
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΑΒΑΑ-32, έκδοση 1η 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αξιολόγηση του χρόνου και της ταχύτητας αντίδρασης   
σε οπτικό ερέθισμα με το σύστημα FITLIGHT™  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το FITLIGHT αποτελεί ένα σύστημα προπόνησης και μέτρησης του χρόνου και της ταχύτητας αντίδρα-
σης. Χρόνος αντίδρασης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός ερεθίσματος (οπτικού, ακουστι-
κού κλπ.) και της έναρξης της κίνησης-αντίδρασης σε αυτό. Ως ταχύτητα αντίδρασης νοείται η ικανό-
τητα του ατόμου να αντιδρά σωστά και γρήγορα σε εναλλασσόμενα ερεθίσματα και να εκτελεί κινή-
σεις όσο το δυνατό γρηγορότερα. Έχει άμεση σχέση με την ικανότητα του νευρικού συστήματος για 
λήψη, μεταφορά και επεξεργασία των ερεθισμάτων.  

Το FITLIGHT είναι ασύρματο και αποτελείται από πολλές φωτιζόμενες μονάδες, ελεγχόμενες από ένα 
τάμπλετ (tablet controller). Κάθε μονάδα ενεργοποιείται εναλλάξ, ανάβοντας τα ενσωματωμένα, υ-
ψηλού φωτισμού, LED που διαθέτει, και απενεργοποιείται μόλις ο/η ασκούμενος/η περάσει από 
μπροστά της ή την ακουμπήσει με οποιοδήποτε μέρος του σώματός του/της. Οι φωτιζόμενες μονάδες 
χρησιμοποιούνται ως στόχοι για τον χρήστη, ο οποίος πρέπει να τους απενεργοποιήσει σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο που έχει δημιουργηθεί/επιλεγεί. 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Εξεταστής/-ρια, εξεταζόμενος/-η 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 FITLIGHTS Ασύρματες μονάδες με υψηλού φωτισμού LED 

2 Θήκη φόρτισης και μεταφοράς Βαλιτσάκι με ατομικές θέσεις φόρτισης των FITLIGHTS και 
καλώδια τροφοδοσίας 

3 Tablet controller Συνδέεται ασύρματα με τα FITLIGHTS και περιλαμβάνει τα 
πρωτόκολλα μέτρησης 

4 Καλώδιο τροφοδοσίας του tablet  

5 Καλώδιο τροφοδοσίας θήκης  

6 Ταινίες Velcro  Αυτοκόλλητες ταινίες για τη στερέωση και σταθεροποίηση 
των FITLIGHTS στον χώρο μέτρησης 

                                       

 

ΒΗΜΑΤΑ 
Α/α Τίτλος Εκτελών/-ούσα Ενέργειες 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Φόρτιση των FITLIGHTS και του tablet con-
troller 

Εξεταστής/-ρια Εφαρμόζει τη διαδικασία φόρτι-
σης όπως περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα. 

2 
Ενεργοποίηση του tablet controller 

Εξεταστής/-ρια Εφαρμόζει τη διαδικασία ενερ-
γοποίησης όπως περιγράφεται 
στο Παράρτημα. 

3 Σύνδεση των FITLIGHTS με το tablet con-
troller 

 

Εξεταστής/-ρια Αναμένει 45 δευτερόλεπτα μέ-
χρι τα εικονίδια A–D να γίνουν 
πράσινα. 

4 Δημιουργία της ομάδας των FITLIGHTS Εξεταστής/-ρια Μεταβαίνει στο μενού Connect 
Fitlight και επιλέγει τον αριθμό 
των FITLIGHTS που θα χρησιμο-
ποιηθούν ακολουθώντας τη δια-
δικασία όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα. 

5 Δημιουργία/επιλογή της ομάδας των 
εξεταζόμενων 

 
 
 

Εξεταστής/-ρια Μεταβαίνει στο μενού Athletes 
Database και επιλέγει/εισάγει 
το όνομα του/της εξεταζόμε-
νου/ης όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα. 
 
