
 מנוף אנושי –הפעלת מתקן 
 כללי -על המתקן 

בגובה עם   ריחוףמשלבת  האטרקציית המנוף אנושי חווית אקסטרים 
 . מנגנון זכייה בפרסים

  אאל ,המתקן הינו העתק מוגדל של מכונות הממתקים הנמצאת בכל קניון
הוא המנוף המרים את הממתקים בעוד שותף נוסף מנהג   לקוחשכאן ה

 אותו לנקודת ההורדה . 

 מצולמת ומוקלטת, לצרכי בטיחות ובקרה. עמדההפעילות ב
 

 דים לנשים וגברים גם יחד. עהנהלים כתובים בלשון זכר, אך מיו הערה:
 
 

 מתקןנהלי פתיחת ה

 במקומו המיועד . יש להוריד את כיסוי המתקן לקפלו ולשים אותו  .1

 למלא.   ךבמידת הצור  .יש לוודא שיש מספיק ממתקים בארגז הממתקים .2

 יש לוודא תקינות סל ההרמה וחיבור השקלים המותאמים.  .3

 זכוכית , משטח הרמה. גדר הוודא תקינות המתקן, שער,  .4

  -  הברגה  ישאקל 3באמצעות  ,רמה למנוףהסל האת חבר יש ל .5

 הנמצאים בצידו השמאלי של סל ההרמה. הברגה כסופים םקליאש

 וודא שאקלי הברגה כסופים סגורים ומוברגים.   .6

)מתג שחור על הקיר( וטלוויזיה )באמצעות שלט והפעל הדלק תאורה   .7

 .  את הקליפ כנדרש(

 : לוח פיקוד .8

 . (12שעה    -  י )מתג אנכ  ONסובב מפסק הפעלה בלוח פיקוד למצב   .א

 בלוח פיקוד על ידי חצי סיבוב.  )לחצן חירום( שחרר פטרייה .ב

 

 לוח מפעיל:  .9

 טראס (  בהאפור לוח  השחרר פטרייה על ידי חצי סיבוב  בלוח מפעיל ) .א

 .("מפעיל"שמאלי )וודא בורר מפעיל במצב  .ב

 מנוף במצב עליון מקסימלי על ידי לחיצה על כפתור הרמה. וודא  .ג

 עצר וודא שגובה ירידה לא מאפשר נגיעת יהורד את המנוף עד שי .ד

 מוט ההרמה בבמת ההרמה .

 הפעל מצב סימולציה על ידי לחיצה על כפתור סימולציה . .ה

 הפסק מצב סימולציה על ידי לחיצה נוספת על כפתור סימולציה. .ו

 מקסימלי . לגובה הרם מנוף  .ז

   "לקוח". העבר בורר למצב  .ח



 : לקוחלוח  .10

 

 הורדה .  לסיים בנסיעה ימינה  וונסיעה קדימה של המנוף, נסיעה שמאלה הפעל בלוח הפעלת לקוח  .11

 "מפעיל" העבר בורר למצב  .12

 המתקן מוכן להפעלה !  .13

  הנהלי הפעל

 אינו רק להפעיל את המתקן !  ת/תפקידך כעובד חשוב להבהיר: -ראשית  .1

 תפקידך הוא:  

 לוודא בטיחות מקסימלית של הלקוח על ידי הקפדה על הנהלים  .א

 שגיות והצלחה . יללקוחות חוויה מקסימלית של ה הקנות ל .ב

 מנהג. שלקוח + ה משחק שלקוח הנכנסים רק לשטח האטרקציה  .2

 . מבפנים השער את לונעלאחר כניסת הלקוחות, יש ל .3

 מנהג ימתין ליד עמדת הפעלת לקוח.לקוח  .4

להוריד  גם  ו)יכול ללחוץ על הלקוח בעת הרמה (    ' ארנק וכו  ,להוציא מהכיסים מפתחות  בקש מהלקוח .5

