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הצעד הראשון מתחילים עם כרטיס FUZE
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בטיחות וזהירות
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• ראשית יש ליצור חשבון באפליקציית  .eCARD Managerלאחר מכן להפעיל את הכרטיס על באמצעות לחיצה בודדת על לחצן ההפעלה.

• אין להניח חפצים כבדים על גבי כרטיס .FUZE

• יש לבדוק את מצב הסוללה של הכרטיס ולהטעין אותו ואת סוללת המטען של ה eCHARGER -במלואן בטרם השימוש בהן.

• אין לכופף את הכרטיס .כיפוף הכרטיס עלול לפגוע בחלקים פנימיים.

• יש לוודא כי הכרטיס נמצא במטען ה eCHARGER -במהלך עדכוני תוכנה וקושחה.

• הרחק את הכרטיס ממקורות דליקים.

• יש לדאוג שהכרטיס בטעינה ב eCHARGER -בעת ביצוע עדכון.

• הרחק את הכרטיס ממים ,אלכוהול בנזין וכו '.
• הרחק את הכרטיס מאזורים לחים ומאובקים.
• הרחק את הכרטיס ממוצרים מגנטיים.

הורד והתקן את אפליקציית  eCARD Managerמחנות Google Play

• אין לפרק או לשנות את הכרטיס באופן עצמאי.

או מ iOS App Store -בטלפון החכם ובצע את ההוראות המופיעות ביישום.

• כדי להשמיד את הכרטיס  ,חתוך לאורך השורות המנוקדות בצד האחורי של המוצר.

מדריך למשתמש

• שמור על הכרטיס בטעינה במטען ה eCHARGER -בזמן עדכון קושחה.
סוג  Aזמין
עבור פסים מגנטיים,
ברקודים וכוללים
שבב .EMV
>כרטיס  FUZEדגם <A
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>כרטיס <FUZE

סוג  Mזמין
עבור פסים מגנטיים,
ברקודים ואינם כוללים
שבב .EMV

• בתנאי טמפרטורה נמוכה ,התצוגה עשויה להראות מוצללת.
• רכיב הפס המגנטי עומד בתקן הבינלאומי .ISO 7816
• הכרטיס עשוי שלא להיות תואם למספר סוגי קופות.
• הכרטיס עשוי שלא להיות תואם למספר סוגי קופות התואמות לתקן.JIS X6302 -

>כרטיס  FUZEדגם <M

כדי להשתמש בכרטיס  FUZEמדגם  Mבמסופי קופה עם קורא שבב  ,EMVהכנס תחילה את כרטיס ה FUZE -לקורא שבב
ה EMV -ולאחר מכן העבר את הפס המגנטי.

יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש בכרטיס FUZE

תכונות ותפעול כרטיס FUZE

• יש לחתום על גב הכרטיס עם עט מבוסס שמן בלבד.

תכונות ותפעול מטען הכרטיס
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תכונות ותפקוד קורא הכרטיסים

><eCHARGER

❶ מגעי הטענה
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>קורא כרטיסים<

❶ חריץ הטענת הכרטיס

יש להכניס את כרטיס ה FUZE -לחריץ לשם הטענתו

כיוון העברת הכרטיס

❶ הדלק/שנה את הבחירה )שמאלה(

צד

לחץ והחזק את הלחצן כדי להפעיל  /לכבות את הכרטיס.
לחץ לחיצה קלה על הלחצן כדי לבחור את הכרטיס הבא משמאל.

❷ החזק את הכרטיס הנוכחי/שנה את הבחירה )ימינה(

❶ חריץ העברת כרטיס

❷ לד

נורית חיווי מצב הסוללה

❸ כפתור הדלקה

❸ שנה את סוג הכרטיס

אחורה
אחורה

לחץ והחזק את המקש כדי לנעול את הכרטיס הנוכחי בתצוגה.
לחץ לחיצה קלה על הלחצן כדי לבחור את הכרטיס הבא מימין.

