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QT 2 - instrukcja 

 

  

Stan 

baterii 

Numer 

kanału 

Klawisze funkcyjne 
OK 

Prawo/Lewo/Góra/Dół 
Kanał 

Narzędzia 

Klawiatura QWERTY 

Wyślij wiadomość - Wysyłanie wiadomości do prowadzącego 

Twoje ID - Przypisanie identyfikatora alfanumerycznego do urządzenia 

Ustawienia Naciśnij przycisk funkcji poniżej OK aby wejść do menu. Użyj strzałek aby 

przełączyć się pomiędzy funkcjami. Menu zawiera: 

Info Urządzenia – Wyświetl ID urządzenia 

Kontrast wyświetlacz – użyj strzałek prawo/lewo aby 

ustawić kontrast wyświetlacza 

Jasność  – użyj strzałek prawo/lewo aby ustawiać 

podświetlenie ekranu oraz klawiatury. 

Narzędzia 



2 
 Nowe Sady 2, Łódź, tel. 42 25 03 120 

Zmiana kanału 

1. Naciśnij przycisk CH na pilocie 

2. Wprowadź nowy kanał  

3. Potwierdź przyciskiem OK 

Pamiętaj żeby kanał odbiornika i kanał ustawiony na pilotach były takie same. 

Find Channel – pozwala wyszukać uruchomione odbiorniki w zasięgu. 

WAŻNE: Jeżeli koło numeru kanału pojawia się symbol blokady oznacza to że kanał nie może zostać 

zmieniony. 

Find Channel 
 
Wykonaj poniższe czynności, aby znaleźć odbiornik w zasięgu. 
 

1. Naciśnij przycisk CH 

2. Naciśnij środkowy przycisk funkcyjny poniżej  
 QT2 wyszukuje odbiorniki w zasięgu. 
 

3. Użyj strzałek, aby przewinąć dostępne kanały. 
 

4. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać kanał. 
 

Udzielanie odpowiedzi 

Podczas udzielania odpowiedzi w górnym lewym rogu wyświetlacza pojawia się wskaźnik który 

informuje nas typie odpowiedzi. 

123 odpowiedź numeryczna 

3,1,2 Wielokrotny wybór 

C,A,B Wielokrotny wybór 

txt krótka odpowiedź lub odpowiedź typu esej  

Podczas wysyłania odpowiedzi na dole ekranu pojawi się ikona 

 

Kiedy odpowiedź zostanie odebrana przed odbiornik pojawi się ikona 
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Przykładowe widoki ekranu pilota 

 

 

Single Response – tylko jedna odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź 
zostaje automatycznie wysłana. 

 

Multiple Response – wiele odpowiedzi jest prawidłowych. Użyj 
klawiatury do wprowadzenia odpowiedzi. Aby wysłać odpowiedź 
naciśnij przycisk OK.  
 

 

Numeric Response – odpowiedź numeryczna. Wpisz prawidłową 
wartość za pomocą klawiatury i naciśnij przycisk OK aby wysłać 
odpowiedź. 

 

Essay and Short Answer – esej i krótka odpowiedź. Wpisz tekst i 
naciśnij OK aby go wysłać.  

 

Invalid Respinse – odpowiedź spoza zakresu. Dla przykładu opcje 
odpowiedzi wynoszą A,B,C,D a Ty naciskasz E. 

 

Incorrect Channel – nieprawidłowy kanał. Pilot pracuje na innym 
kanale niż odbiornik lub nie może skomunikować się z odbiornikiem  

 

Polling Closed – Zbieranie odpowiedzi zakończone. Zbieranie 
odpowiedzi zostało zakończone i kolejne odpowiedzi nie będą jiż 
przyjmowane. 
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TOOLBOX (Narzędzia) 

 

 

 

 

Pomiń pytanie 

 

Informacje o teście – nazwa testu, wersja, liczba 
pytań 

 

Opuszczenie testu 

 

Powrót do Toolbox (Narzędzi) 

 

Kasowanie testu 

 

Wysyłanie testu 

 

 

Logowanie się do testu 

1. Naciśnij przycisk aby „wybudzić urządzenie” 

2. Wyświetlony zostanie ekran powitalny 

3. Możesz zostać poproszony o podanie swojego ID 

a. Skasuj informacje które są wyświetlane w danej chwili (naciśnij Backspace aby to 

zrobić) 

b. Wpisz swoje ID 

c. Naciśnij OK 

4. Możesz zostać poproszony o wybór wersji testu 

a. Znajdź numer wersji na teście papierowym 

b. Wpisz numer wersji testu 

c. Naciśnij OK 

5. Nazwa testu, numer wersji oraz liczba pytań zostaną wyświetlone 

6. Jeśli informacje są prawidłowe naciśnij OK. Jeśli są błędne naciśnij przycisk wstecz (lewy 

klawisz funkcyjny). Sprawdź czy pilot pracuje na prawidłowym kanale i rozpocznij proces od 

nowa. 
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Poruszanie się pomiędzy pytaniami.  

Użyj strzałki lewo/prawo aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi pytaniami. 

Możesz również kliknąć Toolboox (narzędzia) następnie opcję przejdź do pytania i wpisać numer 

pytania do którego chcesz przejść a następnie potwierdzić przyciskiem OK. 

Wysłanie testu 

1. Naciśnij przycisk Toolbox (Narzędzia) 

2. Przejdź do ikony Exit Test (Opuść test) i kliknij OK 

3. Pojawi się komunikat że test jest kompletny lub niekompletny 

Wskazówka: Naciśnij przycisk funkcyjny pod klawiszem cofania. Naciśnij dwukrotnie strzałkę, aby 

powrócić do testu w celu dokończenia lub przejrzenia odpowiedzi. 

4. Naciśnij przycisk Wyślij test aby go wysłać.  

5. Potwierdź OK że chcesz go wysłać. 

6. Test zostanie wysłany. 

 

 

 

 