Προσοχή: Βεβαιώνεται ότι το 
πεδίο save data (αποθήκευση 
δεδομένων) είναι ενεργοποιη-
μένο πριν την έναρξη της μέτρη-
σης. 
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6 Δημιουργία/Επιλογή του πρωτόκολλου Εξεταστής/-ρια Μεταβαίνει στο μενού Perfor-
mance & Training και δημιουρ-
γεί/επιλέγει το πρωτόκολλο που 
θα χρησιμοποιήσει όπως περι-
γράφεται στο Παράρτημα. 

7 Επεξήγηση πρωτοκόλλου μέτρησης Εξεταστής/-ρια Επεξηγεί στον/στην εξεταζό-
μενο/-η το πρωτόκολλο μέτρη-
σης. 

8 Έναρξη πρωτοκόλλου 
 
 
 
 
 

Εξεταστής/-ρια Από το μενού Performance & 
Training επιλέγει Run Pro-
grammed Sequences για εκτέ-
λεση του πρωτόκολλου όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα. 

9 Εκτέλεση πρωτοκόλλου Εξεταζόμενος/-
η 

Εκτελεί το πρωτόκολλο. 

10 Εξαγωγή δεδομένων Εξεταστής/-ρια Μεταβαίνει στο μενού Perfor-
mance & Training, επιλέγει Ex-
port Training Data για την εμφά-
νιση/εξαγωγή των δεδομένων 
της μέτρησης, επιλέγει «απο-
στολή μέσω email» και εισάγει 
τη διεύθυνση αποστολής. 

11 Λήψη δεδομένων 
 

Εξεταστής/-ρια Μεταβαίνει στη διεύθυνση απο-
στολής και ανοίγει το αρχείο   
FitlightDataExport σε μορφή csv. 
Το άνοιγμα του αρχείου και η α-
ποθήκευση μπορεί να γίνει σε 
μορφή βιβλίου εργασίας του Ex-
cel.  

12 Ερμηνεία δεδομένων Εξεταστής/-ρια Ερμηνεύει τα δεδομένα. Τα δε-
δομένα αφορούν τον χρόνο α-
ντίδρασης σε κάθε FITLIGHT 
(response time) και τον χρόνο 
από την αρχή του τεστ έως την 
απενεργοποίηση κάθε FITLIGHT 
(split time). Ο τελευταίος είναι 
και ο συνολικός χρόνος της 
μέτρησης. Όλα αυτά περιγρά-
φονται λεπτομερώς στο Παράρ-
τημα. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Α/α Πρόβλημα Αντιμετώπιση 
1 Δεν ανοίγει το tablet controller. Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης. 

2 Δεν λειτουργεί η οθόνη του tablet 
controller. 

Επανεκκίνηση του tablet controller. Σε περίπτωση 
που το πρόβλημα παραμείνει, επανεγκατάσταση 
του λογισμικού. 

3 Αποτυχία σύνδεσης του tablet 
controller με τα FITLIGHTS. 

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης των FITLIGHTS. Επα-
νεκκίνηση του tablet controller.  
Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης του tablet 
controller.  
Επανεκκίνηση της ασύρματης σύνδεσης αγγίζοντας 
την ένδειξη «Επανεκκίνηση» στο αρχικό μενού του 
tablet controller.  
Έλεγχος της σωστής θέσης του USB στο tablet con-
troller. 

4 Το FITLIGHT απενεργοποιείται από 
μόνο του. 