❸ כפתורים

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי לעבור לתצוגה מרובה
של כרטיס אשראי ומועדון.
שנה את סוג הכרטיס בין כרטיס אשראי לכרטיס מועדון
בלחיצה קלה על הלחצן.

קדימה

כפתורי הדלקה וכיבוי,
שינוי ובחירת כרטיס
אשראי או מועדון.

❷ תצוגה

מציג את
כרטיס האשראי
או המועדון
הנבחר ומצב
הסוללה.

שים לב ,פעולת הכפתורים יכולה להשתנות לאחר שדרוג הקושחה של הכרטיס,
למידע נוסף אודות הכפתורים והתצוגה נא לפנות לאתר או האפליקצייה.

אופן הטענת הכרטיס

❷ מחבר אוזנייה
❹ מתאם הטענת eCHARGER
שקע טעינה מיקרו USB

מטען ה eCHARGER -יכול לתפקד כמטען נייד לכרטיס FUZE
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 (1הכנס את כרטיס ה FUZE -אל תוך ה eCHARGER -ולחץ על לחצן
ההפעלה של ה .eCHARGER -נורית  LEDתידלק כאשר הטעינה תחל.
 (2נורית ה LED -תשנה צבע כדי לציין את רמת הטעינה.

כיבוי והדלקת מטען
הeCHARGER -

התחברות עם אפליקציית eCARD Manager
 (1הורד את האפליקציה ,eCARD Manager ,מחנות  Google Playאו מחנות .App Store
 (2פתח את אפליקציית  eCARD Managerופעל לפי ההנחיות כדי להירשם.
 (3הפעל את כרטיס  FUZEוהתחבר עם האפליקצייה.
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כיצד להוסיף כרטיס תשלום  /כרטיס חבר
 (1הכנס את קורא הכרטיס
הכנס את קורא הכרטיס לתוך
מחבר האוזניות והתחל את האפליקצייה שלך.

08

 (2הוסף את הכרטיס שלך
בצע את ההוראות המפורטות באפליקציית eCARD Manager
והחלק את הכרטיס עם הפס המגנטי בצד האחורי של הקורא.

*** אנא הגבר את עוצמת השמע )ווליום( של הטלפון החכם בעת רישום הכרטיס*** .

 (4כרטיס  FUZEמוכן לשימוש עכשיו.
לד
אדום
ירוק
כתום

סטאטוס
בטעינה
מוטען מלא
שגיאה

* יש לטעון את ה eCHARGER -עם כבל מיקרו  USBסטאנדרטי.
* נורית ה LED -הירוקה תכבה  15שניות לאחר טעינה מלאה.

*** אם אינך יכול לחבר את כרטיס  FUZEעם הטלפון החכם,
יש להפעיל מחדש את האפליקצייה.

צד קידמי  -ציפ EMV

צד אחורי  -פס מגנטי

ניתן למצוא מידע נוסף על eCARD Manager
בסריקת ה QR -קוד הנ“ל.
בצע את ההוראות המפורטות בקפידה בעת
רישום כרטיס ה FUZE -שלך.

בטיחות וזהירות
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ספסיפיקציות ותאימות
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סוללת הכרטיס

• זהו מוצר אלקטרו מגנטי ,ומכשיר אלקטרוני ביתי אשר ניתן להשתמש בו בכל מקום בעולם.

חיי הסוללה במצב המתנה

• התקן זה משתמש בציוד אלחוטי .במהלך השימוש בו ,עלולות להיות הפרעות אלקטרו מגנטית
אין להשתמש בו לשירותים הקשורים להצלת חיים.

