
 

 

Inteligentny PIERŚCIEŃ R3 
 

 
 
Opis produktu:  
 
Inteligentny pierścień R3 jest do noszenia jako pierścień ozdobny wyposażony w 
podzespoły elektroniczne – moduły: 
"Moduł ID" może połączyć funkcje kart ID - pełne częstotliwości różnego rodzaju 
kart identyfikacyjnych inteligentnych chipów, takich jak 125 kHz pasma 
częstotliwości -karty chipowe EM / HID / TI.  
"Moduł M1" może połączyć funkcje kart IC - inteligentne chipy takie jak 13,56 MHz 
pasma częstotliwości Mifare M1 S50, karta chipowa Fudan F08 IC. 
 "Moduł NFC” zapewnia funkcję mobilne i udostępniają dane za pomocą 
technologii komunikacyjnej częstotliwości bezprzewodowej NFC.  
 

Identyfikator modułu ID 

 
 
"ID" Obszar zapisu może symulować pełne częstotliwości różnego rodzaju kart 
identyfikacyjnych inteligentnych chipów, takich jak 125 kHz pasma częstotliwości 
serii ID karta chipowa EM / HID / TI. 
Uwaga ! Kopiując kartę upewnij się, że karta pierwotna jest własnością okaziciela 
/należy sprawdzić dane z dowodem tożsamości/, a następnie niech właściciel 



 

 

karty pierwotnej umieści ja w obszarze roboczym w pasku bocznym litery "ID" 
obszar czytnika kart i zgodnie z nowymi procesami wydawania kart.  
Niektóre zamki drzwi można dopasować do nowej karty, dzięki czemu użytkownik 
może sprawdzić część dopasowania nowej karty do instrukcji zamków drzwi. Jeśli 
wystawca karty docelowej nie może dopasować tego modułu identyfikacyjnego. 
Aby skopiować kartę pierwotną, skorzystaj z poniższych metod:  

Metoda 1： 

Po pierwsze, upewnij się, że karta pierwotna należy do kart identyfikacyjnych, a 
następnie użyj Czytnika Kopiera RDW dostępny w ofercie sklepu.  
Sposób działania Kopiera RDW umieszczono w instrukcji obsługi czytnika RDW. 

Metoda 2：  

Przynieś kartę pierwotną i pierścień lub zadzwoń do lokalnego specjalisty, który 
może zduplować karty ID lub odpowiada za system zbliżeniowy w Państwa 
urządzeniu.  

 Metoda 3： 

Skontaktuj się ze sprzedawcą tego pierścienia, aby zapytać, czy ma usługę 
replikacji lub wiedzę gdzie takie usługi w Twojej okolicy są świadczone.  
  

M1 Module 

 
 W "M1" obszar zapisu może symulować i kopiować bezstykowy typ M1 
inteligentne chipy karty IC, takich jak 13,56 MHz pasma częstotliwości Mifare M1 
S50, karta chipowa Fudan F08 IC. To pozwala łatwo pozbyć się tych różnego typu 
i nudny tradycyjnym placu lub klamry styl kartą indukcji i bez wysiłku przejść 
wszystkie rodzaje miejsc od teraz. 
Metoda dopasowania (zalecane): moduł M1 Ringa traktowany jako pusta karta IC. 
Po pierwsze, upewnij się, że karta docelowa należąca do kart M1, a następnie 
niech wystawca karty pierwotnej umieści w pasku bocznym litery "M1" pasek w 
obszarze sygnału czytnika kart i zgodnie z nowymi procesami wydawania kart do 
działania; 
Niektóre zamki drzwi można dopasować do nowej karty, dzięki czemu użytkownik 
może sprawdzić część dopasowania nowej karty do instrukcji zamków drzwi. 
Jeśli wystawca karty docelowej nie może dopasować się do tego modułu M1. 



 

 

Aby skopiować kartę docelową, skorzystaj z poniższych metod. 
 

Metoda 1： 

Po pierwsze, upewnij się, że karta pierwotna należy do kart identyfikacyjnych, a 
następnie użyj Czytnika Kopiera RDW dostępny w ofercie sklepu.  
Sposób działania Kopiera RDW umieszczono w instrukcji obsługi czytnika RDW. 