Έλεγχος του περιβάλλοντος διεξαγωγής της δοκιμα-
σίας στα σημεία όπου είναι τοποθετημένα τα 
FITLIGHTS για παράγοντες που επηρεάζουν την ε-
νεργοποίηση και απενεργοποίησή τους (π.χ. έντονος 
φωτισμός οροφής). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Τοποθετήστε τα FITLIGHTS στη θήκη φόρτισης, με τις λευκές τελίτσες 
ορατές στο πλάι. Σε περίπτωση που κάποιο FITLIGHT δεν ανάβει, 
επανατοποθετήστε το. Με τη σωστή τοποθέτηση, μόλις τα FITLIGHTS 
συνδεθούν με το ρεύμα, παίρνουν χρώμα κίτρινο (που δηλώνει 
φόρτιση), κόκκινο (που δείχνει ότι οι μπαταρίες είναι χαμηλές) ή 
πράσινο (που δηλώνει ότι το σύστημα είναι πλήρως φορτισμένο). 

2. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην πρίζα. 

3. Εισάγετε το τροφοδοτικό φόρτισης στη διπλή υποδοχή και συνδέστε 
το άλλο άκρο με την υποδοχή DC που βρίσκεται στο εσωτερικό της 
θήκης. 

4. Συνδέστε το τροφοδοτικό τουTablet Controller σε μια πρίζα και, στη 
συνέχεια, εισάγετε το άλλο άκρο στο Tablet Controller. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τοποθετείτε πάντα τα FITLIGHTS στον 
φορτιστή με τις ταινίες Velcro, καθώς 
αυτές τα ευθυγραμμίζουν και 
διευκολύνουν την τοποθέτηση. 

Συνίσταται τα FITLIGHTS και το tablet controller να φορτίζονται για τουλάχιστον μία ώρα πριν από 
κάθε μέτρηση. Διατηρείτε το tablet controller σε απενεργοποιημένη κατάσταση κατά τη φόρτιση των 
FITLIGHTS. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ TABLET CONTROLLER 

Ο χειρισμός των FITLIGHTS γίνεται με το tablet controller. Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η 
χρησιμοποίηση των υπάρχοντων ή ο προγραμματισμός νέων 
πρωτόκολλων μέτρησης, η εκτέλεση του πρωτόκολλου, η συλλογή 
και αποθήκευση των δεδομένων. Ενεργοποίηση του tablet controller 
γίνεται με την πίεση του διακόπτη On/Off στο πλάι. Η σύνδεση των 
FITLIGHTS με το tablet controller διαρκεί 90-120 δευτερόλεπτα μετά 
την ενεργοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης σε αυτό 
το χρονικό διάστημα, κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος 
πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί On/Off έως ότου 
εμφανιστούν οι επιλογές «Απενεργοποίηση», «Επανεκκίνηση» και «Αθόρυβη λειτουργία». 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Ποτέ μην επιλέξετε το κουμπί «Επανεκκίνηση». Απενεργοποιήστε το tablet controller και, στη 
συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 

Μόλις ενεργοποιηθεί το tablet controller, εμφανίζεται 
στην οθόνη το κεντρικό μενού. Περιμένετε περίπου 45 
δευτερόλεπτα μέχρι τα εικονίδια Α–D να γίνουν 
πράσινα, δείχνοντας την επιτυχημένη σύνδεση με τα 
FITLIGHTS. 

 

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κεντρικό μενού επεξηγούνται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ FITLIGHTS™ 

Για τη δημιουργία της ομάδας FITLIGHTS που θα 
χρησιμοποιήσετε στο πρωτόκολλο, πατήστε Σύν-
δεση Fitlights από το κεντρικό μενού και, στη συνέ-
χεια, δημιουργία νέας ρύθμισης. 

 

Επιλέξτε τον αριθμό των ομάδων. Όπως φαίνεται 
στην εικόνα, έχει επιλεγεί μία ομάδα (Α) και δύο 
FITLIGHTS. Επιλέξτε το Α και αγγίξτε τα δύο 
FITLIGHTS που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μέχρι να 
γίνουν μωβ. Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ. 
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Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ρωτάει αν 
επιθυμείτε να αλλάξετε σε νέα ρύθμιση. Επιλέξτε 
ναι, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση 
που μόλις δημιουργήσατε. Επιλέξτε όχι, αν επιθυ-
μείτε να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να τη χρησι-
μοποιήσετε αργότερα (μπορείτε να την ενεργοποιή-
σετε από το Load Setup). Δώστε ένα όνομα στη ρύθ-

