Hoe een verbinding maken tussen Fidbox software en
de Fidbox V6 met Bluetooth
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Om de Fidbox software te
gebruiken, dient u de USB
reader aan te schaffen
Alvorens te starten, dient u
de software te downloaden
naar uw laptop.
Breng de reader in in de
USB poort van uw
notebook en start de
software. Steeds de
reader inbrengen vóór de
start.
In de „Startpagina“ klik op
toets „Info“ en controleer
„Connected Readers“. Ga na
of uw reader gevonden werd.
Vervolgens kies uw taal en
verzeker u dat een vinkje
werd geplaatst bij “ Fidbox
V6”.
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Alvorens te klikken op „Find Fidbox“, beslis of u magnetisch wenst
te zoeken of niet. Indien ja, plaats dan een vinkje bij „Magnet Only“.
Gelieve te noteren dat “zoeken zonder magneet” meer dan 8
minuten kan duren om een Fidbox op te sporen. De Fidbox zendt
een signaal om de 8 minuten gedurende een periode van 30
seconden om eventueel verbinding met de software te maken.
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Eénmaal dat de gewenste Fidbox is gevonden, wordt hij in blauw
opgelicht. Klik nu op „Stop Scanning“. Het is belangrijk te noteren
dat u slechts met 1 Fidbox gelijktijdig kunt werken.
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Druk op gelijk welke toets, bvb „fidbox Version“. De eerste actie
brengt een verbinding tot stand met een Bluetooth. Het vergt iets
meer tijd dan de volgende actie (ongeveer 1-3 seconden).
Bijkomende informatie: de periode tussen „fidbox appears in the
list“ en „Press any command button“ moet korter zijn dan 30
seconden, zoniet gaat de fidbox terug in slaapstand = No
Acknowledge
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Druk op andere toetsen zoals gewenst, bvb „Read Stored Data“.
Na max. 5 minuten in de verbindingsmodus, gaat de fidbox
automatisch terug in slaapstand.

Klik op „Init Fidbox“
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Om één en ander te wijzigen aan de Fidbox of om controle te
hebben over de datum en de metingsperiodes, dient u “unlock
settings” in te drukken en het paswoord “fidbox” in te voeren.

Klik op „Reader RF On“.
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Als uw Fidbox werksessie beëindigd is, klik dan op „Sleep fidbox“.

Belangrijke informatie/Gelieve te lezen:
1.

“NO ACKNOWLEDGE” betekent enkel dat de Bluetooth-verbinding onderbroken is. Kijk na of uw Bluetooth aangeschakeld is en dat andere Bluetooth apparaten in de omgeving inactief zijn! In
het geval dat “No Acknowledge” verschijnt, druk dan „Reader RF off“ en start opnieuw vanaf punt "1“ hierboven.

2.

De Fidbox V6 maakt gebruik van het "Bluetooth Low Energy" radio systeem. Dit is zeer gevoelig en de instructies dienen stap per stap doorgegeven te worden zonder lange onderbrekingen. Dus
voer uw bewerkingen snel uit zonder enig dralen. Het is niet mogelijk meerdere fidbox units actief en / of aangemeld te houden in één sessie. Zoniet zal de Bluetooth de verbonden Fidbox
terug in slaapstand brengen – dat betekent “No Acknowledge”.

3.

De Fidbox V6 zal geen metingen doorvoeren of gegevens opslaan tijdens een radioverbinding dwz de „Read Single Value“ toets toont de meting van de “laatste meting” en brengt geenszins
een nieuwe meting op gang (ingevolge de actieve radio verbinding). De laatste meting is doorgaans de „magnetic reset“ event of de laatst geplande meting (tot 8 uren geleden).