זמן הטענה

• הערה :ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר מסוג  ,Bמכשיר דיגיטלי ,בהתאם לחלק  15של כללי ה.FCC -
מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית.
ציוד זה מייצר ,משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו ,ואם לא מותקן ומשמש בהתאם ,עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.
עם זאת ,אין ערובה כי הפרעה לא תתרחש במתקן מסוים .אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה,
ניתן לקבוע זאת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו .מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהצעדים הבאים:
 כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת. הגדל את המרחק בין הציוד לבין המקלט. חבר את הציוד לשקע חשמלי במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט. -התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו  /טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

BPAY-CMG-01

• כדי להאריך את חיי הסוללה ,השתמש במוצר בטמפרטורת החדר.

Input DC 5.0V / Output DC 4.35V / 12mA / 40mAh

• השימוש במוצר בטמפרטורות נמוכות עלול לגרום לחיי סוללה נמוכים יותר.

14°F ~ 122°F / -10°C ~ 50°C

גודל כרטיס eCARD
גודל מטען eCHARGER
גודל קורא כרטיסים

• תקופת האחריות למשך  6חודשים מתאריך הרכישה.

85.5mm x 54mm x 0.8mm / 6g

• אין אחריות על שבר ,נזק או נוזלים.

73mm x 35mm x 75mm / 16g
47mm x 30mm x 11mm / 7g

מסך
BPAY-CAG-01

• הרחק את המוצר מטמפרטורות מעל  35°ומתחת ל .- 5°

About 1 and half hour

טמפרטורת עבודה
גודל ומשקל

• תקופות ארוכות של אי שימוש עשויות לגרום לירידה בחיי הסוללה.

זמן חיי הסוללה יכול להשתנות בהתאם לרמת האבטחה שנבחרה.

מתח/הספק מטען eCHARGER

• שינויים שלא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי לתאימות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

• סוללה תחזיק זמן ממושך יותר עם טיפול ותחזוקה נאותים.

3.8V / 13mAh , Lithium-Polymer, Rechargeable

כשעה וחצי

הוראות שונות  /אחריות וטיפול

• אין אחריות על אובדן מידע או אי יכולת שימוש במוצר.

1.1 inch E-paper display
• Corporate Name : BrilliantTS Co.,Ltd.

מרכז שרות

• Item title (Model name-Device) : Low power radio equipment and associated ancillary
equipment for wireless data communication systems, BPAY-CAG-01 / BPAY-CMG-01
• Item title (Model name-Device) : eCHARGER, BPAY-BTC-02
• Rechargerable Li-on : 1ICP3/13/43

MSIP-CRM-BR6-BPAY-CAG-01 MSIP-CRM-BR6-BPAY-CAG-01
FCC : 2AK3I-BPAY-CMG-01

11

FCC : 2AK3I-BPAY-CAG-01

• Manufacturer / Country of Orgin : BrilliantTS Co.,Ltd. / Korea
• Manufacturing date :

* This device complies with part 15 of the FCC Rules.

• פנייה לשרות במייל

support@FUZEcard.co.il

• אתר  FUZEישראל

h�p://www.FUZEcard.co.il

• אתר  FUZEהעולמית

h�p://www.FUZEcard.com

• Safety Number :

ניתן למצוא עוד אינפורמציה באתר החברה
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▶ בחירת כרטיס אשראי

מדריך כפתורים
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▶ הדלקה
לחץ

CHRIS KIM

להדלקת כרטיס FUZE

MULTI

HOLD

POWER

VISA
MULTI

HOLD

POWER

לחץ

לבחירת כרטיס ימינה

לחץ

לבחירת כרטיס שמאלה
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VISA
HOLD

MULTI

MASTER
MULTI

POWER

03 / 05

04 / 05

MULTI

לחיצה בודדת

שמאלה

ימינה

שנה את סוג הכרטיס
כרטיס אשראי או כרטיס מועדון

לחיצה מושכת ל 3 -שניות

הדלק

מצב נעילה

תצוגה מרובה
כרטיס אשראי וכרטיס מועדון
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▶ בחירת סוג