μιση και πατήστε ΟΚ. 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Επιλέξτε τον αριθμό των ομάδων FITLIGHTS που θα 
χρησιμοποιήσετε στο πρωτόκολλο. Όπως φαίνεται 
στην εικόνα, έχουν οριστεί τέσσερεις ομάδες των 
δύο FITLIGHTS ανά ομάδα. Επιλέξετε δημιουργία 
νέας ρύθμισης και τον αριθμό 4, και ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέξτε Α και αγγίξτε δύο FITLIGHTS μέχρι να γίνουν μωβ. 
2. Επιλέξτε Β και αγγίξτε δύο FITLIGHTS μέχρι να γίνουν πράσινα. 
3. Επιλέξτε C και αγγίξτε δύο FITLIGHTS μέχρι να γίνουν μπλε. 
4. Επιλέξτε D και αγγίξτε δύο FITLIGHTS μέχρι να γίνουν κίτρινα. 

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάθεση των FITLIGHTS σε κάθε ομάδα, πατήστε ΟΚ και αποθηκεύστε. 

 

 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Από το κεντρικό μενού μεταβείτε στο Wireless Group Setup και επιλέξτε Load Setup και στη συνέχεια 
τη ρύθμιση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. 

Για τη διαγραφή μιας ρύθμισης επιλέξτε Delete Setup. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Από το κεντρικό μενού, επιλέξτε Athletes Database 
για να ενημερωθείτε/εισάγετε το όνομα ενός νέου 
εξεταζόμενου. 

Επιλέξτε/προσθέστε το όνομα του εξεταζόμενου. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο save data (αποθήκευση 
δεδομένων) είναι ενεργοποιημένο πριν την έ-
ναρξη εκτέλεσης του πρωτόκολλου. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυχαίο πρω-
τόκολλο, να δημιουργήσετε ένα νέο ή να επιλέ-
ξετε ένα ήδη υπάρχον. Για αυτό τον σκοπό, από 
το κεντρικό μενού πρέπει να μεταβείτε στην επι-
λογή Performance & Training.  

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΧΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Για την εκτέλεση ενός τυχαίου πρωτόκολλου, από το με-
νού Performance & Training επιλέξτε Random Training. 

 
 

 
 

 
  

15. SAVE PRESET: Αποθήκευση πρωτόκολλου. 

16. DELETE PRESET: Διαγραφή πρωτόκολλου.  

17. START: Έναρξη πρωτόκολλου. 

18. RANDOM SEQUENCE RESULT: Εμφάνιση των αποτελεσμά-
των. 

1. DISTANCE: Υποδεικνύει την απόσταση απενεργοποίησης από το 
κέντρο του FITLIGHT.  

2. TIMEOUT: Η διάρκεια κατά την οποία το FITLIGHT παραμένει ε-
νεργοποιημένο. 

3. SENSORE MODE: Επιλογές απενεργοποίησης των FITLIGHTS: 
α. από απόσταση 
β. με επαφή  
γ. και με τα δύο (δηλαδή τα FITLIGHTS μπορούν να απενεργοποιη-
θούν από απόσταση και με επαφή). 

4. IMPACT SENSITIVITY: Η ευαισθησία του αισθητήρα κατά την ε-
παφή με τα FITLIGHTS. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μικρό-
τερη είναι η ευαισθησία απενεργοποίησης. 

5. DELAY: Το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των διαδοχικών 
FITLIGHT. 

6. LED Mode: Επιλογή μίας από τις τέσσερεις λειτουργίες των LED, 
(σταθερός φωτισμός, να αναβοσβήνει γρήγορα, ή αργά), με βάση 
την προτίμηση και την ευκολία στην ορατότητα. 

