
Dallas/Star kopírovačka Dallas/Star kopírovačka

2x pípne identifikace Dallas RW1990 2x pípne identifikace Dallas RW1990

3x pípne identifikace Cyfral 3x pípne identifikace Cyfral

3x pípne identifikace Metektom 3x pípne identifikace Metektom

5x pípne - bezkont. 125khz - ID card na EM4305 5x pípne - bezkont. 125khz - ID card na EM4305

při čtení bliká dioda Read/Write- správné čtení při čtení bliká dioda Read/Write- správné čtení

Kopírování: Kopírování:

přiložit nový čip/žeton - 1x tón - správná kopie přiložit nový čip/žeton - 1x tón - správná kopie

                                               - 2x krátký tón - špatná kopie - nezapsáno..                                                - 2x krátký tón - špatná kopie - nezapsáno..
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