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V012 – Kopírka RFID čipů 125kHz 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod 
k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim 
odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
Specifikace:  
Toto zařízení slouží ke kopírování 125KHz RFID čipů a karet. Může kopírovat Em4100, HID a AWID.  
 
Parametry:  

Frekvence 125 KHz 

Zdroj 2 AAA baterie 

Vzdálenost použití <25 mm klíčenka, <60 mm karta 

Velikost  71x117x31 

Podporovaný tag T5577, EM4305 

 
Použití:  
Krok 1:  
Zapněte zařízení posuvníkem na pravé straně, několikrát zapípá a spustí se LED ikona označující, že je 
zařízení připraveno. Pokud se to nestane, restartujte zařízení.  
Krok 2: 
Přiložte kopírovanou kartu k levé straně zařízení a stiskněte tlačítko READ. Zařízení pípne a po ukončení 
čtení se opět rozsvítí se LED kontrolka. Pokud zařízení pípne dvakrát, přejděte na krok 3, pokud pípne 
třikrát pokračujte krokem 4. Pokud zařízení nevydá žádný zvuk, znova načtěte kopírovanou kartu.  
Krok 3: 
Kartu vyměňte za novou kartu typu EM4305, poté stiskněte tlačítko WRITE. Pokud zařízení pípne a rozsvítí 
se ikonka PASS, kopírování bylo úspěšně. Pokud nepípne a LED se nerozsvítí, prosím opakujte stisknutí 
WRITE. 
Krok 4: 
Vyměňte kartu za novou T5577, poté stiskněte tlačítko WRITE. Pokud zařízení pípne a rozsvítí se ikonka 
PASS, kopírování bylo úspěšně. Pokud nepípne a LED se nerozsvítí, prosím opakujte stisknutí WRITE. 
Krok 5: 
Opakujte krok 3 nebo 4 pokud chcete vytvořit více karet se stejnou informací.  
 
Vypnutí provedete přepnutím posuvníku.  
 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a 
přispějte k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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