
Gwarancja i wsparcie
Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki 
wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Attention 
Tracker™ lub otwarcia ich obudowy.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wsparcie techniczne
Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie  
www.tts-group.co.uk.

Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Wielka Brytania
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525
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TTS Kod produktu:
EL00365

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami 
z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu 
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany 
dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność 
małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano 
w Chinach, dla TTS Group Ltd.
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TTS – Jesteśmy dumni z bycia częścią  PLC



Informuj na bieżąco uczniów
o mijającym czasie w przypadku zadań  
na czas.
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www.tts-shopping.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Ważna informacja
n	 Instrukcję tę należy zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania, 

gdyż zawiera ona ważne informacje.

n	Należy chronić urządzenie Attention Tracker™ przed kontaktem z wodą lub 
innymi płynami.

n	W przypadku wyładowania elektrostatycznego, urządzenie Attention Tracker™ 
może działać nieprawidłowo. W takim przypadku należy je wyłączyć, a 
następnie włączyć ponownie w celu jego zresetowania.

n	Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku otwarcia obudowy urządzenia z 
jakiegokolwiek powodu.

Wprowadzenie

Urządzenie Attention Tracker™ jest proaktywnym narzędziem do kontrolowania 
zachowania dzieci mających trudności z nadpobudliwością, impulsywnością i 
koncentracją.

Zaletami urządzenia Attention-Tracker są:

n	dostarczanie natychmiastowej informacji niewerbalnej dotyczącej zachowania 
i nauki;

n	możliwość wykorzystywania podczas regularnych zajęć w klasie, do pomocy w 
realizacji zadania;

n	 jest ono skutecznym narzędziem służącym do modyfikacji zachowań dzieci z 
symptomami ADHD.

n	Za pomocą jednego modułu nauczyciel może kontrolować zachowanie 
maksymalnie czterech uczniów.

Dzieci z symptomem ADHD, mające trudności z zachowaniem uwagi i pracą w klasie 
znajdą w urządzeniu Attention-Tracker znaczną pomoc podczas samodzielnego 
uczenia się. Nauczyciel może używać zarówno licznika, jak i wyłącznika czasowego 
do zorganizowania elementów lekcji i dostarczenia dziecku wyzwań motywujących 
do wykonania zadania, bez konieczności werbalnej interwencji ze swojej strony. 
Urządzenie Attention Tracker™ umożliwia nauczycielowi kierowanie dzieckiem bez 
kontaktu słownego – poprzez dodawanie, odejmowanie punktów lub sekund – bez 
konieczności chodzenia po klasie, rozdawania żetonów czy też zajmowania reszty 
klasy tą czynnością.



Poznaj swoje urządzenie Attention Tracker™
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Tryb licznika
n	Ustaw przełącznik licznika/wyłącznika czasowego na tryb licznika. Na 

wyświetlaczu pojawi się symbol 0000.

n	Wybierz szybkość licznik (to znaczy ustaw częstość dodawania punktów na 
wyświetlaczu). Ustaw przełącznik szybkości zliczania na żądaną wartość 10, 30 
lub 60 sekund.

n	Wybierz całkowity czas dla zadania. Ustaw przełącznik czasu zadania na żądaną 
wartość 5, 10 lub 20 minut.

n	Aby uruchomić licznik, naciśnij przycisk Start/Stop. Urządzenie rozpocznie  
zliczanie i zaświeci się pomarańczowa dioda LED.

n	Co 10 sekund (co 30 sekund lub co 60 sekund w zależności od ustawionego 
przełącznika szybkości zliczania) wartość na wyświetlaczu będzie zwiększana o 
jeden: 0001, 0002, 0003, itd.

n	W dowolnej chwili można użyć pilota do dodawania lub odejmowania 
punktów. W przypadku dodania punktów (ustawionych za pomocą 
przełącznika nagrody) dwukrotnie zabłyśnie zielona lampka, zaś w przypadku 
odjęcia punktów dwukrotnie zabłyśnie czerwona lampka.

n	Po zakończeniu czasu zadania, zgaśnie pomarańczowa dioda LED i zaświeci się 
czerwona dioda LED. Wyświetlacz będzie nadal zliczał punkty i odpowiadał na 
polecenia przesyłane z pilota.



