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1,0. Úvod

Čtečka kontaktních karet ACR3901U-S1 ACS Secure Bluetooth® kombinuje nejnovější technologii ve světě čteček čipových karet s připojením 

Bluetooth. Tato kompaktní a bezdrátová čtečka inteligentních karet spojuje sofistikovanou technologii s čerstvým designem, který splňuje různé 

požadavky v různých aplikacích založených na inteligentních kartách pomocí zařízení podporujících technologii Bluetooth, jako jsou chytré 

telefony a tablety.

Tento dokument poskytuje obecné postupy pro instalaci ovladačů a aplikací při použití čtečky karet ACR3901U-S1 ACS Secure Bluetooth 

Contact Card Reader. Témata této uživatelské příručky jsou následující:

• Sekce 2,0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat ovladač ACS Bluetooth, spárovat zařízení Bluetooth a používat nástroj pro správu Sekce 2,0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat ovladač ACS Bluetooth, spárovat zařízení Bluetooth a používat nástroj pro správu Sekce 2,0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat ovladač ACS Bluetooth, spárovat zařízení Bluetooth a používat nástroj pro správu 

zařízení ACS Bluetooth 

• Sekce 3.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demo aplikaci BLE s ACR3901U-S1 pomocí zařízení iOS a knihovny Sekce 3.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demo aplikaci BLE s ACR3901U-S1 pomocí zařízení iOS a knihovny Sekce 3.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demo aplikaci BLE s ACR3901U-S1 pomocí zařízení iOS a knihovny 

ACS SmartCardIO ( s rozšířenou podporou APDU; FW 1,22 a vyšší)ACS SmartCardIO ( s rozšířenou podporou APDU; FW 1,22 a vyšší)

• Sekce 4.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demo aplikaci BLE s ACR3901U-S1 pomocí zařízení Android a knihovny Sekce 4.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demo aplikaci BLE s ACR3901U-S1 pomocí zařízení Android a knihovny Sekce 4.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demo aplikaci BLE s ACR3901U-S1 pomocí zařízení Android a knihovny 

ACS SmartCardIO ( s rozšířenou podporou APDU; FW 1,22 a vyšší)ACS SmartCardIO ( s rozšířenou podporou APDU; FW 1,22 a vyšší)

• Sekce 5.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demonstrační aplikaci BT s ACR3901U-S1 pomocí zařízení iOS a Sekce 5.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demonstrační aplikaci BT s ACR3901U-S1 pomocí zařízení iOS a Sekce 5.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demonstrační aplikaci BT s ACR3901U-S1 pomocí zařízení iOS a 

knihovny ACS 

• Sekce 6.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demonstrační aplikaci BT s ACR3901U-S1 pomocí zařízení Android a Sekce 6.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demonstrační aplikaci BT s ACR3901U-S1 pomocí zařízení Android a Sekce 6.0 - poskytuje postupy, jak nainstalovat a používat demonstrační aplikaci BT s ACR3901U-S1 pomocí zařízení Android a 

knihovny ACS 



 

ACR3901U-S1 - Uživatelská příručka info@acs.com.hk 

Verze 1.02 www.acs.com.hk 

Strana 4 z 49

2,0. Pro Windows®

2.1. Instalace ovladače ACS Unified Bluetooth 

Instalace ovladače: 

1. Spusťte ACS Unified Bluetooth Driver.1. Spusťte ACS Unified Bluetooth Driver.

2. Objeví se Průvodce nastavením. Chcete-li zahájit instalaci, klikněte na OK.2. Objeví se Průvodce nastavením. Chcete-li zahájit instalaci, klikněte na OK.

3. Poté klikněte na Další.3. Poté klikněte na Další.
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4. Klepněte na další instalovat 4. Klepněte na další instalovat 4. Klepněte na další instalovat ovladač do výchozího cíle, nachází se na X: \ Program nachází se na X: \ Program 

Files \ Advanced Card Systems Ltd \ ACS Unified Bluetooth Driver 2.1.0.0 \, s X jako místní jednotka Windows. Files \ Advanced Card Systems Ltd \ ACS Unified Bluetooth Driver 2.1.0.0 \, s X jako místní jednotka Windows. Files \ Advanced Card Systems Ltd \ ACS Unified Bluetooth Driver 2.1.0.0 \, s X jako místní jednotka Windows. Files \ Advanced Card Systems Ltd \ ACS Unified Bluetooth Driver 2.1.0.0 \, s X jako místní jednotka Windows. 

5. Klepněte na Nainstalujte.5. Klepněte na Nainstalujte.
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6. Počkejte, než se ovladač nainstaluje. 

7. Po dokončení instalace klikněte na Dokončit.7. Po dokončení instalace klikněte na Dokončit.
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2.2. Nastavení párování zařízení s integrovaným adaptérem Bluetooth

Poznámka: Tento postup platí pouze pro Windows 8 a novější. Windows 7 nepodporuje zařízení používající rozhraní Bluetooth 4.0 / Bluetooth Poznámka: Tento postup platí pouze pro Windows 8 a novější. Windows 7 nepodporuje zařízení používající rozhraní Bluetooth 4.0 / Bluetooth 

Low Energy.

Spárování pomocí tohoto nastavení: 

1. Povolte režim Bluetooth na ACR3901U-S1, aby byl viditelný. Chcete-li to provést, posuňte přepínač doprava.

2. Jděte na Nastavení PC 2. Jděte na Nastavení PC , Vybrat Zařízení, a potom klikněte na Bluetooth a další zařízení., Vybrat Zařízení, a potom klikněte na Bluetooth a další zařízení., Vybrat Zařízení, a potom klikněte na Bluetooth a další zařízení., Vybrat Zařízení, a potom klikněte na Bluetooth a další zařízení.

3. Zapněte Bluetooth.3. Zapněte Bluetooth.

4. Klepněte na Přidejte Bluetooth nebo jiné zařízení4. Klepněte na Přidejte Bluetooth nebo jiné zařízení

5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 5. Na Přidat zařízení klikněte na Bluetooth a vyberte ACR3901U-S1 čtenář spárovat. 
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6. Párování je dokončeno, jakmile uvidíte, že je připojen ACR3901U-S1. 

7. Chcete-li dokončit instalaci čtečky karet Bluetooth, přejděte na Používání ACS Bluetooth7. Chcete-li dokončit instalaci čtečky karet Bluetooth, přejděte na Používání ACS Bluetooth7. Chcete-li dokončit instalaci čtečky karet Bluetooth, přejděte na Používání ACS Bluetooth

přístroj Nástroj pro správupřístroj Nástroj pro správu
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2.3. Nastavení párování zařízení pomocí Bluetooth USB dongle

Poznámka: Tento postup použije hardwarový klíč TI USB jako adaptér Bluetooth. Před provedením tohoto postupu se ujistěte, že jste Poznámka: Tento postup použije hardwarový klíč TI USB jako adaptér Bluetooth. Před provedením tohoto postupu se ujistěte, že jste 

nainstalovali ovladač ACS Bluetooth (viz Instalace ovladače ACS Unified Bluetooth ). nainstalovali ovladač ACS Bluetooth (viz Instalace ovladače ACS Unified Bluetooth ). nainstalovali ovladač ACS Bluetooth (viz Instalace ovladače ACS Unified Bluetooth ). 

Spárování pomocí této sady: 

1. Připojte hardwarový klíč Bluetooth TI Bluetooth k počítači. 

2. Windows automaticky nainstaluje ovladač zařízení. 

3. Počkejte, až se nainstaluje ovladač zařízení. 

4. Až bude připraven, zobrazí se klíč ve Správci zařízení. 

5. Když otevřete Používání zařízení ACS Bluetooth Nástroj pro správu, bude automaticky 5. Když otevřete Používání zařízení ACS Bluetooth Nástroj pro správu, bude automaticky 5. Když otevřete Používání zařízení ACS Bluetooth Nástroj pro správu, bude automaticky 

spárujte dongle s vaším systémem. 
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2.4. Použití nástroje ACS Bluetooth Device Management Tool

Nástroj pro správu zařízení ACS Bluetooth je aplikace, která umožňuje snadno spravovat párování zařízení mezi čtečkami karet ACS 

Bluetooth a počítači. 