VISA

לשינוי סוג הכרטיס
לחץ
שינוי בין כרטיסי אשראי לכרטיסי מועדון והפוך

MULTI

HOLD

POWER

MULTI

HOLD

HOLD

MEMBERSHIP

POWER
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MEMBERSHIP

MEMBERSHIP

06 / 05

IKEA

IKEA

WALMART

1987 1008 2015 1007
MULTI

לבחירת כרטיס ימינה

HOLD

MULTI

POWER

HOLD

POWER

MULTI

POWER

HOLD
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WALMART

נתוני כרטיס FUZE

HOLD

POWER

MULTI

POWER

POWER

גל מגנטי

MULTI

VISA
9121 5450 2341 4423
0920/C233 James K.

WALMART

לחץ

HOLD

HOLD

03 / 05

MULTI

POWER

MULTI

POWER

MEMBERSHIP

▶ בחירת כרטיס מועדון

החזק את  2הכפתורים
למשך  3שניות

HOLD

05 / 05

05 / 05

HOLD

POWER

VISA

MASTER

05 / 05

04 / 05

MASTER
9833 9300 0394 1123
0321/C231 James K.

לחץ

VISA
MULTI

HOLD

לבחירת כרטיס שמאלה
06 / 05

POWER

05 / 05

MEMBERSHIP

IKEA

MEMBERSHIP

05 / 05

WALMART

WALMART
9981 2034 5555 6781

MULTI

HOLD

MULTI

POWER

HOLD

POWER

MULTI

HOLD

POWER

נתוני כרטיס נבחר יופיעו אוטומטית לאחר  3שניות.

▶ תצוגה מרובה
מצב זה מציג בתצוגה את כרטיס המועדון ובפס המגנטי את נתוני כרטיס האשראי לתשלום
03 / 05

VISA
IKEA

למשך  3שניות להפעיל  /לבטל
החזק
את מצב תצוגה מרובה

VISA
1987 1008 2015 1007
MULTI

HOLD

POWER

MULTI

HOLD

POWER

▶ מצב החזק
החזק
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VISA

CHASE

למשך  3שניות להפעלת מצב החזק
MULTI

CHASE

HOLD

החזק
POWER

MULTI

HOLD

כדי לדפדף בין
לחץ
כרטיסי אשראי וכרטיסי מועדון

POWER

MULTI

HOLD

POWER

▶ גל מגנטי

VISA

לחץ

לבחירת כרטיס ימינה

לחץ

לבחירת כרטיס שמאלה

VISA

IKEA

POWER

2337 5508 7715 1902
MULTI

HOLD
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למשך  3שניות להפעלת גל מגנטי

יש להפעיל גל מגנטי כאשר מכניסים את כרטיס
 FUZEבמלואו למכונת תשלום

WALMART

1987 1008 2015 1007
MULTI

להצגת נתוני כרטיס FUZE

1987 1008 2015 1007

החזק

HOLD

למשך  3שניות
HOLD

POWER

MULTI

HOLD

POWER

MULTI

HOLD

VISA

IKEA

MULTI

0001E3
POWER

IKEA

1987 1008 2015 1007
HOLD

BPAY

BLE ON

CHASE
MULTI

POWER

מצב החזק מאפשר להחזיק את כרטיס האשראי
הנוכחי למשך  10דק‘
VISA

▶ נתוני כרטיס FUZE

03 / 15

INFORMATION

INFORMATION

POWER
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HOLD

POWER

MULTI

HOLD

INFORMATION

לחץ

Magnetic
wave

CHASE
MULTI

CHASE

POWER

INFORMATION

לדפדוף בין נתוני

כרטיס FUZE

BPAY

MCU Ver. 1031
BLE Ver. 0.5
Hardware Ver. 1.5

0001E3
MULTI

HOLD

INFORMATION

POWER

MULTI

HOLD

POWER

Passcode : ON
Link to Phone : OFF
Location : OFF

MULTI

HOLD

POWER

