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  מסך יצירת תרגילים

בלייזפוד חיפוש תרגילי   

המספר  –הגדרות הפודים יקון אי

מתאר את  על גבי הפוד המופיע

 הקלקהפודים המחוברים.  מספר

כדי להגיע למסך הגדרות  יועל

 הפודים.

  התוצאות שלך

 הגדרות האפליקציה

 הפעילויות האחרונות שלך

 המועדפים שלך

אישיות עבורךהמלצות   

 נהל שחקנים הפרופיל שלך

 הורדת האפליקציה 

  בחנות  Blazepodמצוא את ליך לעשות הוא לעכל ש ך, להורדת האפליקציה למכשיר האנדרואיד או האייפון של

 :האפליקציות

 

 המסך הראשי  –האפליקציה 

 בה: על מבנה האפליקציה החדשה ונעבור על המסכים השונים יחד  בואו נסתכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

לחץ כדי להאיר  – ארהכפתור ה
 את הפודים המחוברים.

בחר באפשרות זו כדי  –התחבר 

 להתחבר לכל הפודים הזמינים

מידת שם הפוד +
   הטעינה שלו

 

המספר  –הגדרות הפודים  יקוןאי

מתאר את כמות פוד המופיע על ה

 המחוברים.הפודים 

הפודים התנתק מכל 
 המחוברים

באופציה בחר  –חיבור אוטומטי 

לפודים זו כדי להתחבר 

אוטומטית כשהאפליקציה 

  פתוחה
 סדר את הפודים הזמינים לפי:

 שם -

 מרחק מהטלפון -

 חיבור אוטומטי -

 התחבר לאחרונה -

הוסף או הסר חיבור אוטומטי 
 של הפודים

 הזה האר את הפוד הספציפי

הוסף או הסר התחברות אוטומטית 
 לפוד

 התנתק מהפוד

 הגדרות הפודים

 .מופעל ךבמכשירשהבלוטוס וודא תחילה לאפליקציה.  בין הפודיםלעשות הוא לחבר  ךליעהדבר הראשון ש

  –הפוד הכחול יקון לחץ על אי

ושאינם  שהאפליקציה "רואה"בטווח הפודים הזמינים )כל הפודים כל שתי רשימות. אחת עם ב בחין במסך שיפתח ת

 למכשירך. ( ואחת עם הפודים המחובריםמחוברים למכשיר אחר

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר הפודים המקסימלי אליו תוכל להתחבר בו זמנית תלוי במודל הטלפון בו אתה משתמש. –*שים לב 
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סנן פעילויות בהתאם 

 למטרות שלך.

 

 פרטי הפעילות:               

 מספר השחקנים -

מספר הפודים המשתתפים  -

 בפעילות

  שם הפעילות

לחץ כדי להחליף בין 

תרגילים רשימת ה

המוגדרים מראש ורשימת 

 שמרת.יצרת והתרגילים ש

כדי להוסיף/להסיר את ץ לח

הפעילות מרשימת 

 שלך המועדפים

 

הפעילות תחומי  

 )התרגילים המוגדרים מראש + התרגילים שייצרת ושמרת( ”Explore“מסך 

את הרשימה הארוכה של התרגילים המוגדרים מראש של בלייזפוד ) פותחו ע"י מיטב אנשי הוא המקום בו תמצא  זהמסך 

 .ושמרת במסך זה ימצאו גם התרגילים אותם יצרתהמקצוע שלנו ( שגדלה כל הזמן. 
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החליקו  –תיאור הפעילות 

איך למקם את  כדי לגלות

ולבצע את , להגדיר הפודים

 הפעילות

לחץ על  –הוסף למעודפים 

הכוכב בשביל 

להוסיף/להסיר את 

 הפעילות מהמועדפים.

תיאור מפורט של  –תיאור מפורט 
למקם את  היכןהפעילות כולל 

מה יהיה הפודים, איך הפודים יכבו ו
 משך הפעילות

 
 

כדי  ”Start Now“לחץ על  

 להתחיל את הפעילות מידית.

כדי   ”Start on hit“לחץ על  

להתחיל את הפעילות רק עם 

 אחד מהפודיםלחיצה על 

. הגדרות פתוחות של הפעילות
שלא כמו ההגדרות הקבועות, 

ההגדרות הפתוחות ניתנות 
 לשינוי בהתאם לצרכים שלך.

   

שנה את שם 

המתאמן/הצבע או הוסף 

 מתאמן חדש.

 

גדי  ”customize“לחץ  

לפתוח את האפשרות 

 גדרות התרגיללשינוי ה

צפה בהגדרות  –הגדרות קבועות 

שנקבעו עבור הפעילות 

 הספציפית.