Tryb wyłącznika czasowego
n	Ustaw przełącznik licznika/wyłącznika czasowego na tryb wyłącznika 

czasowego.

n	Wybierz całkowity czas zadania. Ustaw przełącznik czasu zadania na żądaną 
wartość 5, 10 lub 20 minut. (Zauważ, że w trybie tym nie działa przełącznik 
szybkości zliczania (Count Rate)).

n	Wyświetlacz pokazuje całkowitą liczbę minut i sekund czasu przeznaczonego 
na wykonanie zadania.

n	Naciśnij przycisk Start/Stop. Zaświeci się zielona dioda LED i na wyświetlaczu 
rozpocznie się odliczanie czasu. Po upływie każdej sekundy na wyświetlaczu 
pojawiać się czas zmniejszony o 1 sekundę, na przykład 09:59, 09:58, 09:57 itp.

n	Po zakończeniu czasu przeznaczonego na zadanie, zgaśnie zielona dioda 
LED i zaświeci się pomarańczowa dioda LED. Wyłącznik czasowy będzie 
kontynuował odliczanie.

n	Po upływie czasu przeznaczonego na zadanie, zgaśnie pomarańczowa dioda 
LED i zaświeci się czerwona dioda LED. Na wyświetlaczu pojawi się wartość 
00:00 i odliczanie zatrzyma się.

n	O ile nie zostanie przyznany dodatkowy czas za pomocą pilota, nie będzie 
miało miejsca żadne odliczanie aż do ponownego naciśnięcia przycisku Start/
Stop.
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Przełącznik blokady
n	Przełącznik blokady jest dyskretnie umieszczony pod urządzeniem Attention 

Tracker™. Naciśnięcie tego przełącznika uniemożliwia zmianę jakiegokolwiek 
ustawienia panelu przełącznika. Naciśnij jeden raz przycisk blokady, aby 
wyłączyć zmiany ustawień przełącznika. W tym trybie pracować będzie tylko 
przełącznik startu. Aby ponownie uaktywnić ustawienia przełącznika, naciśnij 
znowu przycisk blokady.

Obsługa pilota zdalnego sterowania
n	Przełącznik suwakowy na pilocie służy do wybrania jednej z czterech głównych 

kontrolowanych modułów (na podstawie urządzenia Attention Tracker™ 
znajduje się odpowiedni przełącznik służący do ustalenia jednoznacznego 
kanału).

n	Naciśnięcie przycisku: strzałka do góry na pilocie oznacza przyznanie 
nagrody poprzez zwiększenie liczby punktów (lub pozostałego czasu w 
trybie wyłącznika czasowego) w wybranym module o ustaloną za pomocą 
przełącznika nagrody liczbę punktów.

n	Naciśnięcie przycisku: strzałka w dół na pilocie oznacza odebranie liczby 
punktów (lub pozostałego czasu w trybie wyłącznika czasowego) w wybranym 
module o ustaloną za pomocą przełącznika nagrody liczbę punktów.

Podczas wciskania przycisków dioda LED na pilocie krótko migocze, dostarczając 
informacji zwrotnej użytkownikowi.



Wymiana baterii
Urządzenie Attention Tracker™ wykorzystuje trzy baterie AA (w pilocie znajdują się 
dwie baterie AAA). W obu przypadkach, aby wymienić baterie, należy użyć małej 
monety do odblokowania klapki przedziału baterii na spodzie urządzenia.

n	Nie należy ładować baterii, które nie są akumulatorami.

n	Baterie wielokrotnego ładowania przed kolejnym ich ładowaniem należy wyjąć 
z urządzenia Attention Tracker™.

n	Dzieci mogą ładować baterie wielokrotnego użytku tylko pod nadzorem osób 
dorosłych.

n	Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii ani baterii nowych wraz z 
używanymi.

n	Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.

n	Zużytych baterii nie wolno pozostawiać w urządzeniu Attention Tracker™.

n	Nie wolno zwierać zacisków zasilających.

Parametry techniczne
n	Pobór prądu około 30 mA

n	Trwałość baterii około 100 godzin (baterie alkaliczne)

Problem

Wykrywanie i usuwanie usterek

Attention Tracker™

Baterie są rozładowane. Wymień baterie.

Włączony został tryb blokady. Naciśnij jeden 
raz przycisk blokady, aby przywrócić ustawienia 
przełącznika.

Baterie są rozładowane. Wymień baterie.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny nie 
wyświetla żadnej informacji.

Nie działa żaden przełącznik.

Nie działa pilot zdalnego 
sterowania.

Rozwiązanie


