Utilizando o 5 Chances

O “5 Chances”, testa a habilidade, concentração e coordenação motora.
Objetivo : O objetivo é conduzir de um extremo a outro a ponta com um anel
(arruela) através do fio metálico sem tocá-lo.
Em seguida, encaixe o “pino banana preto” da ponta de teste no borne preto
posicionado na parte frontal direito.
Depois escolha um dos 2 percursos, o mais simples ou o mais complexo.
Já com o percurso escolhido, pegue a ponta de teste que possui um anel na
ponta (arruela) e passe por dentro o “pino banana” vermelho de um dos lados
do percurso. Em seguida encaixe os seus respectivos pinos (vermelhos)
nos bornes vermelhos também localizados na parte superior do 5 Chances.
Os “pinos bananas” devem se encaixar por completo ( até o final ) dos bornes
vermelhos.
Antes de iniciar o teste, o anel (arruela) deve estar “pausado” em uma das
extremidades do percurso, junto ao isolante preto (parte isolante acima do
pinos vermelhos do percurso).
Acione a chave alavanca na parte frontal esquerda. O LED verde indicará que
o 5 Chances está ligado.
Para iniciar, pressione o botão vermelho na parte superior esquerda, então os
5 LEDs vermelhos (1,2,3,4 e 5) acenderão por 3 vezes junto com 3 apitos.
Então a pessoa sob teste deve guiar o anel (arruela) através do fio metálico até
o outro lado sem tocar no fio metálico (percurso).
Se durante o percurso o fio for tocado pelo anel, um apito é gerado e o primeiro
LED acende, restando apenas mais 4 chances para chegar ao final.
Se o fio for tocado novamente, mais um apito é gerado e mais 1 LED ficará
aceso, assim será até o quarto LED. Ao ser tocado pela quinta vez, todos os
LEDs acenderão e um “som de erro” é gerado e o teste deverá ser iniciado.
Novamente a ponta deve estar pausada sobre a parte isolante de uma das
extremidades e o botão de inicio deve ser pressionando novamente para que o
novo teste comece.
Uma sugestão interessante é fazer com que a pessoa sob teste, ao chegar em
uma extremidade faça o percurso de volta. O teste também poderá ser feito
com a mão direita e depois com a esquerda.
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