Metoda 2：  

Przynieś kartę pierwotną i pierścień lub zadzwoń do lokalnego specjalisty, który 
może zduplować karty ID lub odpowiada za system zbliżeniowy w Państwa 
urządzeniu.  

 Metoda 3： 

Skontaktuj się ze sprzedawcą tego pierścienia, aby zapytać, czy ma usługę 
replikacji lub wiedzę gdzie takie usługi w Twojej okolicy są świadczone.  
 

NFC Module 

 
 
W "NFC" obszar zapis niesie nowy inteligentny procesor NXP NFC. 
Ma 106 kb / s transmisji danych oraz 100.000 Cykli zapisu stopniu trwałości 
operacji, można przechowywać dane przez 10 lat i skutecznie zagwarantować 
bezpieczeństwo i stabilność danych. 
 
Poza tym, to przynosi najwyższą prędkość pracy do funkcji mobilnych NFC.  
 
Instrukcja R3 dla modułu NFC 
1. Uruchomić funkcję NFC telefonu komórkowego.  
2. Pobierz i zainstaluj aplikację inteligentnego pierścieniowego  
 
Telefon z systemem Android: 
Aby pobrać i zainstalować aplikację dla N2F wybierz jakakolwiek darmową 
aplikacje dla NFC w Sklep Play. Polecamy sprawdzoną aplikacje NFC Tools. 
W naszej ocenie najbardziej zaawansowana aplikacja do zapisywania informacji 
na tagach NFC. Obsługuje wszystkie typy wiadomości NDEF oraz udostępnia 
podstawowe operacje przydatne przy pracy z tagami NFC, takie jak: kasowanie 



 

 

danych (formatowanie), zabezpieczenie przed ponownym zapisem, klonowanie, 
zapis na tagu NFC zawartości kodu QR czy nawet pliku CSV. 
 
Aplikacja pozwala zapisać na tagach NFC następujące dane: 
- dowolny tekst, nadanie wiadomości SMS, nadanie wiadomości Email, nawiązanie 
połączenia, uruchomienie łącza internetowego (link), lokalizację, uruchomienie 
aplikacji, informacje w formie wizytówki, dostęp do sieci WiFi, łączenie z 
urządzeniem Bluetooth. 
 
Telefon z systemem Windows: 
1. Kliknij na ten poniższy link, aby pobrać i zainstalować aplikację na N2F ( "NFC 
Writer") 
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/nfc-tag-creator/9nblgggzkbc0 
2. Kliknij na ikonę aplikacji, aby otworzyć stronę menu aplikacji 
3. Tymczasowo APP funkcje okna są mniejsze niż Android, będziemy zwiększać 
więcej funkcji w przyszłej aktualizacji. 
 
Telefon z systemem iOS: 
1. Ponieważ system iPhone iOS nie umożliwia jeszcze funkcji NFC dla 
programistów, więc teraz można edytować, w module NFC, tylko informacje 
takie jak "wizytówka", "graficzna wiadomość", a następnie udostępniać je 
innym telefonom posiadającym funkcję NFC. Ale w przyszłości, jeśli system iOS 
udostępni funkcje NFC dla programistów, zaktualizujemy tę funkcję i 
zawiadomimy użytkowników tak szybko, jak to możliwe. 
 
2. W dolnej części pudełka znajduje się kod QR., zeskanuj kod QR "Edytuj ikonę" 

, aby edytować informacje, które chcesz udostępnić; Skanuj kod QR "Eye 
icon" , aby wyświetlić edytowane informacje. 
 

  
 

Po skanowaniu zapisz tę stronę do swojej zakładki w przeglądarce, aby można 
było zarządzać swoimi danymi następnym razem. 

  
 



 

 

     
   

  
FAQ 

1. Jeśli pierścień został użyty przez inne telefony z NFC i utracił domyślną stronę 
z udziałem, nadal możesz używać tego telefonu NFC, aby go naprawić, wystarczy, 
że użyjesz NFC telefonu do obsługi NFC, aby napisać link "Eye icon" QR Kodu 
do modułu M1 Ring R3.  
 
Specyfikacja: 
Model: R3 
Częstotliwość: 13.56 MHz, 125 MHz 
Zasięg: 1,5 cm 
Temperatura pracy: -50 ~ + 80 ℃ 
 


