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1. Bezpečnostní opatření a varování 
 

 Abyste předešli zranění obsluhy a poškození stroje, přečtěte si prosím pečlivě 
tento návod k obsluze, než začnete a dodržujte níže uvedené bezpečnostní 
pokyny. 
 
•  Stroj vždy používejte v bezpečném prostředí 

 
• Noste ochranné brýle, které jsou v souladu se standardem ANSI 

 
• Při práci se strojem použijte ochranný štít 

 
• Když je stroj v provozu, nemějte v blízkosti stroje volné oděvy,  

vlasy, ruce ani jiné nástroje 
 

• Nenechávejte stroj bez dozoru, dokud pracuje 
 

• Nepoužívejte poškozené ani volné zásuvky 
 

• Odpojte stroj, pokud jej delší dobu nepoužíváte 
 

• Neumisťujte stroj na místo, které je vlhké, mastné a prašné 
 

• Nedávejte na stroj věci jako nástroje nebo nádoby 
 

• Položte stroj na rovný a pevný povrch 
 

• Udržujte stroj v suchu a čistotě 
 

• Odpojte stroj okamžitě za neobvyklých okolností 
 

 
 

2. Obecné informace 

     2.1 popis stroje 
 
Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste si vybrali automatický řezací stroj  
XP-005. Dolphin XP-005 je přenosný stroj s malým objemem a nízkou hmotností, 
je mimořádně pečlivý a pečlivě navržený pro zámečnictví po celém světě. 
Tato uživatelská příručka k produktu obsahuje návod k obsluze, abyste 
 mohli bezpečně používat stroj. Abyste předešli zranění a finančním ztrátám, 
přečtěte si pozorně tento návod, než začnete stroj používat. Laskavě vám 
připomínáme, abyste si tento manuál uchovali pro budoucí použití.  
 

2.2 Balení produktu 
 
• Inteligentní ovládání a provoz pomocí aplikace a její vestavěné databázi 
 

• Přenositelnost a vestavěná lithiová baterie s dlouhou životností 
 

• Svěráky M1 (standardní vybavení) / M2 (standardní vybavení)/M3 (volitelné) / M4 (volitelné) 
 
• Podpora oboustranných / stopových / důlkových kláves / některých klíčů  
  pro domácnost 
• Fréza a sonda pracují paralelně 
 
• Hliníková konstrukce 
 

• Přesné a precizní provedení 
 

• Příčka s vysokou tuhosti 
 

• Online aktualizace 
 

• Více jazyková verze 
 
Poznámka: Lithiová baterie je volitelné příslušenství 
 
 
 
 
 



 

 

XP-005 1 Řezací stroj 

1,5mm fréza 1 fréza 1,5x6x40 

2,5mm fréza 1 fréza 2,5x6x40 

sonda 2 sonda 1,0x6x40 

imbus 2 Imbusy 2/3mm 

adaptér 1 Nabíjecí adaptér 

usb kabel 1 
1,5m usb kabek k 

propojení s PC 

Napájecí kabel 1 Napájecí kabel 

3. Balení produktu 

Svěrák M1  
a doraz 

1 

Svěrák M2 1 

Štětec na čistění 
stroje 

1 

Manuál 1 

Certifikát 1 

Název Obraz Počet Popis Název Obraz Počet Popis 



4. Přehled  
    4.1 Popis stroje 

Obrazovka Hlavní spínač 

Rukojeť 

LED světlo 

Fréza 

Ochranný štít 

Sonda 

Svěrák 

Fixace 
svěráku 

4.2 Specifikace stroje 

Vstupní napětí 24V DC 

Napájení 150W 

Kapacita baterie 64,26Wh 

Otáčky 12000rmp 

Točivý moment  0,15N.m 

Provozní teplota 0-50 C(-4-158 F) 

Vlhkost vzduchu 10-90% 

Čistá hmotnost 15 kg 

Celková hmotnost 18 kg 

Rozměr stroje 315mmx218mmx270mm 

Rozměr balení 510mmx315mmx345mm 



4.3 Popis softwaru 
       4.3.1 Úvod 
• Podpora autokalibrace 
• Podpora kopírování klíčů a autoklíčů 
• Podpora univerzálního klíče a dekódování pro více typů klíčů 
• Propojení stroje pomocí Bluetooth 
• Rozsáhlá databáze 
 
 

        4.3.2 Požadavky smart telefonu  
•Android: Android 4.0 a vyšší 
•Apple: IOS 8.0a vyšší 
 

 
        4.3.3 Aktualizace 
• Online pomocí aplikace 
• Aktualizace prostřednictvím Xhorse „Upgrate Kit“  



5. Instrukce pro instalaci 
    5.1 instalace frézy a sondy 5.2 Demontáž frézy a sondy 

Postup instalace 
1) Vložte frézu do montážního otvoru frézy a zatlačte frézu až na  

doraz. Potom spusťte frézu 2-5 mm dolů. Zajistěte frézu šroubem  
do zářezové části frézy. 

