
LOKALIZATOR KLUCZY KEY FINDER

MODEL: AG410
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Lokalizator kluczy (1 pilot + 2 nadajniki) - dzięki temu niewielkiemu urządzeniu 
zawsze będziesz wiedział gdzie położyłeś klucze.

Cechy produktu:

• Kłopoty z pamięcią ? Często zostawiasz gdzieś klucze od domu lub od 
samochodu i nie możesz ich znależć ? Lokalizator kluczy KeyFinder 
rozwiąże Twoje problemy. 

• Elektroniczny Key Finder czyli Lokalizator zgubionych kluczy. Lokalizator 
jest niezwykle funkcjonalny nadaje się nie tylko do odnajdywania 
zagubionych kluczy ale również jakichkolwiek innych przedmiotów do 
których zostanie przytwierdzony 

• Zasada działania jest bardzo prosta zdalny pilot trzymasz w dobrze 
znanym ci miejscu - na ścianie, na stole itp.. Do wybranej rzeczy 
przytwierdzasz nadajnik. Kiedy zagubisz rzecz do której był 
przytwierdzony nadajnik, wystarczy wcisnąć odpowiedni guzik na pilocie, a
nadajnik natychmiast zareaguje. 

• Gadżet "oszczędzający twój czas i nerwy" - wystarczy nacisnąć 
odpowiedni przycisk transmitera, a brelok przytwierdzony do kluczy 
zacznie wydawać dźwięki i błyskać demaskując jego położenie. Już nigdy 
Twoje klucze nie ukryją się przed Tobą! 

• Charakteryzuję się eleganckim designerskim wyglądem. 
• Niewielkie wymiary, nie zajmie dużo miejsca w kieszeni. 
• Praktyczny gadżet dla kobiet i mężczyzn - idealny na prezent. 
• Wbudowany włącznik/wyłącznik. 
• Zasięg działania od 25 do 40 metrów . 
• Zasilanie (pilot): baterie CR1632
• Zasilanie (odbiorniki): baterie CR2032
• W zestawie: 1 pilot i 2 nadajniki (w różnych kolorach). 

2. Sposób użycia
1. Włącz 1 nadajnik za pomocą mikroprzełącznika dostępnego na bocznej  

ściance obudowy nadajnika. Nadajnik wyda dźwięk. Naciśnij przycisk na 
pilocie (duży lub mały) – nadajnik zaprogramuje się z pilotem.. Od tej 
chwili użycie tego przycisku będzie aktywowało 1 nadajnik.

2. Włącz 2 nadajnik za pomocą mikroprzełącznika dostępnego na bocznej 
ściance obudowy nadajnika. Nadajnik wyda dźwięk. Naciśnij drugi 
niezaprogramowany przycisk na pilocie – nadajnik zaprogramuje się z 
pilotem. Od tej chwili użycie tego przycisku będzie aktywowało 2 nadajnik.

3. Przymocuj nadajniki do rzeczy, które chcesz łatwo odnaleźć, a pilot 
trzymaj zawsze w znanym Ci miejscu.

4. Aby odnaleźć 1 lub 2 nadajnik naciśnij pierwszy lub drugi przycisk na 
pilocie – nadajnik przez 6 sekund będzie wydawał głośne dźwięki.

3 Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie rzucać urządzeniem, nie siadać na urządzenie.
• Nie używać w samolocie.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

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

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY LTD oświadcza, że urządzenie 
AG410 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi 
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

http://www.aptel.pl/


Procedura wymiany baterii w nadajniku – CR1632:




