
KLIKACZ KLIKER ELEKTRONICZNY NA PALEC
MODEL: AG75B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektroniczny klikacz (kliker), czyli lekki i poręczny przyrząd do zliczania, o wszechstronnym 
zastosowaniu. Doskonały gadżet przydatny w pracy oraz ciekawy pomysł na drobny upominek.

Teraz oferujemy nowy model z czytelnym wyświetlaczem LCD!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Lekki i poręczny - bardzo dobrze trzyma się w dłoni. 
• Posiada specjalny pasek, który umożliwia wygodne przymocowanie licznika do palca. 
• Małe wymiary sprawiają, iż z łatwością zmieści się w kieszeni spodni. 
• Obudowa z twardego plastiku zapewnia dużą wytrzymałość na uszkodzenia i nadaje 

klikaczowi elegancki wygląd. 
• Kliker potrafi zliczać do 9999, w każdej chwili można skasować naliczone kliknięcia za 

pomocą przycisku RESET. 

Licznik ma bardzo dużo zastosowań:

1. Dla ankieterów - liczenie klientów w placówkach handlowych 
2. Dla stewardes i stewardów - liczenie pasażerów samolotów i autokarów 
3. Dla opiekunów wycieczek szkolnych, kolonii 
4. Dla pracowników ochrony - liczenie uczestników imprez masowych i rozrywkowych 
5. Podczas wykonywania remanentów. 
6. Podczas liczenia przedmiotów na liniach produkcyjnych 
7. Dla organizatorów konkursów oraz zabaw towarzyskich 

2. Użytkowanie

Przygotowanie do pracy i obsługa:

• Rozpakować urządzenie.
• Załóż kliker na palec wykorzystując do tego gumowy pasek.
• Aby rozpocząć odliczanie wciśnij środkowy przycisk COUNT.
• Każde kolejne wciśnięcie przycisku COUNT powoduje wzrost wskazania o 1.
• Aby zresetować wskazanie i rozpocząć nowe odliczanie – wciśnij przycisk RESET
• UWAGA: Urządzenie automatycznie wygasza wyświetlacz po kilku minutach 

nieużywania. Posiada jednak pamięć ostatniego wskazania! Po ponownym 
wciśnięciu przycisku COUNT przywraca ostatnie wskazanie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody,
wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.

• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych 
detergentów.

• Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie naprawiaj go na własną rękę! Może to 
skutkować utratą prawa do rękojmi oraz gwarancji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

