Så här skapar du ett konto för My Keys Pro
När du är klar med registreringen som du guidas igenom här nedan kommer du att få tillgång till gratisversionen
av My Keys Pro. För mer information finns det även en betaldel som man kan prenumerera på.
1: Gå till www.mykeyspro.com i din webläsare.
På startsidan väljer du ”Register” och klicka sedan på ”Create Account” på nästa sida.

Fyll i dina uppgifter.

Viktigt: Glöm inte att notera ditt lösenord, det finns nämligen inte sparat hos Prodib.
Längst ned finns tre bockrutor, det är bara den tredje rutan som är obligatorisk.
Du kommer sedan att få ett verifierings-Email till den Email-adress du angett, och där kommer en länk att finnas
som du behöver klicka på innan registreringen är klar.
Sen är registreringen färdig, och du kan använda My Keys Pro för det mesta som har med Silcaprodukter att göra.

Så här loggar du in i My Keys Pro
1: Gå till www.mykeyspro.com i din webläsare.
På startsidan väljer du ”Login”.

Fyll i din e-mailadress och ditt lösenord, sen är du inloggad.

Så här söker du information om bilnycklar i My Keys Pro
Det finns flera vägar att finna info om bilnycklar i MKP, här visas det vanligaste sättet:
Alternativ 1: För kloning/kopiering av transpondernycklar med RW4 Plus och FastCopy Plus.
Välj fliken ”Catalogue”.

Välj ”Vehicle Keys and Remotes”, och fyll I data för bilen, t ex bilfabrikat, bilmodell, årsmodell och region
(Europa) där dessa sökrutor dyker upp. Just rutan för region finns inte alltid med, det beror på var i MKP man är.

Bilden ovan visar alla nycklar och transpondrar som finns för denna bil. Vill man då förfina sökningen till enbart
nyckelämnen som man kan använda för kloning så väljer man vad man vill se under fliken ”Type” enligt bilden
här nedan. Lämpliga filter under ”Type” är t ex:

Nedan visas sökresultat för ”Transponder Adapter”, som är nyckelämnen man kan montera en transponder i.

