
Garantie & ondersteuning
Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens 
normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Attention Tracker™ of het openen van de 
eenheid zullen de garantie doen vervallen.

Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

Technische ondersteuning
Ga voor de laatste productinformatie naar www.tts-group.co.uk.

Stuur een e-mail naar feedback@tts-group.co.uk voor technische ondersteuning.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, VK.
Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Productcode:
EL00365

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het 
huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor 
de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen 
onder 36 maanden wegens kleine onderdelen - 
verstikkingsgevaar. Gemaakt in China, ten behoeve van 
de TTS Group Ltd.
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Belangrijke informatie
n	Houd deze instructies a.u.b. bij voor raadpleging in de toekomst, aangezien ze 

belangrijke informatie bevatten.

n	Voorkom dat uw Attention Tracker™ in contact komt met water of andere 
vloeistoffen.

n	 In het geval van een elektrostatische ontlading kan uw Attention Tracker™ 
slecht werken. In dit geval schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer aan 
om het te resetten.

n	De garantie vervalt indien het omhulsel om welke reden ook wordt geopend.

Inleiding

De Attention Tracker™ is een proactieve gedragsbeheertool voor kinderen die 
problemen hebben met hyperactiviteit, impulsiviteit en aandacht.

De voordelen van de Attention-Tracker zijn:

n	Hij levert onmiddellijke non-verbale feedback over het gedrag en het leren.

n	Hij kan gebruikt worden tijdens normale klasactiviteiten om te helpen bij de 
taakvoltooiing.

n	Het is een effectieve gedragwijzigingstool voor kinderen met ADHD.

n	Eén lerarenmodule kan maximaal vier leerlingen beheren.

Kinderen met ADHD die moeite hebben om in de klas te zitten en te werken, zullen 
Attention Tracker™ een geweldig hulpmiddel vinden om hen te helpen zelfstandig 
te studeren. Zowel de teller en de timer kunnen gebruikt worden door de leraar 
om de activiteiten in de klas te helpen structureren en om het kind uitdagingen te 
geven om aan de taakvoltooiing te voldoen, zonder dat er nood is aan de verbale 
tussenkomst van de leraar. Dankzij de Attention Tracker™ kan de leraar het kind 
non-verbaal begeleiden door punten of seconden toe te voegen of weg te nemen 
zonder zich door de kamer te hoeven bewegen, fiches te geven of de rest van de 
klas bij het proces te betrekken.



Ken uw Attention Tracker™
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Telmodus
n	Zet de teller-/timerschakelaar op de tellermodus. Er verschijnt op het scherm 

0000.

n	Selecteer de ratio voor de teller (dit is hoe vaak er een punt wordt toegevoegd 
aan het scherm). Stel de telratioschakelaar op 10, 30 of 60 seconden zoals 
vereist.

n	Selecteer de totale tijd voor de taak. Stel de taaktijdschakelaar op 5, 10 of 20 
minuten zoals vereist.

n	Om de teller te starten drukt u op de Start-/stoptoets. Het apparaat zal 
beginnen aftellen en het oranje lampje zal branden

n	Om de 10 seconden (30 seconden of 60 seconden, afhankelijk van de 
telratioschakelaar) zal het scherm optellen met één tel: 0001, 0002, 0003, enz.

n	De afstandsbediening kan gebruikt worden om op elk moment punten 
toe te voegen of af te trekken. Als er punten (zoals ingesteld door de 
beloningsschakelaar) worden toegevoegd knippert het groene lampje twee 
keer en als er punten worden afgetrokken knippert het rode lampje twee keer.

n	Wanneer de taaktijd is afgelopen, zal het oranje lampje uitgaan en het 
rode lampje aan. Het scherm zal blijven optellen en reageren op de 
afstandsbediening.



Timermodus
n	Zet de teller/timer-schakelaar op de timermodus.

n	Selecteer de totale taaktijd. Stel de taaktijdschakelaar op 5, 10 of 20 minuten 
zoals vereist. (Merk op dat de telratioschakelaar niets doet in deze modus.)

n	Het scherm zal het totaal aantal minuten en seconden voor de taaktijd tonen.

n	Druk op de start-/stoptoets. Het groene lampje zal aan gaan en het scherm zal 
de tijd beginnen aftellen. Het scherm zal elke seconde de tijd doen dalen met 
1 seconde. 09:59, 09:58, 09:57 enz.

n	Nadat de helft van de taaktijd verstreken is, zal het groene lampje uit gaan en 
zal het oranje lampje aan gaan. De timer zal blijven aftellen.

n	Wanneer de taaktijd afgelopen is, zal het oranje lampje uitgaan en het rode 
lampje aan. Op het scherm verschijnt er 00:00 uur en het aftellen zal stoppen.

n	Tenzij er meer tijd wordt toegevoegd met behulp van de afstandsbediening, 
zal er geen verdere telling plaatsvinden totdat de start/stop-toets opnieuw 
wordt ingedrukt.
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Vergrendelschakelaar
n	De vergrendelschakelaar bevindt zich discreet onder de Attention Tracker™. Als 

op deze schakelaar wordt gedrukt, wordt er voorkomen dat de instellingen van 
het schakelpaneel worden veranderd. Druk een keer op de vergrendeltoets om 
wijzigingen in de schakelaarinstellingen uit te schakelen. In deze modus wordt 
alleen de startschakelaar bediend. Om de schakelaarinstellingen opnieuw in te 
schakelen drukt u nog een keer op de vergrendeltoets.

Bediening van de afstandsbediening
n	De schuifschakelaar op de afstandsbediening selecteert welke van de 

maximaal vier apparaten er wordt gecontroleerd (er zit een overeenkomstige 
schakelaar aan de onderkant van de Attention Tracker™ om een   uniek kanaal 
in te stellen).

n	Als er op de Omhoog-toets op de afstandsbediening wordt gedrukt, wordt 
er beloond door het aantal punten te verhogen (of de resterende tijd, indien 
in de aftelmodus) op het geselecteerde apparaat met het aantal punten 
geselecteerd via de beloningsschakelaar.

n	Als er op de de Omlaag-toets op de afstandsbediening wordt gedrukt, 
vermindert het aantal punten (of de resterende tijd, indien in timermodus) op 
het geselecteerde apparaat met het aantal punten (seconden) geselecteerd 
via de beloningsschakelaar.

Het lampje op de afstandsbediening zal kort knipperen wanneer de toetsen worden 
ingedrukt om feedback te geven aan de gebruiker.



Vervangen van de batterij
De Attention Tracker™ vereist drie AA-batterijen (afstandsbediening, twee AAA-
batterijen). In beide gevallen gebruikt u om de batterijen te vervangen een klein 
muntstuk om het batterijvakje aan de onderkant van het apparaat te openen.

n	Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.

n	Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit de Attention Tracker™ 
vóór het opladen.

n	Heroplaadbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder de 
supervisie van een volwassene.

n	Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet 
gemengd worden.

n	De batterijen moeten ingebracht worden met de juiste polariteit.

n	Lege batterijen moeten verwijderd worden uit de Attention Tracker™.

n	De uiteinden van de polen mogen niet kortgesloten worden.

Technische specificatie
n	Stroomverbruik ongeveer 30mA

n	Levensduur batterij ca. 100 uur (alkalinebatterijen)

Probleem

Probleemoplossen
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De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen

De Lock-modus is ingeschakeld. Druk één 
keer op de vergrendelknop op de basis om 
de schakelaarinstellingen te wijzigen

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.

Het LCD-scherm is leeg

Geen enkele van de schakelaars 
werkt

De afstandsbediening werkt niet.

Oplossing