7. HITS: Επιλογή του αριθμού των επαφών με τα FITLIGHTS. 

8. PENALTY: Προσθήκη χρονικής ποινής για εκείνα τα FITLIGHTS 
που δεν απενεργοποιήθηκαν. 

9. LIGHT MODE: Επιλογή μιας από τις τρείς λειτουργίες φωτισμού 
των FITLIGHTS (Στο κέντρο, Πλήρες Φωτισμός και σε Σχήμα Δα-
κτυλιδιού). 

10. BEEP MODE: Επιλογή στην περίπτωση που απαιτείται ήχος. 

11. SAVE DATA: Αποθήκευση των δεδομένων. 

12. COLOURS: Επιλογή των χρωμάτων των FITLIGHTS (από 6 δια-
φορετικούς χρωματισμούς). 

13. START BY LIGHT: Επιλογή στην περίπτωση που η μέτρηση  ξε-
κινάει με την ενεργοποίηση κάποιου FITLIGHT. 

14 .LOAD PRESET: Επιλογή αποθηκευμένου πρωτόκολλου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
  

Από το μενού Performance & Training επιλέξτε 
Program Sequences προκειμένου να προγραμμα-
τίσετε ή να επεξεργαστείτε ένα πρωτόκολλο. 

Στη συνέχεια πατήστε New για να ξεκινήσει η δια-
δικασία προγραμματισμού του FITLIGHT και New 
Step για να επιλέξετε τον αριθμό των FITLIGHTS 
(με κύλιση προς τα κάτω) που επιθυμείτε να χρη-
σιμοποιήσετε και πατήστε OK. 

 Ένα νέο παράθυρο θα εμφανιστεί για τον καθορισμό όλων των παραμέτρων των FITLIGHTS. Όπως 
φαίνεται στην εικόνα, το FITLIGHT #1 είναι μπλε και οι παράμετροι μπορούν να καθοριστούν. Επανα-
λάβετε τη διαδικασία σύμφωνα με το προηγούμενο βήμα για κάθε ένα FITLIGHT που θα χρησιμοποι-
ήσετε. 

 
 

 
 
 

 

  

1. DISTANCE (Απόσταση): Υποδεικνύει το εύρος απενεργοποίη-
σης από το κέντρο του FITLIGHT. Η απόσταση μπορεί να οριστεί 
από 10cm έως 80cm. 

2. TIMEOUT: Η διάρκεια κατά την οποία τα FITLIGHTS παραμέ-
νουν ενεργοποιημένα . Το χρονικό όριο μπορεί να ρυθμιστεί από 
0,10 δευτερόλεπτα έως 120 δευτερόλεπτα.  

3. COLOUR: Επιλογή του χρωματισμού των FITLIGHTS. 

4. SENSORE MODE: Επιλογή του τρόπου απενεργοποίησης των 
FITLIGHTS: α. από απόσταση, β. με επαφή, γ. και με τα δύο (τα 
FITLIGHTS μπορούν να απενεργοποιηθούν από απόσταση και με 
επαφή). 

5. LIGHT MODE: Επιλογή μιας από τις τρείς λειτουργίες φωτι-
σμού των FITLIGHTS (Στο κέντρο, Πλήρες Φωτισμός και σε Σχήμα 
Δακτυλιδιού). 

6. LED MODE: Επιλογή του τρόπου λειτουργίας των λυχνιών LED 
(αναβοσβήνουν γρήγορα, αργά, κλπ.) ανάλογα με την προτίμηση 
του εξεταστή/στριας και την ορατότητα του χώρου που εκτελεί-
ται η δοκιμασία. 

7. BEEP MODE: Επιλογή στην περίπτωση που απαιτείται ήχος. 

8. SAVE: Αποθήκευση των ρυθμίσεων. 

9. CLEAR: Εκκαθάριση των ρυθμίσεων. Θα εμφανιστεί ένα παρά-
θυρο για να επιβεβαιώσετε την εκκαθάριση. 

10. APPLY TO ALL: Εφαρμογή των ρυθμίσεων σε όλα τα 
FITLIGHTS. 

11. IMPACT SENSITIVITY: Η ευαισθησία του αισθητήρα κατά την 
επαφή με τα FITLIGHTS. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μικρό-
τερη είναι η ευαισθησία απενεργοποίησης. 

12. DELAY: Το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης διαδοχικών 
FITLIGHTS. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

Για να εκτελέσετε το πρωτόκολλο μέτρησης 
από το μενού Performance & Training μετα-
βείτε στο Run Programmed Sequences. 

 

Επιλέξτε το πρωτόκολλο και στη συνέχεια πα-
τήστε ΟΚ. 

Καθορίστε τις  παραμέτρους και επιλέξτε "Start" για να ξεκινήσετε. 
 

 
 

 
Όπως φαίνεται στην εικόνα, κατά τη διάρκεια και με το τέλος της δοκι-
μασίας, εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης ο συνολικός χρόνος αντί-
δρασης του εξεταζόμενου (όπου Α ο εξεταζόμενος), τον οποίο μπορείτε 
και να καταγράψετε.  

Για την εξαγωγή λεπτομερέστερων αποτελεσμάτων μεταβείτε στο Per-
formance & Training μενού και επιλέξτε Export Training Data (η διαδικα-
σία περιγράφετε παρακάτω). 

 
 
 

 

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στον χρήστη να 
παρακολουθεί και να μετρά το χρόνο μεταξύ 
των FITLIGHTS. Χρησιμοποιείται ως χρονό-
μετρο.  
 
Από το μενού Performance & Training, επι-
λέξτε Split Time Test. 

1. REPEATS: Αριθμός επαναλήψεων της δοκιμασίας. 

2. START BY LIGHT: Έναρξη δοκιμασίας με την ενεργοποίηση 
ενός FITLIGHT. 

3. SINGULAR: Επιλογή ενός FITLIGHT (αυτή η επιλογή χρησι-
μοποιείται όταν υπάρχουν περισσότερα από δυο FITLIGHTS 
στη σειρά). 

4. GLOBAL DELAY: Προσαρμογή της ενεργοποίησης των 
FITLIGHTS ανάλογα με τον ρυθμό απενεργοποίησης (το ρυθμό 
του εξεταζόμενου, όσο επιταχύνει, τόσο επιταχύνει και η ε-
νεργοποίηση των FITLIGHTS). 

5. SAVE DATA: Αποθήκευση των δεδομένων. 

6. RANDOM START: Έναρξη της δοκιμασίας από ένα τυχαίο σημείο της ακολουθίας των FITLIGHTS. 
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Στην παρακάτω εικόνα (παράδειγμα) φαίνεται να έχουν επιλεγεί πέντε FITLIGHTS. 
 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Για καλύτερη απόδοση στο Split Time Test, είναι προτιμότερο ο εξεταζόμενος να φοράει ανοιχτό-
χρωμα ρούχα. Μαύρα ή σκούρα ρούχα δεν συνιστώνται λόγω της μικρότερης αντανάκλασης. 

2. Βεβαιωθείτε πρωταρχικά για τη διαδοχικότητα ενεργοποίησης των FITLIGHTS. Τοποθετήστε τα 
FITLIGHTS σε κύκλο και σιγουρευτείτε για την ακολουθία με την οποία ενεργοποιούνται. 

 

 

  

6. RETRIGGER: Αυτόματη επανεκκίνηση του πρωτόκολλου. 

7. SAVE DATA: Αποθήκευση των δεδομένων. 

8. LOAD PRESET :Φόρτωση αποθηκευμένου πρωτόκολλου. 

9. SAVE PRESET: Αποθήκευση πρωτόκολλου. 

10. DELETE PRESET: Διαγραφή πρωτόκολλου. 

1. DISTANCE: Υποδεικνύει το εύρος απενεργοποίησης από το 
κέντρο του FITLIGHT. Η απόσταση μπορεί να οριστεί από 10cm 
έως 80cm. 

