
 מבנה אטרקציית לייזר
 :רקע

 האטרקציה משתרעת על פני שלושה חדרים. .1

על מנת שנוכל להבין את הנהלים במדויק, יש לקבוע שמות ברורים לכל אחד מהחדרים, על מנת  .2

 בין אחד לשני.שנוכל לטפל בדברים הנכונים ולהעביר משימות 

 :חדר התדריכים

 הנמצא מאחורי דלפק הקבלה ולפני משרד המנהל.החדר  .1

 אנשים ומעלה(. 9בחדר זה יבוצעו התדריכים לקבוצות ) .2

 איש ומסך טלוויזיה להקרנת סרטון ההדרכה. 20בחדר ספסלים לישיבה של עד  .3

 :חדר הלייזרים

 החדר הנמצא בכניסה למתחם הלייזר. .1

 ים.ושם מונחים אפודי הלייזר והרובממוספרים קולבים  20בחדר זה ישנם  .2

 אנשים בלבד(. 8בחדר זה יבוצעו התדריכים לקבוצות קטנות )עד  .3

 מחדר זה מופעל המשחק, התאורות, מכונות הערפל והמזגן. .4

 ".חדר המפעילבקצה הרחוק של חדר זה, ישנה דלת גבס שחורה, המובילה ל" .5

 :חדר המפעיל

 החדר הרחוק הנמצא בקצה חדר הלייזרים. .1

 המשחק, מערכת השמע, המגברים ומערכת המצלמות.בחדר זה נמצא מחשב ההפעלה של  .2

 חלק מהחדר משמש כמחסן. .3

 הכניסה לחדר זה מותרת למפעיל בלבד, בפתיחת וסגירת היום ולצורך שינוי המשחק הפעיל. .4

 :זירת הקרבות

 האולם הגדול בו מתקיים המשחק. .1

 הכניסה לאולם דרך דלתות ההזזה הכתומות. .2

 שאמורה להיות סגורה בכל עת. בקצה האולם ישנה דלת יציאת חירום, .3

 כל האמצעים הקיימים בזירת הקרבות מופעלים ומופסקים מחדר הלייזרים. .4

  



 פתיחת יוםנוהל 
 :אורות תדלקה

 בחדר התדריכים, חדר הלייזרים ואולם הקרבות.סגול  תאורת אולטרא הדלק .1

  לייזרים(הוגם בחדר  הקרבות כבה אורות לבנים )גם באולם .2

 והלדים עובדים(המקרנים  הסגולות, התאורה )כל מנורות הפלורוסנטוודא תקינות  .3

לק וד אולם הקרבות(ל כניסההדלת בחדר הלייזרים )ומאיר על וודא כי תותח האולטרה הנמצא  .4

 .MODEעל מקש ה  ץבמידה ולא יש ללחו ות.דולק בו וכי כל המנורות

 של האיש עם קרני הלייזר( מול הציור הגדול באולם הקרבות )הנמצא  "תותח האולטרה"וודא כי  .5

 .MODEעל מקש ה  ץבמידה ולא יש ללחו ות.לק וכי כל המנורות דולקוד

 עובדים וכי הם במצב רנדומאלי. מנורות הלדוודא כי ארבעת מנועי  .6

 . תלקודוודא כי תאורת ה"מים"  .7

 :מכונת ערפל  תהפעל

 המנוע ! חשוב ! הפעלת המכונה ללא נוזל עשן, תגרום לשריפת .1

 (.הקרבות)אחת במסדרון, שתיים במרכז אולם  מלא נוזל ערפל בשלושת המכונותיש ל .2

 מסדרון :מכונת ערפל ב .3

 תג הפעלת המכונה + מקרן הלייזר נמצאים בדלפק המכירה של המראות.מ 

 ש להפעיל את שניהם יחד.י 

 :מכונות( 2) אולם הקרבותת ערפל בומכונ .4

 כניסה לחדר המפעיל, השמאלי מבין השניים.התג ההפעלה נמצא משמאל לדלת מ 

 יש לכבות את המכונה. -פעלה לפני תדריך לקבוצה. במידה ובשעה הקרובה אין קבוצה ה 

 מופיע בתמונהש כפי DMX במצבנדלקה העשן  ותמכונאחת מבמידה ו .5

 

  FUNCTIONיש ללחוץ פעמים על מקש 

 

  



 15% על  FAN-וה 15%על   Volume יש לוודא כי functionעל  לאחר הלחיצה: מסדרון .6

 .Functionמתבצע ע"י לחיצה על  FANלבין   Volumeמעבר בין  –הערה 

 (Up/Downשינוי ערך האחוזים מתבצע ע"י לחצני החיצים )

 35% על  FAN-וה 35%על   Volumeיש לוודא כי functionעל  לאחר הלחיצה: הקרבותאולם  .7

 .Functionמתבצע ע"י לחיצה על  FANלבין   Volumeמעבר בין  –הערה 

 (Up/Downשינוי ערך האחוזים מתבצע ע"י לחצני החיצים )

 .הפעל את מחשב המשחק וודא חיבור לעמדות ותקינות .8

. הלחיצה חייבת להיות קצרה )המחשב רק במצב שינה(. אסור לכבות את מחשב המשחקהערה: 

