
Garantia & Support
Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados 
durante o uso normal. O mal uso ou Attention Tracker™ a abertura da unidade 
invalidará esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Código do Produto:
EL00365

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. 
Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de 
aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com 
menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo 
de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group 
Ltd.
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TTS estão orgulhosos de fazer parte de  PLC



Mantém os alunos na linha correta
com tarefas cronometradas
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www.tts-shopping.com

Utilizador GUIA DO USUÁRIO



Informações Importantes
n	Guarde estas instruções para futura consulta, pois contêm informações 

importantes.

n	Não permita que seu Attention Tracker™ entre em contato com água ou 
outros líquidos.

n	No caso de uma descarga eletrostática, seu Attention Tracker™ poderá sofrer 
avaria. Neste caso, desligue-o e depois religue-o novamente para reiniciá-lo.

n	A garantia será anulada se a carcaça for aberta por qualquer motivo.

Introdução

O Attention Tracker™ é uma ferramenta de gerenciamento de comportamento 
proativo para crianças que enfrentam dificuldades com hiperatividade, 
impulsividade e atenção.

Os benefícios do Attention Tracker™ são:

n	Proporciona um retorno não verbal imediato sobre o comportamento e 
aprendizagem.

n	Pode ser usado durante as atividades regulares em sala de aula para ajudar na 
conclusão da tarefa.

n	É uma ferramenta de modificação de comportamento eficaz para crianças 
com TDAH.

n	Um módulo de professor pode gerenciar até quatro alunos.

As crianças com TDAH que têm dificuldade em sentar e trabalhar em sala de aula 
encontrarão no Attention Tracker™ um excelente recurso para ajudá-los a estudar de 
forma independente. Tanto o contador quanto o temporizador podem ser utilizados 
pelo professor para ajudar a estruturar as atividades de sala de aula aula e para 
oferecer à criança desafios para alcançar a conclusão da tarefa, sem a necessidade 
de intervenção verbal do professor. O Attention Tracker™ permite que o professor 
gerencie a criança de forma não verbal, acrescentando ou tirando pontos ou 
segundos, sem ter que se deslocar na sala de aula, administrando fichas, ou sem ter 
que envolver o resto da turma no processo.



Conheça seu Attention Tracker™
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Modo de contador
n	Coloque o interruptor de Contador/Temporizador no modo de contador. O 

visor mostrará 0000.

n	Selecione a taxa para o contador (é assim que muitas vezes um ponto é 
adicionado ao visor). Defina o botão de Taxa de contagem em 10, 30 ou 60 
segundos, conforme o necessário.

n	Selecione o tempo total para a tarefa. Defina o botão de Tempo da tarefa em 5, 
10 ou 20 minutos, conforme o necessário.

n	Para iniciar o contador, pressione o botão Iniciar/Parar. A unidade começará a 
contagem e o LED âmbar acenderá.

n	A cada 10 segundos (30 segundos ou 60 segundos, dependendo do botão de 
Taxa de contagem), o visor aumentará em uma contagemj: 0001, 0002, 0003 
etc.

n	O controle remoto pode ser usado para adicionar ou subtrair pontos a 
qualquer momento. Se forem adicionados pontos (conforme definido pelo 
interruptor de recompensa) a luz verde piscará duas vezes, e se pontos forem 
removidos a luz vermelha piscará duas vezes.

n	Quando o Prazo da tarefa terminar, o LED âmbar desligará e o LED vermelho 
acenderá. O visor continuará  a contar e a responder ao controle remoto.



Modo Temporizador
n	Coloque o interruptor de Contador/Temporizador no de temporizador.

n	Selecione o tempo total da tarefa. Defina o botão de Tempo da tarefa em 5, 
10 ou 20 minutos, conforme o necessário. (Observe que o botão de Taxa de 
contagem não tem efeito neste modo.)

n	O visor mostrará o número total de minutos e segundos do Tempo da tarefa.

n	Pressione o botão Iniciar/Parar. O LED verde acenderá e o visor começará a 
contagem regressiva do tempo. A cada segundo o visor irá diminuir o tempo 
em 1 segundo. 09:59, 09:58, 09:57 etc.

n	Após a decorrência da metade do tempo da tarefas, o LED verde apagará e o 
LED âmbar acenderá. O temporizador continuará a contagem regressiva.

n	Quando o Tempo da tarefa terminar, o LED âmbar desligará e o LED vermelho 
acenderá. O visor mostrará 00:00 e a contagem regressiva terminará.

n	Exceto se mais tempo for adicionado usando o controle remoto, não haverá 
mais contagem até que o botão Iniciar/Parar seja pressionado novamente.
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Botão de bloqueio
n	O botão de bloqueio está localizado sob o Attention Tracker™. Quando 

pressionado, este botão impede a alteração de qualquer ajuste de painel de 
botão. Pressione o botão de bloqueio uma vez para desativar as alterações às 
configurações de botão. Neste modo, apenas o botão Iniciar funcionará. Para 
reativar as configurações dos botões, pressione o botão de bloqueio mais uma 
vez.

Operação do controle remoto
n	O botão corrediço no controle remoto seleciona quais entre até quatro 

das unidades principais estão sendo controladas (Há um botão de 
correspondência na base do Attention Tracker™ para definir um canal único).

n	Pressionar o botão Para cima no controle remoto aumenta as recompensas 
por meio do aumento da contagem de pontos (ou do tempo remanescente, 
se em modo de contagem regressiva) na unidade selecionada pelo número de 
pontos selecionados pelo botão de recompensa.

n	Pressionar o botão Para baixo no controle remoto diminui a contagem de 
pontos (ou o tempo restante, se estiver no modo de timer) na unidade 
selecionada pelo número de pontos (segundos) selecionados pelo botão 
de recompensa.

O LED no controle remoto piscará brevemente quando os botões forem 
pressionados para dar um feedback para o usuário.



Troca da bateria
O Attention Tracker™ requer três pilhas AA (controle remoto, duas pilhas AAA). Em 
ambos os casos, para trocar as baterias, use uma pequena moeda para destravar 
a abertura na base da unidade.

n	As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

n	As pilhas recarregáveis   devem ser removidas do Attention Tracker™ antes que 
este seja carregado.

n	Baterias recarregáveis somente devem ser recarregadas com a supervisão de 
um adulto.

n	Não misture tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas.

n	As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.

n	Pilhas gastas devem ser removidas do Attention Tracker™.

n	Os terminais de alimentação não podem entrar em curto.

Especificação técnica
n	Consumo de energia aproximado de 30 mA

n	Duração da bateria aproximada de 100 horas (pilhas alcalinas)

Problema

Diagnóstico e Solução de Problemas
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As baterias estão descarregadas. Troque as pilhas

O modo de bloqueio foi ativado. Pressione o 
botão de bloqueio na base uma vez para restaurar 
as configurações de botão

As baterias estão descarregadas. Troque as pilhas.

Visor LCD está em branco

Nenhuma das funções dos 
botões

O controle remoto não funciona.

Solução