2.4.1. Instalace zařízení 

Chcete-li navázat plné připojení, musíte nainstalovat čtečku karet Bluetooth do nástroje ACS Bluetooth Device Management Tool. 

Poznámka: USB hardwarový klíč TI může fungovat pouze při připojení jednoho k jednomu s nainstalovanou čtečkou karet ACS Bluetooth. Poznámka: USB hardwarový klíč TI může fungovat pouze při připojení jednoho k jednomu s nainstalovanou čtečkou karet ACS Bluetooth. 

Pokud je v nástroji dříve nainstalovaná čtečka karet Bluetooth, odinstalujte ji nejprve (viz

Odinstalace zařízení ). Odinstalace zařízení ). 

Začít: 

1. Zapněte režim Bluetooth na ACR3901U-S1 a zajistěte, aby byl viditelný. Chcete-li to provést, posuňte přepínač doprava.

2. Spusťte Nástroj pro správu zařízení ACS Bluetooth.2. Spusťte Nástroj pro správu zařízení ACS Bluetooth.

3. Počkejte, než nástroj vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu. 

Poznámka: Pokud zařízení není okamžitě objeveno, klikněte na Obnovit.Poznámka: Pokud zařízení není okamžitě objeveno, klikněte na Obnovit.Poznámka: Pokud zařízení není okamžitě objeveno, klikněte na Obnovit.

4. Jakmile nástroj objeví ACR3901U-S1, objeví se v seznamu. 
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5. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Nainstalujte.5. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Nainstalujte.

6. Zadejte 16bajtový hexadecimální klíč pro ověření nebo použijte výchozí hodnotu. Klikněte na Nainstalujte.6. Zadejte 16bajtový hexadecimální klíč pro ověření nebo použijte výchozí hodnotu. Klikněte na Nainstalujte.

Poznámka: Výchozí ověřovací klíč je FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF. Poznámka: Výchozí ověřovací klíč je FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF. 

7. Počkejte, než aplikace nainstaluje ovladač. 

8. Zobrazí se zpráva potvrzující úspěšnou instalaci. Klikněte na OK, a poté resetujte 8. Zobrazí se zpráva potvrzující úspěšnou instalaci. Klikněte na OK, a poté resetujte 8. Zobrazí se zpráva potvrzující úspěšnou instalaci. Klikněte na OK, a poté resetujte 

přístroj. 
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9. Po úspěšné instalaci ovladače můžete nyní ACR3901U-S1 používat s různými aplikacemi čipových karet. Níže je ukázka připojeného 

ACR3901U-S1 Rychlý pohled.ACR3901U-S1 Rychlý pohled.
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2.4.2. Odinstalace zařízení 

Odinstalace zařízení: 

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Odinstalovat.1. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Odinstalovat.

2. Klikněte na Ano k potvrzení odinstalace. 2. Klikněte na Ano k potvrzení odinstalace. 2. Klikněte na Ano k potvrzení odinstalace. 

3. Zařízení bude odstraněno ze seznamu čteček. 

Poznámka: Při použití ACS Unified Bluetooth Driver v2.1.0.0 a vyšších bude TI USB dongle fungovat s více připojeními čteček.Poznámka: Při použití ACS Unified Bluetooth Driver v2.1.0.0 a vyšších bude TI USB dongle fungovat s více připojeními čteček.
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2.5. Kontrola, zda je čtečka karet Bluetooth správně nainstalována

1. Jděte na přístroj Manažer.1. Jděte na přístroj Manažer.1. Jděte na přístroj Manažer.

2. Pod Čtečky čipových karet, čtečka ACR3901U-S1 by se měla zobrazit jako ACR3901 BLE ICC 2. Pod Čtečky čipových karet, čtečka ACR3901U-S1 by se měla zobrazit jako ACR3901 BLE ICC 2. Pod Čtečky čipových karet, čtečka ACR3901U-S1 by se měla zobrazit jako ACR3901 BLE ICC 2. Pod Čtečky čipových karet, čtečka ACR3901U-S1 by se měla zobrazit jako ACR3901 BLE ICC 

Čtenář.