  ”Activity“מסך 

 כללי .1

 כאשר לוחצים על פעילות ספציפית, מסך הפעילות יפתח.
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  ”Create“מסך 

 ומטרותיך. ךיבהתבסס על הגדרות שיתאימו לצרכ פעילויות משלך צורבמסך זה תוכל לי

איך הפודים את ה שתבחר תקבע קהדבר הראשון שתצטרך לעשות הוא לבחור בלוגיקה עליה תתבסס הפעילות. הלוגי

 ידלקו.
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 הגדרות תרגילים

 תרצה ליצור.ש הפעילות עבורניתן לשנות  אותןלכל לוגיקה יש סט הגדרות שונה 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 הגדרות כלליות

o  תחנות עבודה– Working Stations רת של פודים. דמתייחס לפעילות שמבוצעת עם כמות מוג

 פעילות נוספת תוכל להגדיר תחנת", סמוך קום" -, למשל פודים 3 עםלדוגמא, אם אתה מייצר תרגיל 

 שתתפ/ים נוספ/ים במקביל באותו הזמן.תרגיל בדיוק עבור מהפודים אחרים ולהפעיל את אותו  3עם 

o  מספר פודים– Number of Pods ספציפית, כמו מספר הפודים שיעבדו בפעילות ההכוונה היא ל

 עבודה אחת ) עמדה אחת (. במספר המתאמנים, בתחנה

o  מספר הסטים– Number of cycles  מתייחס למספר הפעמים שברצונך שהפעילות תבוצע. אם תבחר

 אחד לאלו שאחריו.בין סט  זמן ההמתנה יותר מסט אחד, תצטרך להגדיר גם את

 



 

8 
 

 Activity Settings -הגדרות פעילות 

  מתאמן– Player  עבודה אחת.משתתף בפעילות בתחנה יחיד המתייחס למתאמן 

  חדש. התוצאה של  תאמןלהוסיף מהאפשרות בלחיצה על שם המתאמן תיפתח רשימה של כל המתאמנים וכן

 השמורות ) "התוצאות שלך" ( כל מתאמן תופיע ברשימת התוצאות

  משך הפעילות– Activity duration  תוכל לבחור  משך הזמן שהפעילות תתבצע.הוא המקום בו תקבע את

 האפשרויות: 3אחת מתוך 

o HIT – אותם הגדרת (של הפודים) במגע כיבוייםההגעה למספר ה ם עםיסתיהפעילות ת. 

o Timeout – .הפעילות תסתיים לאחר הזמן שהגדרת 

o Hit/Timeout – .מה שיגיע ראשון. כמות הכיבויים שהגדרת או הזמן שהגדרת 

 Lights Out  אפשרויות: 3היא ההגדרה שבה נקבע איך יכבו הפודים במהלך הפעילות. תוכל לבחור מבין 

o Hit – .מכה על הפוד המואר תכבה את הפוד 

o Timeout – .הפוד יכבה לאחר הזמן המוגדר שבחרת 

o Hit/Timeout – .מה שיקרה ראשון. מכה על הפוד או סיום הזמן שהוגדר יכבו את הפוד המואר 

 Light Delay Time  פשרויות:א 3להידלקות של הפוד הבא. תוכל לבחור בין הוא הזמן בין היכבות הפוד 

o None – .הפוד הבא ידלק מיידית אחרי שהפוד הקודם כבה 

o Fixed –  הפוד הבא ידלק אחריX  השניות שהגדרת. למספרשניות מהיכבות הפוד הקודם, בהתאם 

o Random –  בהתאם כבה, הפוד הקודם לאחר ש (תרנדומלי) שניותמשתנה של הפוד הבא ידלק מספר

 שהגדרת. הזמנים לטווח

 Competition Mode ,2מבין את סוג התחרות בניהם תוכל לבחור  כאשר יש יותר משחקן אחד בתחנת עבודה 

 האפשרויות:

o Regular mode , צבע שלו.הפודים הדולקים בכל מתאמן מכבה את 

o First to hit mode ,מכבה גם שמאיר בצבע שלו,  שמכבה את הפודשון מבין המתחרים המתאמן הרא

 עליהם( שלהם )ובכך מקשה אחרים את הפודיםמשתתפים הל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 Home Base –הגדרות מיוחדות ללוגיקת 

o Home base Pod color  כל פעם.ביקבע את הצבע שבו ידלק פוד הבסיס 

 Focus Logic –הגדרות מיוחדות ללוגיקת 

o Number of distracting Pods .יקבע כמה פודים ידלקו במטרה להסיח את דעת המתאמן 

o Distracting Pod colors  שמשו להסחת הדעת של המתאמן.יבהתאמה כמה ואיזה צבעים יקבע 

o Strike Out  שידרשו כדי הפסילות )כיבוי של הפוד הלא נכון( מספר את נוכל להגדיר באפשרות זו, אם נבחר