 .)שלא יפלו לבריכה( משקפיים

 להשאיר את העיניים גלויות.  -יש להלביש על ראש הלקוח את הבאף  .6

 חבוש קסדה ללקוח משחק.ל -לאחר מכן  .7

 )תדריך מפורט בהמשך(.ל הוראות המשחק  ואופן ההפעלה בצע תדריך ללקוח ע .8

  על סל ההרמה המונח על מזרן בקצה השמאלי.לקוח ישכב ה .9

  .שאקלים המוזהבים(ה)שאקלי נעילה מהירה  3ות עבאמציש לחגור את סל ההרמה   .10

אם הלקוח לא    נוח.במרגיש מאוזן ווודא שהלקוח  -הרצפה ס"מ מעל  30-40את הלקוח לגובה הרם   .11

הורד את סל ההרמה ובקש מהלקוח להתקדם קדימה או מעט אחורה, על מנת לחלק נכון את    -מאוזן  

 מרכז הכובד. 

 שןב את הלקוח וודא שהפעם הוא מאוזן. הרם  .12

 .)כל השרשרת בתוך המנוף(מקסימלי גובה את הלקוח להרם  .13

 . "לקוח"  העבר בורר למצב  .14

  אותו מטה,  יורידשם ו   -באמצעות החיצים  רצויהההורדה ה נקודתל חברומנהג יסיע את הלקוח ה .15

 ף הפרסים. לאיסו



מרגע זה המערכת עובדת באופן אוטומטי, עד החזרת הלקוח בגובה לעמדת ההורדה מעל המזרן  .16

 שנמצא על הבמה. 

  "מפעיל" העבר בורר למצב  .17

 .המוזהביםהשאקלים  3 שחרורשאר לשכב עד לסיום נוודא שהלקוח  - הורד את הלקוח .18

בקש  , ו(מעל ראשו של הלקוחשמאלה )שלא יהיה  את המוט  סטאקלי נעילה מהירה , השחרר את ש .19

 עמידה . מהלקוח לעבור ל

 הורד את הקסדה והנח בצד.  הורד את הבאף והנח אותו במגירת הבאפים המשומשים. .20

 .שאספוגן על הכמות או איכות המוצר רסף את הפרסים לשקית ופואוודא שהלקוח  .21

 . מהמתקן הוצא את הלקוחות .22

 רק במצב בו המנוף בגובה מקסימלי . -סימולציה יבצע יזוז ימינה שמאלה או  מנוףה הערה :

 

 המשחקתדריך לפני 

  .המתקן בטוח ואין חשש לשימוש .1

 אם יש בעיה כלשהי הרם את היד או אמור בקול ואחזירך למקום מידית .  .2

 ד אותך לתוך ארגז הפרסים .  ימטר ומור 3מרים אותך לגובה של   יאנ .3

 או להסתובב . להתנדנד לטלטל את עצמך  סוראבמהלך הנסיעה  .4

 מותר לאסוף פרסים רק בידיים , אין להכניס פרסים לתוך סל ההרמה או איסוף ברגליים  .5

 מותר לאסוף רק הפתעה )בלון( אחת. .6

 של המפעיל לקום . בסיום יש להישאר לשכב עד הוראה מפורשת  .7

 תהנו!  .8

 

 נהלי חירום : 

 :על פי נהלי הפעלת המתקן אותו ריחזהל יםלא מצליחאנו ו ,בגובה לקוח נתקעאם  .1

 יש לקרוא לאחמ"ש !  .א

וודא מנוף בגובה מקסימלי ובורר   -סדר ההפעלה  ק מחדש על פי  ידליכבה את המערכת ואחמ"ש י .ב

 במצב מפעיל.

שחרר יו  שחרור בלם המנוף,  סולם לידית    האחמ"ש יטפס על  ,במידה ואין חשמל או תקלת מערכת .ג

עד  יטיא , בקצבוריד את המנוף באופן ידנית הידית לאחור. פעולה זו תעל ידי משיכאת הבלם 

 .  הגעת הלקוח לרצפה

  



 מתקןנהלי סגירת ה

 נוף ושים אותו במקום המיועד לכך . מהרמה מהשחרר סל  .1

 יש לעלות מנוף לגובה מקסימלי .  .2

 בעמדת מפעיל ועמדת פיקוד .  - פטרייההמפסקי  את שני יש להוריד  .3

 .(9שעה  -)העברת המתג למצב מאוזן  0-ל )מתג אדום( יש לכבות מתח בעמדת פיקוד .4

 וודא ניקיון המקום   .5

 חור על הקיר()מתג ששל האטרקציה  את התאורהכבה  .6

 וודא נעילה של שער כניסה .  .7

 

 בטיחות 

 מאושר מכון התקנים. -המתקן הינו פיתוח מקורי שלנו  .1

ונדרשת מאיתנו זהירות מרובה  כנתילות מסועפגובה, הינה כל פעילות מסחרית המרימה לקוח ל .2

 בהפעלת המתקן. 

