
                    ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ               
Σημείωση. Η παρακάτω οδηγίες αφορούν την διαδικασία που ο πελάτης έχει στην 

κατοχή του ένα κλειδί το όποιο είναι πλήρως λειτουργικό.                               
Αρχικά και εφόσον έχουμε τελειώσει την εγκατάσταση του λογισμικού 

στο υπολογιστή μας έχουν εμφανιστεί 6 εικονίδια από τα  4 είναι τα 

ποιο σημαντικά και θα δουλεύουμε ως επί το πλείστον. Τα υπόλοιπα 2 

είναι για παλιότερα μοντέλα αυτοκίνητων. 

1. Αρχικά συνδέουμε την συσκευή στο υπολογιστή μας. 

2. Ανοίγουμε την επιλογή < Prodigy MB IR Reader >.  Το λογισμικό μας 

λέει βήμα βήμα τι πρέπει να κάνουμε. 

3. Επιλεγούμε την επιλογή < Get Data >. 

4. Τοποθετούμε το module adapter στην κλειδαρια EZS του 

αυτοκίνητου < Επιλεγούμε ok στο παράθυρο το όποιο έχει ανοίξει>. 

5. Μόλις βάλουμε το module στην κλειδαριά EZS μας ανοίγει νέο 

παράθυρο αυτόματα το όποια μας λέει να βάλουμε το κλειδί που 

λειτούργει στην συσκευή MB PROTIGY BOX  επιλεγούμε < ok >. 

6. Στο νέο παράθυρο που άνοιξε επιλεγούμε < yes >. Αρχίζει η 

διαδικασία ανάγνωσης μετρώντας αντίστροφα  το πεδίο count το 

όποιο βρίσκεται κάτω από την Get Data και γεμίζοντας η πράσινη 

μπάρα. Περιμένουμε η διαδικασία να τελειώσει ο χρόνος 

υπολογίζεται από 2 έως και 3 λεπτά. 

7. Βγάζουμε το module από την EZS κλειδαριά και τοποθετούμε στην 

EZS  κλειδαριά το κλειδί το όποιο λειτούργει ήδη στο νέο παράθυρο 

που άνοιξε αυτόματα επιλεγούμε < ok >.  Η διαδικασία ξεκινά 

μειώνοντας η πράσινη ενδεικτική μπάρα. Ο χρόνος ο όποιος 

απαιτείται είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα. 

8. Μόλις η διαδικασία τελειώσει το λογισμικό μας λέει να 

αφαιρέσουμε το κλειδί που λειτούργει από την EZS κλειδαριά. 

Τοποθετούμε ξανά το module στην EZS κλειδαριά και στο 

παράθυρο που έχει ανοίξει επιλεγούμε < οκ >. 



9. Αφαιρούμε ξανά το module από EZS κλειδαριά και πατάμε ξανά       

< ok >. Εμφανίζεται ο αριθμός EZS Hash της κλειδαριάς. 

10. Αφαιρούμε ξανά το module από EZS κλειδαριά και πατάμε ξανά      

< ok >.  

11. Τοποθετούμε το κλειδί που λειτούργει ξανά στην συσκευή           

MB PROTIGY BOX. Επιλεγούμε < ok >. 

12.  Με το που πατήσουμε ok έχουμε δημιουργήσει ένα φάκελο 

επιτυχώς το όποιο αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας. Έχουμε κάνει 

ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας τον όποιο τον έχουμε ονομάσει 

παράδειγμα βάζοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος η ότι 

άλλο μας βολεύει. 

13. Κλείνουμε το παράθυρο και ανοίγουμε το κεντρικό menu του 

λογισμικού. < Prodigy MB Tool >. Επιλεγούμε ναι εάν μας ρωτήσει ο 

υπολογιστής εάν θέλουμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα. 

14.  Από το menu που άνοιξε επιλεγούμε την επιλογή                               

< Password Calculation >. 

15. Επιλεγούμε < load data from file > και φορτώνουμε το αρχείο από 

τον φάκελο όχι τον φάκελο το όποιο αποθηκεύσαμε από την 

προηγούμενη διαδικασία. Μετά από 2 με 3 τρία λεπτά θα έχουμε στην 

κατοχή μας τον κωδικό για τον προγραμματισμό. Προσοχή εάν ο 

κωδικός δεν εμφανιστεί με την πρώτη φορά θα πρέπει να 

επαναλάβουμε την διαδικασία ξανά ίσως και 2 με 3 φορές. 

