
BREZŽIČNI DUPLIKATOR 

 

 

 

 

 

 

 

Brezžični duplikator je zelo preprost za uporabo. Z njim lahko na zelo hiter in enostaven način 

podvojite kateregakoli izmed vaših elektronskih upravljalnikov ali ključev. Primeren je za 

avtomobilske ključe, garažna vrata, alarmne in nadzorne sisteme, ohlajevalne sisteme, luči, 

električne upravljalce,.. 

 

KAKO ZAČETI? Izberite napravo oziroma upravljalnik, ki ga želite podvojiti. Spodaj so navedeni 

koraki, s katerimi boste podvojili svojo napravo. Pozorno jim sledite in jih upoštevajte. Za lažje 

razumevanje so priložene tudi slike.  

 

 

1. Korak: Istočasno pritisnite na tipko A in tipko B (tipki čisto zgoraj), dokler se ne zasveti 

lučka in začne utripati. Ko vidite, da lučka sveti in utripa je duplikator pripravljen za 

podvajanje (to traja približno 10s). 

 

Barva: črno - srebrna. Velikost: 6 x 3 x 2 cm. Teža: cca. 0,03g. Brezžična povezava: DA. Razdalja upravljanja 

naprav z duplikatorjem: 100m. Kompatibilnost: avtomobilski ključi, garažna vrata, ohlajevalni sistemi, 

alarmni sistemi, luči, električna vrata,.. Polnjenje: duplikator deluje s pomočjo baterij. V paketu prejmete 

brezžični duplikator za naprave in navodila za uporabo. Baterije za duplikator niso priložene. Potrebne so 

Alkalne baterije 27A. Uvoznik in distributer: Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. 

Proizvedeno: PRC. 



 

2. Korak: Tipko A držite naprej, tipko B pa izpustite. Tipko B boste zdaj pritisnili 3x 

zaporedoma (ves ta čas tipko A še vedno držite in je ne izpustite!!).  

 

 

 

3. Korak: Duplikator in originalno napravo, ki jo želite podvojiti, držite zelo skupaj 

(približno na 10mm). Če bosta preveč oddaljeni je možnost, da se podvojitev ne bo 

uspešno izvedla!  

4. Korak: Istočasno pritisnite na tipko, ki jo želite podvojiti na originalni napravi ter na 

eno izmed tipk na duplikatorju ter držite dokler lučka na duplikatorju ne bo začela 

utripati. Ko lučka utripa je podvojitev te tipke uspela. Enak postopek ponovite še za 

ostale tipke, ki jih želite podvojiti.  

 

OBNOVITEV KODE: Če želite obnoviti katero izmed prejšnjih kod, ki ste jih že klonirali 

potem pritisnite na tipki C in D. Držite ju tako dolgo, dokler ne zasveti lučka. Ko lučka 

sveti ste obnovili kodo, katero ste podvojili nazadnje.  

 

 



 

OPOZORILA: Daljinski upravljalnik, ki ga želite podvojiti mora imeti enako frekvenco kot 

duplikator, v nasprotnem primeru je možnost, da podvojitev ne bo uspela. 

 

 