 ופסק.שהפעילות ת

 Sequence logic -הגדרות מיוחדות ללוגיקת 

o Number of steps .יקבע כמה פודים ידלקו במשך הפעילות 

 

 

 

 אינדיקציות של הפודים

לטובת צריך לבחור אתה איזה פודים במשתתפים בפעילות יהבהבו ויסמנו הכאשר אתה בפעילות ספציפית, הפודים 

 הזו. הפעילות

 ישנם מספר סוגים של אינדיקציות:

  .אם השימוש בכל הפודים בפעילות הוא זהה אזי כל הפודים יהבהבו באותו הצבע 

 .אם פוד או חלק מהפודים אמורים לשמש במיקום ספציפי, הם יהבהבו בצבע שונה בהתאם להגדרות שהוגדרו 

  אם יש יותר ממתאמן אחד, כל אחד עם הצבע שלו, אז כל הפודים יהבהבו בצבע של מתאמן אחד ולאחר מכן

  בהבו בצבע של המתאמן השני וכן הלאה.יה

 גם אינדיקציות שונות ללוגיקות השונות: ןישנ 

o Focus – .הפודים יסמנו רק את הצבע הנבחר. לא תראו אינדיקציה לצבעים מסיכי הדעת 

o Home base –  הפודים יסמנו בשני שלבים. פוד הבסיס ולאחר מכן הפודים ההיקפיים. הקפד להפריד

 פודים ההקיפיים.בין פוד הבסיס וה

o Sequence – .)הפודים ידלקו לסמן כל שלב: צבע וסדר )איזה פוד ידלק ראשון, שני, שלישי וכו 
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מספר הכיבויים של הפודים 

 במשך הפעילות

 

תלוי  –טיימר של כל פעילות 

 ת הפעילותבהגדר

זמן התגובה הממוצע )הזמן 

 מהידלקות הפוד ועד כיבויו(

 

הגרף שמראה  –גרף התגובה 

 את זמן התגובה לכל כיבוי.

 

 

Miss-Hits –  מספר הפעמים

שלא כיבית את הפוד בזמן. נתון 

 ונטי במקרים הבאים:וזה רל

o  כאשר אופציית ה- “Lights 

out” על נקבעה 

“Hit/Timeout” 

o  כאשר סוג התחרות נקבע

 ”First to Hit“על 

 כפתור יציאה
הפעילותשם   

ןהצבע של המתאמ  

 השהה פעילות

 מסך התוצאות

 אחד מהמתאמנים, בכל סט.  עבור כל בכל מסך תוצאות תוכל לראות את התוצאות שהשגת בזמן אמת,

 ישנם הבדלים במסך התוצאות בלוגיקות השונות.
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 סנן את התוצאות ע"י:

 סוג הפעילות -

 תאריך -

 שם הפעילות -

 שם המתאמן -

 

 

לחץ על הפעילות לפתוח את 

כל היסטוריית התוצאות עם 

 הפרטים על הפעילויות.

שם את תאריך הפעילות,  ראה

ואת הפעילות, שעת הפעילות  

 הפעילות. משך

הסט שמאלה כדי למחוק תוצאה 

 ספציפית.

 

 Analytics Screen -מסך ניתוח התוצאות 

לעקוב אחרי  לך, זה יאפשר שהתבצעו הפעילויותכל היסטוריית התוצאות של  מצוא אתתוכל לבמסך ניתוך התוצאות 

 למדוד ולהעריך את ההתקדמות.שלך, המתאמנים שלך ושל התקדמות 
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 עריכת הפרופיל

 
 נהל את המתאמנים שלך:

, הגדר את צבע ניםהוסף מתאמ

ועקוב אחר  הםברירת המחדל של

התוצאות שלהם ע"י בחירה שלהם 

 במסך הגדרת הפעילות.

 

 

לחץ בשביל  -"סרטוני הדרכה" 

 ללמוד עוד על אפליקציית בלייזפוד

 

 השתק את כל קולות האפליקציה

הפודיםפתח מסך הגדרות   

 עבור לאתר בלייזפוד

 

 מסך הגדרות האפליקציה

 על בלייזפוד.עוד להוסיף מתאמנים וללמוד במסך הגדרות האפליקציה תוכל לערוך את הפרופיל האישי שלך, 

 
     

     