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.3. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.
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4. Čtečka a ovladač Bluetooth jsou správně nainstalovány, pokud se zobrazuje stav sevice "Toto zařízení 4. Čtečka a ovladač Bluetooth jsou správně nainstalovány, pokud se zobrazuje stav sevice "Toto zařízení 

funguje správně “.
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3.0. Pro iOS (testovací aplikace BLE)

3.1. Instalace aplikace BLE Test 

1. Do knihovny zařízení se dostanete stažením iOS BLE EVK (SmartCardIO) z 1. Do knihovny zařízení se dostanete stažením iOS BLE EVK (SmartCardIO) z 1. Do knihovny zařízení se dostanete stažením iOS BLE EVK (SmartCardIO) z 

Web ACS. 

2. Pomocí aplikace XCode otevřete BLETest.xcodeproj.2. Pomocí aplikace XCode otevřete BLETest.xcodeproj.

3. Převod BLETest.xcodeproj do vašeho mobilního zařízení. Vyberte své mobilní zařízení a poté3. Převod BLETest.xcodeproj do vašeho mobilního zařízení. Vyberte své mobilní zařízení a poté3. Převod BLETest.xcodeproj do vašeho mobilního zařízení. Vyberte své mobilní zařízení a poté

klikněte Hrát si.klikněte Hrát si.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojeno k počítači. Poznámka: Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojeno k počítači. 

http://www.acs.com.hk/en/driver/392/acr3901u-s1-secure-bluetooth%C2%AE-contact-card-reader/
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3.2. Použití demo aplikace ACS Bluetooth

Tato část poskytuje jednoduchý postup krok za krokem, jak používat ACR3901U-S1 pomocí aplikace BLE Test. 

3.2.1. Připojení zařízení 

1. Zapněte režim Bluetooth na ACR3901U-S1, aby byl viditelný. Chcete-li to provést, posuňte přepínač doprava.

2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení> Bluetooth.2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení> Bluetooth.

3. Otevřete Testovací aplikace BLE.3. Otevřete Testovací aplikace BLE.

4. Klepněte na Skenovat.4. Klepněte na Skenovat.

5. Vyberte typ terminálu ACR3901U-S1 / ACR3901T-W1.5. Vyberte typ terminálu ACR3901U-S1 / ACR3901T-W1.
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6. Vyberte čtečku, se kterou chcete zařízení iOS spárovat, a potom klepněte na Hotovo.6. Vyberte čtečku, se kterou chcete zařízení iOS spárovat, a potom klepněte na Hotovo.

7. Po úspěšném spárování se zobrazí hlavní stránka. 
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3.2.2. Získání stavu baterie 

Chcete-li zjistit stav baterie, klepněte na Získejte stav baterie.Chcete-li zjistit stav baterie, klepněte na Získejte stav baterie.

Stav by měl být zobrazen jako součást protokolů. 
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3.2.3. Vysílá se příkaz APDU 

Přenos příkazů APDU: 

1. Připojte mobilní zařízení k iTunes a vyhledejte kartu Sdílení souborů. 

2. V části Aplikace klikněte na BLETest app a přidat textový soubor (.txt) obsahující APDU 2. V části Aplikace klikněte na BLETest app a přidat textový soubor (.txt) obsahující APDU 2. V části Aplikace klikněte na BLETest app a přidat textový soubor (.txt) obsahující APDU 

příkazy. 

3. Vložte čipovou kartu do čtečky ACR3901U-S1. 

4. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Soubor skriptu, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Soubor skriptu, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Soubor skriptu, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. 

5. Přejděte zpět na hlavní stránku a potom klepněte na ikonu Vysílat knoflík. 5. Přejděte zpět na hlavní stránku a potom klepněte na ikonu Vysílat knoflík. 5. Přejděte zpět na hlavní stránku a potom klepněte na ikonu Vysílat knoflík. 
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6. Odezva APDU se zobrazí jako par t protokolů. 6. Odezva APDU se zobrazí jako par t protokolů. 6. Odezva APDU se zobrazí jako par t protokolů. 