2) Zasuňte sondu do montážního otvoru sondy a špička sondy musí 
 být vyšší než špička frézy.  
Otáčejte zajišťovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud není  
sonda zajištěna 

Postup demontáže 
1) odšroubujte zámky pro frézu a sondu proti směru hodinových ručiček, 

dokud se neuvolní.  
2) Uschovejte frézku a sondu, aby se ne ztratila. 



Postup instalace 
1) Odšroubujte zajišťovací šroub svorky 
2)  Vyberte si správnou svorku pro vaše klíče, zasuňte 

ji do držáku svorky na doraz z pravé strany. 
3) Zajistěte šroubem u čelní strany stroje. 

5.3 Instalace svěráku 

Svěrák M3 Svěrák M4 

Svěrák M1 Svěrák M2 

5.4 Popis svěráků  



Typ klíče 
Řezná strana 

klíče 
Upínací 

boční strany 
Popis 

2 boční 
frézování A/C 

A/B 

4 boční 
frézování A/D 

 

A/D 

Střední 
frézování A/D 

A/C 

A/B 

4 středové 
frézování A/D 

Důlkové klíče A/D 

5.5 Možnosti svěráku M2 

Důlkové klíče potřebují speciální řezačku 

Strana A a strana D je pro stejné typy klíčů. Prosím vyberte jej podle hloubky řezu 

5.6 Popis svěráku M4 

svorka m4 pro klíče od domácnosti, hlavně podporuje standartní jednostranné a oboustranné klíče i pro klíče s krucifixem, jaksvorka m4 pro klíče od domácnosti, hlavně podporuje standartní jednostranné a oboustranné klíče i pro klíče s krucifixem, jaksvorka m4 pro klíče od domácnosti, hlavně podporuje standartní jednostranné a oboustranné klíče i pro klíče s krucifixem, jak

Svěrák M4 je určen pro klíče domácnosti, hlavně podporuje standardní 
jednostranné a oboustranné zubaté klíče i pro křížové klíče , jak  
je uvedeno níže. 



6. Instrukce pro aplikaci 

Systém musí být aktivován následnými kroky 

V aplikaci zadejte Dolphin XP-005 
a klikněte na „Machine Parameter“ 

Klikněte na „Heigh Level Adjustment seřiďte výšku frézy a sondy sledováním  
obrazovky a poté se při startu utáhněte 

po zastavení stroje upravte body sondy a frézy na stejnou úroveň podle tipů na obrazovce. poté klikněte na pokračovat

Po zastavení stroje upravte body sondy 
a frézy na stejnou úroveň podle tipů na 
obrazovce. poté klikněte na pokračovat 



Po zastavení stroje vyberte průměr  
Instalované frézy, klikněte na nastavení  
průměru řezacího nástroje pro  
nastavení výšky hladiny 

6.2 Kalibrace svěráku 

V aplikaci zadejte Dolphin XP-005 
a klikněte na „Machine Parameter Klikněte na „Clamp Calibration“ 



Vložte svěrák M1 Podle tipů na obrazovce 
vložte prázdný klíč HON66, 
klikněte na start a počkejte, 
až bude hotový 

Vložte svorku M2 vyberte stranu A  
a neklaďte žádný klíč na svorku. 
Klikněte na „Start“ 

Postupujte podle tipů na obrazovce pro  
další strany B,C,D a dokončete kalibraci 



6.3 Kalibrace frézy 

V aplikaci zadejte Dolphin XP-005 
a klikněte na „Machine Parameter“ Klikněte na „Cutting Calibration“ Pokračujte podle tipů a stiskněte „Start“ 

Vyčistěte řezačku, sondu a pracovní plochu  
štětcem. Klikněte na „Continue“ pro 
dokončení kalibrace. 



6.4 Použití databáze klíčů  
 
Jsou tři způsoby, jak vytvořit klíče z databáze klíčů 
1. originální kódová karta od výrobce 
2. informace o kódu klíče na vložce zámku u některých modelů automobilů 
3. jiné způsoby, jak získat klíčový kód 

Klikni na „All Key Lost“ Vyber typ vozidla 
Vlož kód klíče a klikni na „Query“ 

Vyber klíčovou řadu 



Číslo klíče bude automaticky 
generováno na obrazovce,  
klikni na „Cutting Key“ 

6.5 Jak duplikovat klíče  

Pro duplikování klíčů je potřeba vědět rok a model vozidla 

Klikni na „Vehicle Database“  
na hlavni obrazovce Vyber  výrobce vozidla 



Vyber model vozidla Vyber typ a rok 
Postupujte podle tipů na obrazovce 
a správně vložte klíč na svorku, poté 
stiskněte „ Decode Key“ 

