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Gratulujemy zakupu nowoczesnego systemu dorabiania kluczy
Quick-Key Easy Pro.
Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasz produkt. Jest
to najszybszy i najdokładniejszy system ręcznego kopiowania kluczy,
który nikogo nie rozczaruje.Nie bez powodu jest on jednym z najczęściej
kupowanych systemów kopiowania klucza na świecie. Można o nim dużo
pisać, ale proszę się samemu przekonać o genialności tego produktu.
Życzymy powodzenia w kopiowaniu kluczy!
Co powinieneś najpierw wykonać: Przygotować wszystko tak, by
udało się szybko wykonać kopię klucza

Quick-Key Easy Pro to nie
zabawka
lecz
profesjonalne
rozwiązanie problemu wykorzystywane przez specjalne jednostki
policji i innych urzędów na całym
świecie. Do osiągnięcia idealnego wyniku potrzebne są pewna
techniczna zręczność i wprawa.
Powstały klucz nie ma stabilności
oryginalnego
stalowego
czy
mosiężnego klucza, więc nie jest
on przeznaczony do ciągłego
użytku.

Nasza rada
Jeśli zamek się zacina
proszę nie próbować
otwierać go nowym kluczem, ponieważ może się on
wówczas złamać. Aby tego
uniknąć należy wykonać
następujące czynności:
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Zaczynamy:
1. Odkręć i odłóż na bok formę.
2. Połącz i wygnieć jak plastelinę dokładnie ze sobą dwie masy
(z oznaczeniem i bez oznaczenia) tak, by powstała jednolita masa.
Od tej chwili masz ok. trzech minut do uzyskania odpowiedniej masy
3. Obydwie połowy formy wypełnij taką samą ilością masy i wygładź
ich powierzchnię.
4. Powierzchnię obu mas posyp uważnie talkiem i ostrożnie go
rozprowadź.
5. Połóż klucz na jednej połowie formy (nie wciskaj klucza!)
6. Połącz ze sobą obie połówki formy i mocno ściśnij je pierścieniem.
Krótko odczekaj, by masa się związała.
7. Odkręć pierścień i oddziel od siebie obie połowy formy. Wyjmij
oryginalny klucz.
8. Formę z powstałym odciskiem klucza mocno zaciśnij i zakręć. Wytnij
nożykiem w masie na górze formy niewielki lejek. To ułatwi wlanie do
niej metalu odlewniczego.
9. Specjalny metal odlewniczy należy roztopić teraz w czerpaku i jednym ruchem wlać do formy – gotowe!

Proszę spiłować niewielkie
nacięcie w odlanym kluczu,
tak by móc wykorzystać
śrubokręt do pomocy
w przekręceniu klucza.
W ten sposób unikamy
niebezpieczeństwa złamania
klucza w środku wkładki.

10. Proszę odczekać krótko do ostygnięcia metalu i odłączyć obie
połówki formy odlewniczej.
11. W ten sposób wykonałeś dokładną kopię klucza. Jeśli nie będzie on
od razu pasował do zamka, można delikatnie spiłować powstałe przez
przypadek kanty. Jeśli powstało za dużo pęcherzy powietrznych w
kopii, należy wykonać jeszcze jedną kopię.
Gratulujemy – w ten sposób powstał klucz!
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