, knapp nede på høyre side av 
fronten.Husk også å slå på bluetooth 
funksjonen i telefonen/paden. 

Alle Accurize target som er I nærheten vil 
komme opp i listen. 
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Klikk på knappen for muligheter for å 
endre navn på skiven og/eller koble til. 

Når appen prøver å koble til et mål, vises 
dette ikonet øverst på skjermen. Senere 

vil du se at dette ikonet vises nederst på 
startskjermen når det er koblet til et mål. 
 

Når du er koblet til,vil innstillingsskjermen vise 
det tilkoblede målnavnet under målskive. Du 
kan nå trykke pil øverst til venstre på siden og 
gå til startskjermen. 
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For å gjenoppta tilkoblingen til målskiven automatisk ved neste gangs oppstart av appen.  
 
 
 

 

  

Ved å velge  “koble til når app starter' 
knappen til blå farge , vil appen prøve 

å koble seg automatisk opp til den sist brukte 
målskiven ved oppstart.  
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Dempe skudd lyden 

  

 

  

For å skru av eller på skudd lyden , 
klikk på knappen for lyd for å endre. 
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Automatisk valg av våpen/bruker 

  

 

 

 

  

 

Med alternativet "Velg våpen 
automatisk" satt til blått, blir den 

nåværende brukeren og siste valgte våpen 
automatisk valgt neste gang skiven kobles til..  
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Valg av scoringsystem 
 

 

 
 

Accurize kommer med to mulige scoring 
systemer som du kan velge når som helst fra 
siden over innstillinger. 
 
Simple: 0 → 10.9 
DFS: 0 → 9.9 → X.4 → *.9 
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Hurtig endre bruker/navn på våpen/skivemål 

  

   

Nåværende brukernavn og våpennavn vises 
nederst til venstre på startsiden. 
 

For å hurtig endre bruker ,trykk på bruker 
ikonet og en rullegardin kommer opp 

med alternativer. 

For å hurtig endre Våpen/skivemålet , 
klikk på ikonet for Våpen og en 

rullegardin kommer opp med ulike valg. 
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Automatisk sikte justering funksjon 

  

  

 

Ved å velge bruk av automatisk 
siktejustering funksjonen, kan du justere 

våpenets treffpunkt til senter av blinken. Når 
funksjonen er påslått vil skjermen bli grønn i 
bunnen. 

Klikk på knappen for automatisk 
siktejustering øverst på siden. Klikk “start 

skyting”,skyt ett skudd og skiven kalibrer seg 
etter treffpunktet. Er ikke dette ett perfekt 
skudd, gjenta prosessen. 

Du kan skru av funksjonen med å klikke 
en gang til på knappen for automatisk 

sikte justering. 
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Prøve skudd 

  

  

 

Ved å bruke funksjonen for prøveskudd, så kan 
du skyte en serie uten at dette blir registrert i 
historikken. 

Klikk på knappen for prøveskudd. 
Bunnen av siden vil bli rød når denne er 

aktivert. 

Klikk start skyting. 
 

Klikk prøveskudd knappen igjen for å 
skru av funksjonen. 
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Start skyting 

  

   

For å starte skyting klikk 'Start Skyting'. 
 

Skudd vil bli vist på målskiven der den ble mot-
tatt av målet. En oppsummering av skuddverdi-
ene vises nederst på siden. 
 

Du kan når som helst ta opp summering av 
skuddene for å sjekke status.Trykk på den blå 
linjen nederst på siden for å få opp summering. 
Summeringen vil uansett komme opp når se-
rien er ferdig.  
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Serien vil automatisk komme opp som ett 
sammendrag når den er ferdig. 
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Zooming 

  

 

  

Du kan zoome inn/ut ved å bruke to fingre på 
skjermen og dra inn/ut. 
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Skyte historikk 

  

   

For å komme inn I historikk funksjonen, 
klikk på historikk knappen øverst på 

siden. 
 

Klikk på pilen ut til høyre for det aktuelle 
våpennavnet,  for å se historikken til det 
enkelte våpen/navn på målskive. 

Du kan sveipe med fingeren over skjermen for 
å få forskjellig grafisk fremstilling av resultatet. 

Klikk på knappen for heat map av/på 
for å se resultatet i forskjellig form. 
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Scroll ned på skiven for å finne historikken til 
hver enkelt økt. 
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Resultater fra skyte økter 

  

   

Klikk heatmap for å skru av/på 
funksjonen. 

Sveip høyre/venstre for å få frem ulik grafikk. 
 

Scroll ned for å se den enkelte skyte økten og 
hvert enkelt skudd. 

 
. 
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Advarsel 

Accurize målskiven er kun beregnet for innendørs bruk og vil ikke fungere i direkte sollys. Accurize målskiven kan også være følsom for visse 

typer kunstige lysforhold som produserer flimrende lys, inkludert flouresent lysrør belysning. Hvis du kontinuerlig mottar en varsling for 

omgivelses lys eller får treff som ikke er relevante, flytter du Accurize målskiven til andre lysforhold eller justerer belysningsforholdet. 
 

Sertifiseringer 

FCC-erklæring om overholdelse 

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Operasjonen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig 
interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk. 

Dette utstyret har blitt testet og funnet å overholde grensene for  Klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet 
for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. 

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- 
eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett av 
følgende: 

• Juster eller flytt mottaker antennen. 

• Øk separasjonen mellom utstyret og mottakeren. 

• Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp. 

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvars erklæringen, kan ugyldiggjøre 
brukerens autoritet til å betjene utstyret. Slike endringer gjør at garanti og reklamasjons retten utgår. 

 

Accurize målskiven er sertifisert og godkjent under CE og FCC. 

 