Po načtení originálního klíče, vložte 
nový prázdný klíč a klikněte na „Cutting Key“ 



6.6 Jak vyřezat klíč podle čísla klíče  
Dva způsoby pro vyřezání klíče 
 
Metoda 1. 
Vytvoření klíče bez původního klíče 
1. použijete speciální nástroj k získání čísla klíče 
2. Rozeberete zámek a zjistíte číslo klíče dle stavítek 

Klikněte na „Cut by Bitting“ Vyberete typ planžety Vyberte typ prázdné planžety Upevněte klíč podle obrázku, vyberte správnou 
stranu svorky a Upevněte klíč ve správné poloze.  
Vložte klíčový kód a zkontrolujte všechny 
informace, než kliknete na „Cutting Key“ 
pro vytvoření nového klíče 



Metoda 2 
Vytvoření klíče dle původního klíče 

Klikněte na "Cut by Biting"  
a vyberte typ prázdného klíče Vyberte typ klíče 

Klikněte na „Decode Key“ pro načtení 
čísla klíče Klikněte na „Cutting Key“ 



6.7 Jak použít hledání neznámých čísel klíče 
Části automobilů chybí zámky dveří / kufru, pokud 
je společný se zámkem zapalování uživatel může 
zjistit neznámý kód se spínací skříňky. 

Klikni na „Finding Bitting“ Vyber model vozidla Vyber typ klíče 
Vložte známé číslo a nahraďte 
neznámé číslo pak klepněte na 
„ Find Bitting“ 



7. Online aktualizace 

V aplikaci klikněte na „Update“ Klikněte na „Database update“ 

Pokud najdete novou verzi, klikněte 
na aktualizaci a stáhněte novou verzi. 
Po úspěšném stažení databáze klikněte na OK. 
 
Pokud mobilní telefon připojíte přes mobilní data, 
Může stahování stát datový poplatek operátora,  
doporučuje stažení prostřednictvím WiFI. 



7.2 Aktualizace pomocí „Update Kit“ 
 
Jsou tři způsoby, jak získat aktualizační balíček  
1. Kontaktujte svého distributora a požádejte jej  o „Update Kit“ 
2. Pošlete email na „support@xhorse.com“ 
3. Konzultujte online se zákazníky servisu na Xhorse App 

 Kroky k aktualizaci databáze i firmwaru pomocí balíčku aktualizace 

1. Propojte Dolphin s počítačem pomocí kabelu USB k programu 
„Upgrade Kit“ a klikněte na „Najít zařízení“ 

2. Připojené zařízení bude rozpoznáno a zobrazeno v levém rohu 

3. Pokud je zařízení nalezeno, postupujte podle tipů na obrazovce 
a kliknutím na „Ano“ nainstalujte ovladač 

4. Vyberte Dolphin1 a nainstalujte 



5. Když je nalezen stroj Delphi, klikněte na "Upgrade" 

6. Dokončení upgradu trvá několik minut. Při aktualizaci se  

ujistěte, že je kabel USB vždy dobře připojen. 

8. Údržba 

9. Záruční a pozáruční servis 
 
Dolphin XP-005 má záruku 1 rok na stroj a 6 měsíců na baterii.  
Záruka začíná datem na vystavené faktuře.  
Pokud chybí faktura, použije se jako reference záznam o nákupu od dodavatele. 
 
V rámci záruky není poskytována bezplatná údržba a opravy, pokud se stroj  
stane nefunkčním z následujících důvodů: 
• Provoz bez použití uživatelské příručky nebo její porušení 
• Úpravy nebo opravy stroje mimo autorizovaný servis 
• Pád, klepání nebo špatné napětí 
• Vyšší moc 
• Používání stroje na místech, jako jsou lodě, které jsou pro stroj špatné  
po dlouhou dobu 
• Poškozené nebo opotřebované plastové pouzdro a ochranný štít v  
důsledku častého používání. 
 

 
Dotazy na zákaznický servis a technickou podporu, kontaktujte distributory  
nebo online tým zákaznických služeb Xhorse skenováním QR kódu níže a  
Nebo stažením Xhorse oficiální APP. 
 

 

• Před zahájením činnosti stroje vyčistěte oblast kolem svorek štětcem. 
• Aby nedošlo k poškození nebo korozi stroje, nepoužívejte k čištění stroje  
žádné čisticí prostředky . 
• Prosím stroj neoplachujte ani nenavlhčujte vodou, hrozí rezivění kovových 
 částí a zkrat elektrického proudu. 
• Za žádných okolností nečistěte pracovní prostor vzduchovými kompresory a sušicími  
stroji. 


