Toto zařízení musí být aktivováno, aby fungovalo správně.
Existují 2 způsoby, jak aktivovat vaše CPS Pulse clickery.
 Aktivovat pomocí CPS Online
 Aktivovat pomocí vašeho CMS (Blackboard, WebCT)
Váš školitel vám dá informace o preferované metodě aktivace pro
vaší třídu.

Tlačítka CPS Pulse
Vaše CPS Pulse budete používat stejně jako ostatní zařízení
s klávesnicí. Některá tlačítka mají 2 druhy zmáčknutí zmáčknout a zmáčknout a držet.

Obrazovka

Menu
Zmáčkněte pro přístup do hlavního Menu.
Pomocí navigačních šipek se můžete v menu pohybovat.
Pomocí tlačítka Enter vyberete položku v Menu.

Pravá navigace
Enter/Odeslat
Symbol
Levá navigace

Stisknutím procházíte tabulku symbolů.

Zpět

Tabulka symbolů

Klávesnice
Plus/Mínus
Přepínání módu psaní
Stisknutím tlačítka přepínáte mezi módy psaní textu.
Při přepínání se odpovídající ikona mění.

Zapnutí /Vypnutí
Stiskněte pro zapnutí CPS Pulse.
Stiskněte a držte 2 sekundy pro vypnutí CPS Pulse.

Přejít/Hledat
Stiskněte pro přejití na otázku v režimu vlastní tempo
nebo domácí úkol.
Stiskněte a držte pro hledání následující
nezodpovězené otázky.

Použití
CPS PULSE ve třídě

Zapnutí
Přihlášení do
třídy

Změna módu
psaní textu

Režim vlastní
tempo

Odpovídání na
otázku

Po zapnutí Pulse eInstruction se sériové číslo vašeho clickeru zobrazí na obrazovce
Pulse. Zobrazí se pozdrav a Pulse začne hledat třídy do kterých se dá přihlásit.
Jste požádáni o zadání čísla kanálu třídy a zmáčknutí tlačítka Enter, nebo zmáčknutí
Menu, přejití na položku Přihlásit a stisknutí tlačítka Enter, nebo můžete být do třídy
přihlášeni automaticky.
Když se objeví Q: _ jste již přihlášeni do třídy a připraveni zodpovídat
otázky

Můžete zodpovídat mnoho různých druhů otázek na vašem Pulse clickeru - výběr jedné
z více odpovědí, pravda/nepravda, numerické, více možných odpovědí, pořadí
odpovědí, krátká textová odpověď, atd. Pulse clicker se přepne do odpovídajícího módu
pro zadávání, když vyučující zadá otázku.

Pokud vidíte ikonu módu Vlastní tempo, můžete zadat test. Můžete otázky
zodpovídat v jakémkoli pořadí. Vracet se k otázkám a měnit odpovědi kolikrát chcete
během daného časového limitu. Použijte tlačítko pro Přepínání módu psaní k přepnutí
mezi Písmeny/Čísly/SMS, abyste vybrali mód pro zodpovězení otázky (čísla, výběr z
odpovědí a krátká odpověď). Zkontrolujte správný mód na obrazovce clickeru.
Pokaždé, když zmáčknete tlačítko Enter/Odeslat, vaše odpověď na aktuální otázku je
odeslána. Sledujte ikonu odesílání pro potvrzení. Stiskněte tlačítko Přejít/Hledat a
zadejte otázku na kterou chcete přejít. Stiskněte a držte tlačítko Přejít/Hledat pro
přejití na následující nezodpovězenou otázku.

1. Zvolte odpovídající mód psaní textu.
2. Stiskněte tlačítko nebo tlačítka ve dle vaší odpovědi. Použijte tlačítko zpět pro
úpravu odpovědi.
3. Stiskněte tlačítko Enter/Odeslat.
Ikona odesílání se bude hýbat a při úspěšném odeslání se zobrazí OK. Pokud vyučující
povolil zobrazení správné/špatné odpovědi, zobrazí se ikona , podle správnosti
odpovědi.

Vypnutí

Pro vypnutí Pulse, stiskněte a držte tlačítko vypnutí/zapnutí přibližně 2 sekundy dokud
neuvidíte zprávu Vypínání na obrazovce.

