
BEZPRZEWODOWY DUPLIKATOR 

Bezprzewodowy duplikator jest bardzo łatwy w użyciu. Dzięki niemu w bardzo szybki i łatwy 

sposób możesz zwiększyć prędkość sterowania elektronicznego swojego klucza. Pasuje do 

bram garażowych, systemów alarmowych, urządzeń chłodniczych, oświetleń, urządzeń 

elektrycznych ... 

 

JAK ZACZĄĆ? Wybierz urządzenie lub kontroler, które mocgo chcesz zwiększyć. Poniżej 

znajdziesz instrukcje jak to zrobić. Pomogą ci w tym zdjęcia zamieszczone poniżej. 

 

 

KROK 1: Równocześnie naciśnij przycisk A i przycisk B (przyciski górne), aż lampka zaświeci się 

i zacznie migać. Kiedy zauważysz, że kontrolka zapala się i miga, urządzenie jest gotowe do 

kopiowania (trwa to około 10 sekund). 

 

 

 

KROK 2: Przytrzymaj klawisz A i zwolnij klawisz B. Teraz naciśnij klawisz B 3 razy z rzędu 

(przytrzymaj klawisz A i nie puszczaj go !!). 

Kolor: czarno - srebrny. Wymiary: 6 x 3 x 2 cm. Waga: ok. 0,03 g. Połączenie bezprzewodowe: TAK. 

Maksymalna odległość: 100 m. Kompatybilność: klucze z własnym napędem, bramy garażowe, systemy 

chłodzenia, systemy alarmowe, oświetlenie,.. Ładowanie: na baterie. W pakiecie otrzymujesz bezprzewodowy 

duplikator do urządzeń oraz instrukcję serwisową. Zestaw nie zawiera baterii. Baterie alkaliczne 27A 

(wymagany typ baterii). Importer i dystrybutor: Kompetentnost d.o.o, Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Słowenia. 

Wyprodukowano przez: PRC. 



 

 

KROK 3: Trzymaj powielacz i oryginalne urządzenie, które chcesz powielić, bardzo blisko 

(około 10 mm). Jeśli trzymasz je z dala od siebie, istnieje realna możliwość, że nie zostaniesz 

o tym poinformowany! 

 

KROK 4: Jednocześnie naciśnij klawisz, który chcesz skopiować na oryginalnym urządzeniu i 

przytrzymaj jeden z klawiszy na powielaczu, aż lampka na nim zacznie migać. Kiedy błysnęło 

światło, kopiowanie tego klucza zakończyło się powodzeniem. Powtórz tę samą procedurę dla 

pozostałych klawiszy, które chcesz powielić. 

 

ODNOWIENIE KODU: Aby przekonwertować dowolny z poprzednich kodów, który już 

zaprogramowałeś, naciśnij klawisze C i D. Przytrzymaj je, aż zaświeci się lampka 

bezpieczeństwa. Gdy zapali się lampka, oznacza to, że powieliłeś już urządzenie.  

 

 

 

 

OSTRZENIE: Pilot, któregy chcesz powielić, musi mieć tę samą częstotliwość co powielacz, w 

przeciwnym razie możliwość duplikacji nie będzie możliwa. 


