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Håll eleverna på rätt spår
med tidsbestämda uppgifter
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Viktig information
n	Vänligen behåll dessa instruktioner för framtida referens eftersom de innehåller 

viktig information.

n	Låt inte din Attention Tracker komma i kontakt med vatten eller andra vätskor

n	 I händelse av en elektrostatisk urladdning kan din Attention Tracker sluta 
fungera. I så fall vänligen stäng av enheten och sedan på igen.

n	Garantin är ogiltig om enheten öppnas av någon anledning.

Inledning

Attention Tracker är ett proaktivt beteendehanteringsverktyg för barn med 
hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsstörningar.

Fördelarna med Attention Tracker är:

n	Den ger omedelbar icke-verbal feedback om beteende och inlärning.

n	Den kan användas under ordinarie klassrumsaktiviteter för att hjälpa med 
slutförande av uppgifter.

n	Är ett effektivt beteendemodifierande verktyg för barn med ADHD.

n	En lärarmodul kan hantera upp till fyra elever.

Barn med ADHD som har svårt att sitta och arbeta i klassrummet kommer se 
Attention Tracker som en stor resurs för att hjälpa dem att studera självständigt. Både 
räknaren och timern kan användas av läraren för att strukturera klassrumsaktiviteter 
och ge barnet utmaningar att lösa ställda uppgifter utan behov av verbala 
ingripanden från läraren. Attention Tracker låter läraren hantera barnet icke-verbalt 
genom att lägga till eller ta bort punkter eller sekunder utan att behöva flytta runt i 
rummet, administrera polletter eller behöva involvera resten av klassen i processen.

Känn din Attention Tracker



Räkneläge
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n	Växla Counter/Timer-brytaren till räkneläge. Displayen visar 0000.

n	Välj frekvensen för räknaren (detta är hur ofta en poäng läggs till i displayen). 
Ställ Count Rate-omkopplaren på 10, 30 eller 60 sekunder efter behov.

n	Välj den totala tiden för uppgiften. Ställ tiden för uppgiften till 5, 10 eller 20 
minuter efter behov.

n	För att starta räknaren, tryck på Start/Stopp-knappen. Enheten börjar räkna och 
gul lysdiod tänds

n	Var 10:nde sekund (30 sekunder eller 60 sekunder beroende på Count Rate-
brytaren) kommer displayen att öka med en räkning: 0001, 0002, 0003, osv.

n	Fjärrkontrollen kan användas för att när som helst lägga till eller dra ifrån 
poäng. Om poäng (som fastställts av belöningsbrytaren) läggs till kommer den 
gröna lampan blinka två gånger och om punkter tas bort kommer den röda 
lampan blinka två gånger.

n	När tiden för uppgiften är avslutad, kommer den orangea lysdioden att slockna 
och den röda lysdioden kommer tändas. Displayen kommer fortsätta räkna 
upp och svara på fjärrkontrollen.



Timerläge
n	Växla Counter/Timer-brytaren till timerläge.

n	Välj den totala tiden för uppgiften. Ställ tiden för uppgiften till 5, 10 eller 20 
minuter efter behov. (Notera att Count-brytaren inte har någon verkan i detta 
läge.)

n	Displayen kommer visa det totala antalet minuter och sekunder för 
uppgiftstiden.

n	Tryck på Start/Stopp-knappen. Grön lysdiod tänds och displayen kommer 
börja räkna ner tiden. Varje sekund kommer displayen minska tiden med 1 
sekund. 09:59, 09:58, 09:57 osv.

n	Efter att halva uppgiftstiden har gått kommer grön lysdiod släckas och orange 
lysdiod tändas. Timern fortsätter att räkna ner.

n	När uppgiftstiden har löpt utkommer orange lysdiod att släckas och röd 
lysdiod tändas. Displayen visar 00:00 och nedräkningen upphör.

n	Om inte ytterligare tid läggs till med fjärrkontrollen kommer ingen ytterligare 
räkning ske förrän Start/Stopp-knappen trycks in igen.
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Låsknapp
n	Låsknappen är diskret placerad under Attention Tracker. Då denna knapp 

trycks förhindras att inställningarna på strömbrytarpanelen ändras. Tryck på 
låsknappen en gång för att inaktivera ändringar i omkopplarinställningar. 
I det här läget fungerar endast startbrytaren. För att återaktivera 
omkopplarinställningar, tryck på låsknappen igen.

Handhavande med fjärrkontroll
n	Skjutreglaget på fjärrkontrollen väljer vilken av upp till fyra enheter som 

kontrolleras (Det finns en motsvarande omkopplare på basen av Attention 
Tracker för att ställa in en unik kanal).

n	Genom att trycka på Upp-knappen på fjärrkontrollen sker belöningar genom 
att öka poängantalet (eller återstående tid, om timern står i nedräkningsläget) 
på den valda enheten med antalet poäng som valts på belöningsbrytaren.

n	Genom att trycka på Ned-knappen på fjärrkontrollen minskar poängantalet 
(eller återstående tid, om timerläge är vald) på den valda enheten med antalet 
poäng (sekunder) som valts på belöningsbrytaren.

Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar kort när knapparna trycks för att ge feedback till 
användaren.



Att byta batteri
Attention Tracker kräver tre AA-batterier (fjärrkontrollen, två AAA-batterier). För att 
byta batterier använd i båda fallen ett litet mynt för att låsa upp batteriluckan på 
undersidan av enheten.

n	Ej laddningsbara batterier skall inte laddas.

n	Laddningsbara batterier ska tas bort från Attention Tracker innan de laddas.

n	Laddningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av vuxen.

n	Olika typer av batterier, samt nya och använda batterier får inte blandas.

n	Batterier ska sättas i med rätt polaritet.

n	Förbrukade batterier ska tas bort från Attention Tracker.

n	Anslutningskontakterna får inte kortslutas.

Teknisk specifikation
n	Strömförbrukning ca 30 mA

n	Batteritid ca 100 timmar (alkaliska batterier)

Problem

Felsökning
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Batterierna är urladdade. Byt batterier

Låsläget har aktiverats. Tryck på låsknappen 
på basen en gång för att återställa 
omkopplarinställningarna

Batterierna är urladdade. Byt batterier

LCD-displayen är tom

Ingen av omkopplarna fungerar

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Lösning


