Hướng dẫn sử dụng
ResponseCard NXT
Mã thiết bị

Chỉ Số
Channel

Dung lượng pin
Cần 2 pin AAA

Quay lại

Hộp chức năng
Nút lên, xuống,
trái, phải, Enter

Nút chức
năng trái
Nút chọn
Channel
Bảng chữ
cái/số
Nút biểu
tượng

HƯỚNG DẪN ĐỔI CHANNEL
PHÒNG HỌC
Clicker hoạt động dựa trên tần số sóng vô
tuyến. Mỗi phòng học được cài đặt 1 tần số
channel riêng biệt. Trước khi sử dụng, sinh
viên cần chỉnh channel phòng học cho clicker.
Bước 1: Nhấn nút chọn Channel, bạn sẽ nhìn
thấy màn hình sau

Nút chức năng phải
Chế độ nhập
Nút xóa

Dấu thập phân/
dấu cách

GỬI CÂU TRẢ LỜI TRONG LỚP HỌC
Ngay khi câu hỏi tương tác được mở, bạn có thể gửi và thay
đổi câu trả lời bằng Clicker. Câu trả lời cuối cùng trước khi câu
hỏi đóng lại sẽ được phần mềm ghi nhận. Clicker sẽ không lưu
lại câu trả lời nào và cần lưu ý những điểm sau:
1. Clicker không cần thiết phải được bật lên khi gửi câu trả lời.
Khi bạn sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút chọn câu trả lời tương ứng
với số/chữ cái của câu trả lời cho câu hỏi. Khi cần chọn lại, chỉ
cần nhấn nút chọn câu trả lời khác.
2. Chỉ cần nhấn nút tương ứng với câu trả lời bạn chọn. Màn
hình sẽ hiển thị câu trả lời và dấu “√” xác nhận đã gửi.

Bước 2: Nhập 2 số của Channel phòng học
(giảng viên hoặc nhân viên ATCS sẽ cung cấp
cho bạn số channel của phòng học).
Bước 3: Nhấn nút Enter hoặc nút chức năng
phải để xác nhận. Số Channel mới sẽ xuất hiện
trên màn hình clicker góc trên trái.