 .)הכפתור מוקף בעיגול אדום( לחיצה ארוכה תכבה את המחשב

 )מעל דלת חדר מפעיל( הדלק את מסך המצלמות .9

 באמצעות השלט 

 ליד הדלפק הראשי  תהטלוויזיו 2הפעל את  .10

 בטחה (.א) לוח תוצאות +מצלמות 

 הפעל את המזגן באולם )מתג שחור בודד, הנמצא מאחורי  .11

 (לחדר הלייזרים דלת הזכוכית בכניסה

 )יש לבצע כחצי שעה לפני  נתק אפודים ורובים מהטענה .12

 כניסת הקבוצה הראשונה(

 ., בחלק הפנימיבגב האפודא הדלק את כל האפודים ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה שנמצ .13

 ( . player setup וודא כי כל האפודים מחוברים למערכת במחשב ) .14

ליד המספר של )וד יצהמן מה הבעיה ביו יש לציין - אם יש בעיה עם אחד האפודים או הרובים .15

 עד אישור של המנהל . זה שתמש באפודהל איןו (אותו אפוד

 אולםשטח השמע בכל  וודא תקינותמשחק  מגברים(. הפעל 3-)מיקסר ו הדלק את מערכת ההגברה .16

 .הקרבות

 וודא שכל המטרות תקינות ומוארות )בסיסים, רימוני הלם, מטרות ניקוד (. .17

 .סגורה בקצה הרחוק של אולם הקרבותבדוק שדלת החרום  .18

 .Team Gameוודא כי המשחק הנבחר הינו  .19

 סגור את דלת חדר המפעיל. .20

 הכנס שוב לאולם הקרבות וודא כי מכונות הערפל תקינות ומוציאות ערפל כנדרש. .21



 דלת הזכוכית צריכה להיות נעולה בכל זמן ! .22

 היא נפתחת לצורך הכנסת והוצאת שחקנים בלבד !

 .באמצעות שואב אבקחדר הלייזר וחדר התדריכים את יש לנקות  .23

פעמיים בשבוע )ראשון וחמישי( יש לבצע ניקוי יסודי ברחבת המשחק: יש לטאטא את כל המתחם  .24

 ובהמשך לעבור עם מגב וסמרטוט רטוב.

 מגבון לח .עם קטן ואז המטאטא הם ע אפודים כולל הנשקים 2יש גם לעבור בכל משמרת על  .25

 .( ומתיניקוי  ועבר אפוד ונשק, אחזה מס' מספרים ביומןהפי  לען )יש לציי

 , (ולא יד אחת)ליו עם שני ידיים עבדיקה אחרונה היא להריץ משחק לראות שהנשק יורה רק  .26

 ומשמיעות קול +נותנות ניקוד . מגיבותלירות בכל המטרות ולשמוע שהן 

 

  



 ת יוםסגירנוהל 
 וודא כי דלת הזכוכית נעולה. .1

 בדוק במצלמות כי אין אף אחד בתוך זירת הלייזר.  .2

, וכי לייזריםהבדוק כי אין אף אחד באולם ובחדר לואולם הקרבות  במתחם רגלי בצע סיוריש ל .3

 לא נגרמו נזקים במהלך היום.

תקינות(, מכונות דולקות ו)כל המנורות  שמישה תאורהכי ה וודאהרמקולים, ושמע בדוק תקינות  .4

 תקינות. הערפל

 לבדוק כמות נוזל במכונות ערפל . יש .5

 מצב סגור ולא נפתחת בדחיפה.ב )בקצה הרחוק של אולם הקרבות( רוםיחהדלת כי וודא  .6

 מגברים( 3)מיקסר +  את מערכת ההגברה ותכביש ל .7

 .מצלמותההטלוויזיה של מסך את  תכבויש ל .8

 : אפודים ונשק .9

 )נשקים מלפנים ( ולוודא כי מונחות בצורה מסודרת על גבי הקולב. ,פור את החליפות סש לי 

 ( הוללסואורות  קיןתשברים , אורות, מסך על הנשק )  דוק תקינות החליפות והרוביםבש לי 

ולא  תחת לאפודמה מגיע ניעטשכבל ה ,וודאלשוב מאוד ח) להטענה את האפודים ברחש לי 

 אחרי החיבור . וודא כי הנורה הצהובה נדלקהול - מתוך הזרוע ( 

ואז   menusלמחשב ולנתק את המערכת ע"י לחיצה של  שתגיש ל פודיםאה רואחר חיבל 

power down    ואז סגירת יוםEND OF DAY  אחרת ה בטעות על סגיר ת. )אם לחצ- 

 !! ( מאוד בוחש, לשים לב לזה !! לא יטענו במהלך הלילה האפודים

 גם בחדר המפעילו( סגולה ולבנה)אורות ת את כל התכבויש ל .10

 יש לכבות את המזגן .11

 ל את דלת הזכוכית באמצעות המפתח )המגנט לא מספיק בלילה(ונעלאחר עזיבה, יש ל .12

 

 

 

 

 


