
Garanti & Support
Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes 
ved normal anvendelse. Misbrug af Attention Tracker™ heller at åbne enheden vil 
ugyldiggøre denne garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produktoplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Produktkode:
EL00365

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på 
grund af små dele – kvælningsfare. Lavet i Kina, på 
vegne af TTS Group Ltd.

Attention Tracker™

TTS er stolte af at være en del af  PLC 



Hold eleverne på rette spor
med tidsindstillede opgaver
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www.tts-shopping.com

BRUGER VEJLEDNING



Vigtig information
n	Behold venligst disse vejledninger til senere brug, da de indeholder vigtige 

oplysninger.

n	Lad ikke din Attention Tracker™ komme i kontakt med vand eller andre væsker.

n	 I tilfælde af en elektrostatisk udladning, kan din Attention Tracker™ fejlfungere. I 
dette tilfælde skal du slukke enheden og derefter tænde igen for at nulstille.

n	Garantien bortfalder, hvis kassen åbnes af den ene eller anden grund.

Indledning

Attention Tracker™ er et proaktivt adfærdsstyringsværktøj til børn, der har problemer 
med hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhed.

Fordelene ved Attention-Tracker er:

n	Den leverer øjeblikkelig ikke-verbal feedback om adfærd og indlæring.

n	Den kan bruges under almindelige aktiviteter i klasseværelset til at hjælpe med 
at afslutte opgaver.

n	Den er et effektivt adfærdskorrigerende værktøj til børn med ADHD.

n	Ét lærermodul kan håndtere op til fire elever.

Børn med ADHD, der har svært ved at sidde og arbejde i klasseværelset, vil opleve 
Attention Tracker™ som et fantastisk hjælpemiddel, der kan hjælpe dem med at 
studere selvstændigt. Både tælleren og timeren kan bruges af læreren til at hjælpe 
til at strukturere klasseværelsesaktiviteter og give barnet udfordringer til at afslutte 
opgaver, uden der er behov for at læreren intervenere verbalt. Attention Tracker™ 
giver læreren mulighed for at styre barnet ikke-verbalt ved at tilføje eller fratrække 
point eller sekunder uden at skulle bevæge sig rundt i lokalet, uddele mærker, eller 
skulle involvere resten af   klassen i processen.



Kend din Attention Tracker™
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Tælletilstand
n	Skift Tæller/Timer kontakten til tælletilstand. Skærmen viser 0000.

n	Vælg hastigheden for tælleren (dette er, hvor ofte et point føjes til skærmen). 
Indstil tællehastighedskontakten til 10, 30 eller 60 sekunder, alt efter behov.

n	Vælg den samlede tid til opgaven. Indstil opgavetidskontakten til 5, 10 eller 20 
minutter, alt efter behov.

n	Tryk på knappen Start/Stop for at starte tælleren. Enheden begynder at tælle, 
og det gule LED-lys vil blive tændt.

n	Hver 10 sekunder (30 sekunder eller 60 sekunder afhængigt af 
tællehastighedskontakten) vil skærmen forøges med en tælling: 0001, 0002, 
0003 osv.

n	Fjernbetjeningen kan anvendes til at tilføje eller fratrække point til enhver 
tid. Hvis der tilføjes point (som indstillet af belønningskontakten), blinker det 
grønne lys to gange, og hvis point fratrækkes, blinker det røde lys to gange.

n	Når opgavetiden er slut, vil det gule LED-lys slukke, og det røde LED-
lys tændes. Skærmen vil fortsætte med at tælle op og reagere på 
fjernbetjeningen.



Timertilstand
n	Skift Tæller/Timer kontakten til timertilstand.

n	Vælg den samlede opgavetid. Indstil opgavetidskontakten til 5, 10 eller 20 
minutter, alt efter behov. (Bemærk, tællehastighedskontakten har ingen 
virkning i denne tilstand.)

n	Skærmen viser det samlede antal minutter og sekunder for opgavetiden.

n	Tryk på knappen Start/Stop. Det grønne LED-lys tændes, og skærmen vil 
begynde at nedtælle tiden. Hvert sekund vil skærmen mindske tiden med 1 
sekund. 09:59, 09:58, 09:57 osv.

n	Efter halvdelen af opgavetiden er udløbet, vil det grønne LED-lys slukke, og det 
gule LED-lys tændes. Timeren fortsætter med at tælle ned.

n	Når opgavetiden er udløbet, vil det gule LED-lys slukke, og det røde LED-lys 
tændes. Skærmen viser 00:00, og nedtællingen vil ophøre.

n	Medmindre der tilføjes yderligere tid ved hjælp af fjernbetjeningen, vil ingen 
yderligere tælling forekomme, før der trykkes på knappen Start/Stop igen.
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Låsekontakt
n	Låsekontakten er diskret placeret under Attention Tracker™. Når der trykkes 

på denne kontakt, forhindrer den, at   indstillingerne på kontaktpanelet 
ændres. Tryk på låsekontakten en gang for at deaktivere ændringer af 
kontaktindstillingerne. I denne tilstand er det kun startkontakten, der 
fungerer. Du skal trykke på låsekontakten en gang til for at genaktivere 
kontaktindstillinger.

Betjening af fjernbetjeningen
n	Skydeknappen på fjernbetjeningen vælger, hvilken af   op til fire hovedenheder 

der bliver kontrolleret (Der er en matchende kontakt på bunden af   Attention 
Tracker™ til at indstille en enkelt kanal).

n	At trykke på knappen Op på fjernbetjeningen belønner ved at øge pointtallet 
(eller resterende tid, hvis i nedtællingstilstand) på den valgte enhed med det 
antal point, der er valgt af belønningskontakten.

n	At trykke på knappen Ned på fjernbetjeningen formindsker pointtallet (eller 
resterende tid, hvis i timertilstand) på den valgte enhed med det antal point 
(sekunder), der er valgt af belønningskontakten.

LED-lyset på fjernbetjeningen blinke kort, når der trykkes på knapperne for at give 
feedback til brugeren.



Udskiftning af batteriet
Attention Tracker™ kræver tre AA-batterier (fjernbetjening, to AAA-batterier). I begge 
tilfælde skal du bruge en lille mønt til at åbne batteridækslet i bunden af   enheden 
for at skifte batterierne.

n	 Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

n	Genopladelige batterier skal fjernes fra Attention Tracker™, inden de oplades.

n	Genopladelige batterier må kun oplades under en voksens opsyn.

n	Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.

n	Batterierne skal isættes med den korrekte polaritet.

n	Opbrugte batterier skal fjernes fra Attention Tracker™.

n	Tilslutningerne må ikke kortsluttes.

Teknisk specifikation
n	Strømforbrug ca. 30 mA

n	Batterilevetid ca. 100 timer (alkalibatterier)

Problem

Problemløsning
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Batterierne er afladet. Udskift batterier

Låsetilstand er aktiveret. Tryk på låseknappen 
på bunden én gang for at gendanne 
kontaktindstillingerne

Batterierne er afladet. Udskift batterier.

LCD-skærmen er tom

Ingen af   kontakterne fungerer

Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning


