Handleiding Feitian BR301BLE Bluetooth kaartlezer
Kleur lampjes op de kaartlezer:
-

Blauw (knipperend): De kaartlezer staat aan maar is niet verbonden.
Blauw (niet knipperend): Er is een connectie tussen de kaartlezer en de app.
Groen: Tijdens inlezen van de eID-kaart zal het groene lampje aangaan en flikkeren. Deze
stopt met flikkeren wanneer de kaart is gelezen.
Rood: De batterij is aan het opladen met de USB-lader OF de batterij moet opgeladen
worden.

Hoe ga je te werk:
-

-

Bluetooth moet ingeschakeld zijn op uw mobiel toestel. Afhankelijk van het toestel, moet
ook locatie aanstaan.
Zet de kaartlezer aan. Het blauwe lichtje gaat knipperen.
Plaats de eID-kaart in de lezer.
Er wordt door de app automatisch verbinding gemaakt met de kaartlezer wanneer men op
“Lees eID” drukt. Het is NIET nodig om deze bij uw Bluetooth-apparaten te koppelen.
Van zodra er verbinding is gemaakt tussen de kaartlezer en uw telefoon, zal het blauwe
lichtje stoppen met knipperen en gewoon blijven branden.
Als de eID-kaart in de lezer zit, zal het groen lichtje beginnen flikkeren, de kaart wordt
gelezen. Wanneer dit stopt met flikkeren, is de kaart gelezen en zal de app de gegevens
verwerken en de weergave aanpassen.
Na het lezen van een kaart wordt de kaartlezer automatisch uitgeschakeld.
De lezer wordt ook automatisch uitgeschakeld na 3 minuten van inactiviteit.

Android:
De zwarte kaartlezer heeft toegang nodig tot de locatie-machtigingen. Dit zal automatisch
door Care-Ace gevraagd worden. Dit kan u steeds controleren via de volgende weg:
Ga naar GSM instellingen/ Apps instellingen/ Care Ace App/ Machtigingen/ Locatie aanzetten
(als dit nog niet geactiveerd is).
Om de zwarte kaartlezer te gebruiken moet men expliciet instellen dat men dit type gebruikt.
De zwarte kaartlezer is standaard ingesteld in Care-Ace Mobile, u kan dit controleren in het
venster Configuratie.

IPhone:
De blauwe en zwarte kaartlezers werken transparant van elkaar.
Het is niet nodig om het type expliciet in te stellen.
We wensen u alvast veel plezier met uw kaartlezer.
Het Care-Ace team.