 !  תשומת הלב המלאה, מופנית להפעלת המתקן וללקוח.   לא נכנסים למתקן עם מכשיר טלפון נייד .3

. הלקוח יכול לנסות לטלטל את עצמו, להסתובב על מנת להגיע לפרס  טלטול המנוף  -סכנה אפשרית   .4

 .לצורך בלאגן. במקרה כזה הוא עלול לפגוע בקירות הזכוכית או בבמה  או סתם

 לקוח ולעצור את הפעילות הזו. מצב זה יש להרים את הקול על הב

 עד אשר הוא מיושר ויציב. -יש להשאיר אותו בגובה ולא להוריד 

יש לרדת לבריכת הפרסים ולעצור את סיבוב סל  -אם סל ההרמה מסתחרר ולא נבלם באופן מיידי 

 ההרמה.

בסל במצב קרוב מידי  להוריד את הלקוח  יכול לנסות  המנהג  . הלקוח  פגיעה בבמה  - סכנה אפשרית    .5

 יו של הלקוח יפגעו בבמה. לבמה, באופן שרגל

 . יש לוודא כי הלקוח המנהג מרחיק את הלקוח באוויר למרחק בטוח, לפני שהוא מוריד אותו -פתרון 

חגירה לא מלאה של הקלוח, עלולה לגרום לו להחליק .  חגירה לא מלאה של הלקוח  -סכנה אפשרית   .6

 .נןהחוצה מהסל, או לחילופין להגיע למצב לא נעים, בו סל ההרמה מפעיל עליו לחץ לא מתוכ

, ולוודא במבט שכל ספרה מייצגת אחת מהשאקלים שאמורים  6בזמן הקשירה יש לספור עד  -תרון פ

 להיות מחוברים. 

יש להקפיא פעילות, לא להעביר שליטה ללקוח המנהג   -במידה וגילינו זאת כאשר הלקוח באוויר 

 גור אותו באופן מלא. ולהחזיר את הלקוח חזרה לרצפה, על מנת לח

 לדווח לאחמ"ש על כל מקרה כזה ! יש

 

 

 

  



 הוראות הפעלה של המערכת מצב ידני :
 שניות תעביר את המתקן למצב עבודה בידני   4למשך  0לחיצה על לחצן 

 .במסך זה אפשר לשנות את משך זמן האיסוף 

 .לקיבוע הזמן ENTER  לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן

 .הרמת עגורן (חץ למעלה( 3לחיצה על לחצן *

 .הורדת עגורן (חץ למטה) 6לחיצה על לחצן *

 .גשר קדימה 2לחיצה על לחצן *

 .גשר אחורה 5לחיצה על לחצן *

 .לחיצה על חץ ימינה קרונית ימינה *

 .לחצן על חץ שמאלה קרונית שמאלה*

 מחזירה את המערכת למצב אוטומט  -לחיצה על +/

 

 

 

 נהלי אחזקה של המערכת
 שמישות המערכות : תמערכת המנוף האנושי הינה מערכת פשוטה לאחזקה אך מחייבת בקר

 ביקורת יומית של מפעיל לוודא תקינות סל ההרמה וחיבורי ברגי עין .  .א

 המערכות הבאות : יש לבצע ביקורת תלת חודשית במסגרתה יבדקו  .ב

 הורדה בחירום על ידי ידית חירום. .1

 ביקורת חיזוקי של ברגי העין למוט. .2

 שימון השרשרת.  .3

 בדיקה ידנית של גבולות תנועה של המערכת .  .4

 חודש ע"י בודק מוסמך  14בדיקה כל  .ג

 


