
Prednastavljeni kompleti 
Interwrite  Cricket  za učilnice s 24  ali 32  učenci. Cricket je najnovejši pred-
stavnik  Interwrite  orodja za  ocenjevanje in  izpraševanje,  je  učinkovito in 
obenem  enostavno  orodje, ki  ga lahko  uporabimo  pri pouku učencev vseh
starosti, od male  šole  do  univerze.  Cricket  "daljinci"  uspešno  združujejo
robustno RF tehnologijo s prijazno obliko pri  vsakodnevnem spremljanju  na-
predovanja v kateremkoli učnem okolju. predovanja v kateremkoli učnem okolju. 

Učenci lahko odgovarjajo na vaša vprašanja, Response programska oprema pa
poskrbi za  sprotno zapisovanje  njihovih odgovorov. Sami se  odločate kako
boste prezentirali in uporabili pridobljene informacije. Od najmanjšega razre-
da do velikih predavalnic z 2.000 študenti, Interwrite Cricket je zabaven,
prijazen in dostopen odzivni sistem za učence.

Zabaven in prijazen 
Od nastavitve do vpisa vaših ocen, celotnaOd nastavitve do vpisa vaših ocen, celotna
zasnova  Cricket-a je  podrejena  enostavni  
uporabi tako učitelja kot  tudi učencev. Vaša
pozornost je usmerjena k pouku in ne obvla-
dovanju odzivnega sistema. 

PowerPoint...in Več!
Cricket  dela skorajda z vsemi obstoječimi 
e-gradivi, ne glede na format zapisa. Crickete-gradivi, ne glede na format zapisa. Cricket
ima vgrajen PowerPoint plug-in  in tako zelo
enostavno uporabite PowerPoint kot  izpra-
ševalno orodje. Dovolj je, da na obstoječe 
presojnice  vključite označbo “vprašanje”,
in v trenutku se vaša  prezentacija pretvori
v kontrolko ali test.  
Cricket je edini takšen sistem, ki vam omo-Cricket je edini takšen sistem, ki vam omo-
goča, da  KATERIKOLI  material  na  vašem
računalniku postane vprašanje kompatibilno
z odzivnim sistemom Cricket 

Cricket od blizu.
En sprejemnik lahko sprejme istočasno do 2047 oddajnikov.  Na vašem računalniku
imate istočasno vključenih do 4 USB sprejemnikov, kar pomeni da je največje število
odzivnikov neverjetnih odzivnikov neverjetnih  8,188.
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Lastnosti: 

SISTEM
Frekvenca delovanja     2.4 GHz
Največje število odzivnikov na sprejemnik  2,047
Največje število sprejemnikov   4
Največja razdalja sprejema    45 metrov

OZIVNIKOZIVNIK
Povratne nformacije za uporabnika   4 LED
Število gumbov     (8) 1-6/A-F, T/F
Baterija       2 xAAA
Čas delovanja (povprečna uporaba)   26 tednov 

SPREJEMNIK
Računalniški priključek    USB

Enostavno upravljanje ozivniki- Na voljo je več
 načinov uporabe pri pouku. 
LED lučke ki opozarjajo na stanje baterije, _______________
pošiljanje/sprejema odgovora in prijave v sistem 

Odgovori na vprašanje po izbiri:  uporabnik lahko izbira________ 
med več ponujenimi odgovori. Napr. B, C, in/ali  A 

T ali F sta gumba za odgovore tipa DA/NE, -  oziroma T ali F sta gumba za odgovore tipa DA/NE, -  oziroma 
drži/ ne drži                                                                    _________

            
 
                 |
          gumb za vklop 

Kompleti za razrede z 24 ali 32 učenci vsebujejo: 
Interwrite Response Sprejemnik (2" USB ključ)
Interwrite Response program (CD)
Navodila za uporabo
Navodila Hitri Start (Cricket, Instalacija programske 
in strojne opreme, nastavitev Maestro odzivnika)
Prenosna torba za vse komponentePrenosna torba za vse komponente