15. Εφόσον εμφανιστεί ο κωδικός επιλεγούμε < ok > στο παράθυρο 

που εμφάνισε των κωδικό. Ο κωδικός τώρα εμφανίζεται στο πεδίο   

EZS Password. 

16. Πατάμε πάνω στο κωδικό και μαρκάρουμε των κωδικό. Πατάμε 

δεξί κλικ με το ποντίκι και επιλεγούμε < αντιγραφη >. Κάνουμε 

ελαχιστοποίηση το παράθυρο δεν το κλείνουμε. 

17. Επιλεγούμε και ανοίγουμε την επιλογή < Protigy MB EZS Reader >. 

18. Στο παράθυρο που άνοιξε τσεκάρουμε την επιλογή < Type II >. 



19. Κάνουμε επικόλληση τον κωδικό στο πεδίο < Password > βάζουμε 

το κέρσορα πάνω στο πεδίο πατάμε δεξή κλικ και επιλεγούμε 

επικόλληση.  

20.  Επιλεγούμε το πεδίο < EZS Read >.  

21. Ελέγχουμε εάν ο κωδικός είναι σωστός και πατάμε < yes >. 

22. Τοποθετούμε το module στη EZS κλειδαριά. Επιλεγούμε < ok >. 

Τώρα διαβάζουμε όλα τα δεδομένα. Μας ανοίγει ξανά το παράθυρο 

με τον φάκελο τον όποιο έχουμε αποθηκεύσει. Και μας ζητά να 

αποθηκεύσουμε ένα νέο αρχείο το όποιο βγήκε από το λογισμικό. 

23. Κλείνουμε την επιλογή πατώντας < Χ > και ανοίγουμε ξανά την 

επιλογή  < Protigy MB Tool >. 

24. Επιλεγούμε την επιλογή <  SKC >. 

25. Επιλεγούμε την επιλογή < Load EZS Dump >. 

26. Επιλεγούμε το αρχείο με κατάληξη ESZ. 

27. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΤΟ 7 ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ < All Keys >. Καθώς θέλουμε να 

προγραμματίσουμε μόνο ένα νέο κλειδί. 

28. Πατάμε την επιλογή του κλειδιού που θέλουμε να 

προγραμματίσουμε εάν ο πελάτης έχει 3 κλειδιά εμείς πατάμε το 4 

καθώς θέλουμε να προσθέσουμε νέο κλειδί. 

29. Πατάμε στην συνεχεία την επιλογή. < Calculate >. 

30. Από το παράθυρο που άνοιξε επιλεγούμε τον φάκελο τον όποιο 

έχουμε αποθηκεύσει με τα δυο αρχεία από της 2 προηγούμενες 

διαδικασίες. Και περιμένουμε την διαδικασία να τελειώσει.  Τώρα 

άνοιξε η επιλογή με τα δυο αρχεία το όποια είχε ο φάκελος καθώς και 

ένα νέο το όποιο είναι το 4 κλειδί του αυτοκίνητου. 

31. Κλείνουμε παράθυρο Protigy MB Tool πατώντας < Χ >. 

32. Επιλεγούμε την επιλογή < Protigy MB Key Programmer >. 



33. Επιλεγούμε την επιλογή < Write >.  

34. Στο παράθυρο που άνοιξε μας δείχνει το τελευταίο αρχείο που 

βγάλαμε από τον προγραμματισμό με το αριθμό του κλειδιού το 

όποιο και φορτώνουμε. Επιλέγοντας το. 

35. Τοποθετούμε το νέο κλειδί το όποιο δεν λειτούργει ακόμα στην 

συσκευή MB PROTIGY BOX. Το πρόγραμμα φορτώνει τα δεδομένα στο 

νέο κλειδί. 

36. Από το παράθυρο που άνοιξε και μας γραφεί write success 

επιλεγούμε το < OK >. 

37. Στο επόμενο πεδίο που εμφανίζεται μας ρωτάει το λογισμικό εάν 

θέλουμε να κάνουμε ενεργοποίηση το κλειδί εμείς θα το κάνουμε 

απευθείας στην EZS κλειδαριά όποτε πατάμε < NO >. 

38. Δοκιμάζουμε το κλειδί και βάζοντας μπροστά το αυτοκίνητο. 

Βγάζουμε το κλειδί και δοκιμάζουμε και τον τηλεχειρισμό. 

Είμαστε έτοιμοι. 

 

 


