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Hướng dẫn lắp đặt

KHÓA THẺ TỪ QIDOTS F019

CÀI ĐẶT THẺ TRƯỚC KHI LẮP
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Hướng dẫn cài đặt 

3. Cài đặt thẻ người dùng:

KHÓA THẺ TỪ QIDOTS F019

1. Khởi tạo:

Nhấn nút reset cho đến khi

(1) Đặt thẻ lên cảm biến

“Bíp, bíp, bíp”

“Bíp”

Thả ra

Thẻ được kích hoạt

→

→

→

→

Đặt thẻ quản lý lên cảm biến “Bíp”→

Ghi chú:
(1) Đặt thẻ nào làm thẻ quản lý cũng được, tự quy ước.
(2) Đặt thẻ người dùng trong khoảng thời gian không quá 6s sau khi đặt thẻ quản lý.

• Hệ thống được khởi tạo. Tất cả các thẻ đã bị xóa

• Thẻ cài đặt đầu tiên là thẻ quản lý ( Một thẻ quản lý)

2. Cài đặt thẻ chính:

4. Cảnh báo điện áp thấp:

(2) Đặt thẻ mới lên cảm biến→

Thẻ mới được bật làm thẻ người dùng

→ “Bíp”

→

Khi pin yếu khóa sẽ báo 5 tiếng “Bíp” sau khi mở khóa. Lúc đó bạn cần thay pin.

5. ULV (Ultra Low Voltage):

6. Bảo vệ ULV (điện áp cực thấp):

Khi bạn mở khóa điện áp nhỏ hơn 3.7V, khóa sẽ mở và kèm theo 5 tiếng “Bíp”. 
Khóa sẽ không khóa lại nữa.

Khi bạn không thao tác, điện áp nhỏ hơn 3.6V khóa tự động cảm biến 5 lần, mỗi 
lần 5s, khóa tự động mở ( không cần quẹt thẻ).

1. Có chế độ bảo vệ ULV nếu có tiếng “Bíp” khi lắp pin xong ( pin yếu khóa tự nhả chốt).
2. Không có chế độ bảo vệ ULV nếu có 3 tiếng “Bíp” khi lắp pin xong.
3. Bật và tắt chế độ bảo vệ ULV:
• Tắt: Đọc thẻ chính 5 lần khóa phát ra tiếng “Bíp” dài (không nên tắt chế độ này).
• Bật: Đọc thẻ chính 5 lần sau đó khóa phát ra tiếng “Bíp, Bíp, Bíp”.

7. Chế độ bảo vệ ULV (điện áp cực thấp):

8. Chức năng NFC:

• Hệ điều hành Android: Điện thoại phải có NFC. Bật NFC lên sau đó cài như  cài đặt 
thẻ người dùng mục 3.

• Hệ điều hành Ios: Chưa được hỗ trợ để sử dụng tính năng này.


