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Inschakelen van de handterminal
Met de Aan / Stand-by-toets kan de handterminal worden in- en uitgeschakeld. Nadat de
handterminal is ingeschakeld, start de applicatie direct op met het volgende scherm.

1

2

Druk op de Aan /
Stand-by-toets om de
handterminal in te
schakelen.

DPC applicatie start
op.
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Opstarten van de applicatiesoftware
Wanneer de applicatiesoftware wordt gestart, verschijnt de volgende informatie op het
scherm:
Rechts bovenin het scherm wordt
de actuele GPRS-status getoond.
Direct na het opstarten van de
applicatie-software wordt eerst de
GPRS-verbinding opgebouwd,
waarna het getoonde symbool zal
veranderen.

De GPRSverbinding is niet
gereed.

De GPRSverbinding is
gereed.

N.B. De hierna beschreven bedienfuncties kunnen alleen worden gestart bij een actieve
GPRS-verbinding.
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Bediening van de applicatie-software
Er kan op drie manieren een nummer worden ingevoerd waarmee een aanvraag bij het
register kan worden gestart:
1. Elektronisch scannen van een tag-nummer van een op een fiets aangebrachte RFIDtransponder,
2. Laser-scannen van een op een fiets aangebrachte barcodelabel,
3. Handmatig invoeren van een (transponder) tag-nummer.
De oranje scanknop bestaat uit twee toetsen. De SCAN-toets wordt gebruikt voor het
elektronisch uitlezen van tag-nummers in de RFID-transponder, de -toets wordt gebruikt
voor het activeren van de barcode laserscanner.
Beide toetsen hoeven slechts kort te worden ingedrukt, waarna het scannen ca. 3 tot 5
seconden aanhoudt. Nadat een barcodelabel of RFID-transponder is gelezen, wordt de
scanfunctie automatisch uitgeschakeld. Direct daarna volgt de aanvraag bij het register.
Tag-nummer scan-toets (RFIDtransponder)

Laser scan-toets (barcodelabel)

ENTER-toets, te gebruiken na
handmatige invoer van een 15cijferig tag-nummer.

Handmatige, numerieke invoer van een tag-nummer is mogelijk met de numerieke toetsen.
Na het invoeren van 15 cijfers wordt met de ENTER-toets de aanvraag bij het register gestart.
N.B. De hierna beschreven bedienfuncties functioneren alleen bij een actieve GPRSverbinding.

Gebruiksaanwijzing versie 231109DL>

5

IQUE
rfid technologies

Elektronisch scannen van een tag-nummer
Het elektronisch inlezen van een tag-nummer
tag
van een RFID-transponder
transponder gaat als volgt:
1. Houd het uiteinde van de antenne zo dicht mogelijk bij de in het fietsframe aanwezige
transponder. Deze bevindt zich in het slot of in de brug van het frame waar het slot is
bevestigd.
2. Druk kort op de “SCAN”-toets
“SCAN”
(bovenzijde gele drukknop).
3. Een geluidssignaal geeft aan wanneer het tag-nummer
tag nummer van de RFID-transponder
RFID
wordt gelezen. Als dit het geval is, verschijnt het tag-nummer
tag nummer op het scherm, en wordt
de aanvraag
aag bij het register automatisch gestart.
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Als de gegevens van de gescande fiets bij het RDW bekend zijn, zullen deze zoals hieronder
afgebeeld worden getoond.
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Handmatige invoer van een tag-nummer
De aanvraag bij het register kan ook plaatsvinden door middel van handmatige invoer van
een tag-nummer:
1. Voer de 15 cijfers in op het numerieke keypad.
2. Druk op de ENTER-toets om de aanvraag te starten.
3. De aanvraag verloopt zoals bij een elektronisch gelezen tag-nummer van een RFIDtransponder.

Handmatig ingevuld tag-nummer.

1

Status van de aanvraag.

2

Resultaat van de
aanvraag bij het
register.

3

Aanvullende kenmerken
van de fiets (indien
beschikbaar).
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Laser-scannen van een barcodelabel
Het laser-scannen van een op het fietsframe aangebrachte barcodelabel gaat als volgt:
1. Druk kort op de -toets om de barcode laserscanner in te schakelen.
2. Richt de laserbundel op het barcodelabel.
3. Een geluidssignaal geeft aan wanneer het barcodelabel wordt gelezen. Tevens
verschijnt dan het codenummer op het scherm.
4. Als de gegevens van de fiets bij het RDW bekend zijn zullen deze worden getoond op
de display.
5. Men kan ook zelf de merk gegevens van de fiets invoeren door met de toetsen een
keuze te maken.
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Handmatige invoer van een Frame-nummer
De aanvraag bij het register kan ook plaatsvinden door middel van handmatige invoer van het
frame-nummer:
1. Voer de twee letters van het merk in bijvoorbeeld BA en de 7 cijfers in op het
numerieke keypad. Met F3 kan men kiezen tussen letters en cijfers dat wordt boven in
de balk getoond.
2. Vul de merknaam of een deel van de merknaam in, er verschijnt een keuze box
waaruit men een naam kan kiezen. Men kan met de scan knop door deze lijst scrollen.
3. Druk dan op de ENTER-toets om de het framenummer en het merk te bevestigen.
4. Druk op enter om de aanvraag te starten

Na contact met de RDW database worden alle beschikbare gegevens direct teruggekoppeld
en op de display getoond.
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Beëindigen van de applicatiesoftware en uitschakelen van de
handterminal

1
Druk op de Aan /
Stand-by-toets om de
handterminal uit te
schakelen.

De applicatiesoftware en de communicatie software zijn dan afgesloten.
Wil men wijziging in de instellingen van de terminal zelf doen, sluit dan de applicatie af met
F4.
Nu komt men in het windows scherm om eventueel wijzigingen te doen.

2
Druk op de F4 functie
toets om de
applicatiesoftware te
beëindigen.

Het Windows bureaublad en
de taakbalk verschijnen
nadat de applicatiesoftware
is afgesloten. Men kan hier
desgewenst instellingen
wijzigen.
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Herstellen van de functies van de handterminal
Indien de handterminal niet meer reageert op de bedienfuncties kan door middel van de resetreset
functie de werking worden hersteld. Op twee manieren kan het functioneren van de terminal
hersteld worden.

Het systeem reageert niet meer op de bedienfuncties
Indien het apparaat niet meer op de bedienfuncties reageert, kan door middel van een reset de
handterminal opnieuw worden gestart.

Druk de reset-knop in
aan de achterzijde van
de handterminal om de
werking te herstellen.

Binnen ca. één minuut is de handterminal opnieuw opgestart. Het Windows bureaublad is
weer in de oorspronkelijke staat
taat teruggebracht.
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De handterminal kan niet meer worden ingeschakeld
Indien het apparaat niet meer inschakelt na op de Aan / Stand-by toets te hebben gedrukt en
de batterij tóch voldoende opgeladen is, kan door middel van een reset de handterminal
opnieuw worden gestart. Gebruik dit uitsluitend als de eerder genoemde reset-methode niet
werkt.

1

2

Druk de reset-knop aan de
achterzijde van de
handterminal in.

3

Laat nu beide toetsen los.

Houd de Aan / Stand-bytoets ingedrukt.

Het systeem wordt nu hersteld. Dit kan ruim 1 minuut duren. Het Windows bureaublad wordt
weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Datum en tijd moeten eventueel opnieuw
worden ingesteld.
Met de applicatie shortcut iQue het programma weer starten.
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