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 מיקום החיישנים

מושלם

רחוק מקליטת
 חיישנים 

מחוץ לאזור
 קליטת חיישנים 

קרוב מדי לאזור
 קליטת חיישנים 

 טווחי קליטת החיישנים במשחק 
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הכירו את התנועות

תנועה ביד אחת
אור אחד נדלק. העבירו יד לידו.

תנועת ריחוף כפולה
האורות הירוקים והצהובים נדלקים, ואז 
מתחלפים לירוקים ולאדומים. השתמשו 

בשתי הידיים והחליפו ביניהן במעבר 
מהאורות הצהובים והירוקים לאורות 

הירוקים והאדומים.

תנועת ריחוף עם הצלבה 
האורות הצהובים והאדומים נדלקים, ואז נדלק האור 

הירוק. העבירו יד ליד האורות הצהובים והאדומים
ואז החליקו את שתי הידיים לעבר האור הירוק, 

כשאתם מניחים יד אחת מעל לשנייה.

תנועה דינמית בארבע ידיים
האורות הצהובים והאדומים נדלקים, ובעקבותיהם 

האורות הכחולים והירוקים. שחקן אחד מעביר את ידיו 
ליד האורות האדומים והצהובים בעת ובעונה אחת, 

בעוד השחקן השני יעביר את ידו מעל לאורות הירוקים 
והכחולים בעת ובעונה אחת (מתחיל מי שהאורות שלו 

נדלקו תחילה).

תנועה בארבע ידיים
ארבעת האורות נדלקים. כל אחד משני השחקנים

מעבירים את ידיהם ליד שני אורות.

תנועת ריחוף
שניים או שלושה אורות נדלקים בזה

אחר זה. העבירו יד בעדינות ליד האורות.

תנועה בשתי ידיים
שני אורות נדלקים. העבירו בעת

ובעונה אחת יד ליד כל אחד מהאורות.



   טיפים
⋅  הניחו את המשחק לפניכם אם אתם משחקים לבד, או בינכם לבין השחקן השני אם אתם משחקים  

   עם חבר. אפשר לשחק במשחק משני הצדדים.
⋅  כשאתם משחקים, שמרו על ידיכם במרחק שלושה סנטימטרים מהמשחק, ואל תגעו בו. (ראו איור  

   בשלב 6 בחלק התנועות).
⋅  כדי להשלים את רצף האורות בהצלחה, הקפידו להרחיק יד אחת מהאור בטרם תעברו לאור נוסף.

   הכי כדאי לשחק ב"סיימון אייר" בתוך הבית, בתאורה לא חזקה מדי. משחק בחוץ או באור עז מדי 
   עלול לפגוע בפעולתו התקינה של המשחק.

⋅  אם יש שיבושים בפעולת המשחק, נסו להחליף את הסוללות. אפשר גם לאתחל אותו, באמצעות   
   מתג האתחול שנמצא בגב המשחק ליד תא הסוללות (השתמשו באטב מתכת אם יש בכך צורך).   

⋅  שימו לב: אם תחליפו סוללות או תאתחלו את המשחק מחדש, הדבר יגרום למחיקת הניקוד שאליו  
   הגעתם.

⋅  אם המשחק אינו משמיע צליל, ייתכן שעוצמת הקול נמצאת במצב שקט.
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ניקוד

אם לא הצלחתם להשלים את רצף האורות, תורכם עבר ועל צג המשחק יופיע הניקוד שבו זכיתם. על כל 
רצף שעליו הצלחתם לחזור בדייקנות, תקבלו נקודה אחת. ככל שהצלחתם להשלים יותר רצפים, כך זכיתם 
בניקוד גבוה יותר. הניקוד שלכם יוצג כסדרות של אורות וצלילים: רואים במה זכיתם וגם שומעים זאת:

אור ירוק שנדלק לזמן ממושך מלווה בצליל שווה לעשר נקודות.
אור ירוק שנדלק לזמן קצר מלווה בצליל שווה לנקודה אחת.

לדוגמה: אם השלמתם 27 רצפים, האור הירוק יידלק פעמיים לזמן ממושך, ועוד שבע פעמים לזמן קצר, 
והניקוד שלכם הוא על כן , 27 נקודות. 

לאחר הצגת הנקודות המשחק חוזר לתחילת משחק חדש.
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