2. IMPACT SENSITIVITY: Η ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή σε αυτή 
τη δοκιμασία. 

3. COLOUR: Επιλογή των χρωμάτων των FITLIGHTS (από 6 δια-
φορετικούς χρωματισμούς). 

4. SENSORE MODE: Για την εκτέλεση του Split Time Test συνι-
στάται η ρύθμιση "DISTANCE". 

5. START BY LIGHT: Έναρξη δοκιμασίας με την ενεργοποίηση 
ενός FITLIGHT.  

Ομάδα 

Χρόνος εκτέλεσης 

Χρόνος απενεργοποίησης του FITLIGHT 

Οι επιμέρους χρόνοι (Split Times) κάθε FITLIGHT θα 

καταγράφονται και θα εμφανίζονται εδώ 
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Από το μενού Performance & Training 
επιλέξτε Hand/Eye Coordination. 

 

 

 
Καθορίστε τις παραμέτρους του πρωτόκολλου πριν επιλέξετε "Start". 

 

 
 

4. BEEP MODE: Επιλογή στην περίπτωση που απαιτείται ήχος (Beep). 

5. IMPACT SENSITIVITY: Επιλογή της ευαισθησίας επαφής με τα FITLIGHTS. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μικρότερη είναι η ευαι-
σθησία απενεργοποίησης. 

6. DELAY: Επιλογή του χρόνου ενεργοποίησης των διαδοχικών FITLIGHTS. 

7. RUNTIME: Επιλογή της χρονικής διάρκειας της δοκιμασίας. 

8. COLOURS: 6 διαφορετικοί χρωματισμοί είναι διαθέσιμοι προς χρήση. 

15. HAND/EYE COORDINATION RESULT: Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας. 

9. LIGHT MODE: Επιλογή λειτουργίας φωτισμού: Μόνο στο κέ-
ντρο, Πλήρες φως και σχήματος Δαχτυλιδιού. 

10. SAVE DATA: Αποθήκευση των δεδομένων. 

11. LOAD PRESET: Φόρτωση αποθηκευμένου πρωτόκολλου. 

12. SAVE PRESET: Αποθήκευση πρωτόκολλου. 

13. DELETE PRESET: Διαγραφή πρωτόκολλου.. 

14. DYNAMIC DELAY: Δίνει τη δυνατότητα στα FITLIGHTS να ακο-
λουθούν τον ρυθμό αντίδρασης του εξεταζόμενου. Καθώς ο εξε-
ταζόμενος επιταχύνει, επιταχύνεται και ο ρυθμός ενεργοποίησης 
των FITLIGHTS. 

1. DISTANCE: Υποδεικνύει το εύρος απενεργοποίησης από το κέ-
ντρο του FITLIGHT. Η απόσταση μπορεί να οριστεί από 10 cm 
έως 80 cm. 

2. TIMEOUT: Η διάρκεια κατά την οποία τα FITLIGHTS παραμέ-
νουν ενεργοποιημένα. Το χρονικό όριο μπορεί να ρυθμιστεί από 
0,10 έως 120 s.  

3. SENSORE MODE: Επιλογή του τρόπου απενεργοποίησης των 
FITLIGHTS: α. Μόνο από απόσταση, β. Μόνο με επαφή, γ. Και τα 
δύο (τα FITLIGHTS μπορούν να απενεργοποιηθούν από από-
σταση και με επαφή). 
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Για να εξάγετε τα δεδομένα των μετρήσεων με-
ταβείτε στο Performance & Training μενού και ε-
πιλέξτε Export Training Data. 

Επιλέξτε ‘unexported data only’ για να εξάγετε 
τα δεδομένα που καταγράφηκαν από την τελευ-
ταία φορά που πραγματοποιήσατε τη διαδικα-
σία της εξαγωγής δεδομένων. 

Επιλέξτε την αποστολή μέσω email και εισάγετε τη διεύθυνση αλληλογραφίας που επιθυμείτε να α-
ποσταλούν. 

Ένα αρχείο με την παρακάτω μορφή θα αποσταλεί στη διεύθυνση αλληλογραφίας που ορίσατε.  
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