Poznámka: Aplikace je navržena tak, aby získala ATR karty před odesláním příkazů APDU. Poznámka: Aplikace je navržena tak, aby získala ATR karty před odesláním příkazů APDU. 
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3.2.4. Vysílá se příkaz k útěku 

Vyslání příkazu escape: 

1. Připojte mobilní zařízení k iTunes a vyhledejte kartu Sdílení souborů. 

2. V části Aplikace klikněte na BLETest app a přidat textový soubor (.txt) obsahující APDU 2. V části Aplikace klikněte na BLETest app a přidat textový soubor (.txt) obsahující APDU 2. V části Aplikace klikněte na BLETest app a přidat textový soubor (.txt) obsahující APDU 

příkazy. 

3. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Soubor skriptu, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Soubor skriptu, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Soubor skriptu, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. 

4. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Řízení knoflík. 4. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Řízení knoflík. 4. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Řízení knoflík. 
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5. Úniková odpověď se zobrazí jako str umění protokolů. 5. Úniková odpověď se zobrazí jako str umění protokolů. 5. Úniková odpověď se zobrazí jako str umění protokolů. 
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4.0. Pro Android (testovací aplikace BLE)

4.1. Instalace aplikace BLE Test 

1. Připojte mobilní zařízení k počítači. 

2. V interním úložišti zařízení vytvořte složku, do které bude umístěn test ACR3901U-S1 BLE. 

3. Do knihovny zařízení se dostanete stažením Android BLE EVK (SmartCardIO)3. Do knihovny zařízení se dostanete stažením Android BLE EVK (SmartCardIO)

z webu ACS. 

4. V knihovně Android zkopírujte BLETest.apk a testovací skripty (.txt) soubory do dříve vytvořené složky. V knihovně Android zkopírujte BLETest.apk a testovací skripty (.txt) soubory do dříve vytvořené složky. V knihovně Android zkopírujte BLETest.apk a testovací skripty (.txt) soubory do dříve vytvořené složky. V knihovně Android zkopírujte BLETest.apk a testovací skripty (.txt) soubory do dříve vytvořené složky. V knihovně Android zkopírujte BLETest.apk a testovací skripty (.txt) soubory do dříve vytvořené složky. 

5. Odpojte mobilní zařízení od počítače. Vyhledejte BLETest.apk pomocí souboru 5. Odpojte mobilní zařízení od počítače. Vyhledejte BLETest.apk pomocí souboru 5. Odpojte mobilní zařízení od počítače. Vyhledejte BLETest.apk pomocí souboru 

aplikace správce. 

6. Chcete-li zahájit instalaci, klepněte na ikonu BLETest.apk soubor. 6. Chcete-li zahájit instalaci, klepněte na ikonu BLETest.apk soubor. 6. Chcete-li zahájit instalaci, klepněte na ikonu BLETest.apk soubor. 

http://www.acs.com.hk/en/driver/392/acr3901u-s1-secure-bluetooth%C2%AE-contact-card-reader/
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7. Dokončete akci pomocí Instalační program balíčku.7. Dokončete akci pomocí Instalační program balíčku.7. Dokončete akci pomocí Instalační program balíčku.

8. Zobrazí se výzva k přístupu k řízení hardwaru. Klepněte na Nainstalujte pokračovat. 8. Zobrazí se výzva k přístupu k řízení hardwaru. Klepněte na Nainstalujte pokračovat. 8. Zobrazí se výzva k přístupu k řízení hardwaru. Klepněte na Nainstalujte pokračovat. 

9. Po dokončení instalace můžete nyní spustit aplikaci BLE Test. 
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4.2. Použití demo aplikace ACS Bluetooth

4.2.1. Připojení zařízení 

1. Zapněte režim Bluetooth na ACR3901U-S1, aby byl viditelný. Chcete-li to provést, posuňte přepínač doprava.

2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení | Bluetooth.2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení | Bluetooth.

3. Otevřete Testovací aplikace BLE.3. Otevřete Testovací aplikace BLE.

4. Klepněte na Skenovat.4. Klepněte na Skenovat.
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5. Vyberte typ terminálu ACR3901U-S1 / ACR3901T-W1.5. Vyberte typ terminálu ACR3901U-S1 / ACR3901T-W1.

6. Zobrazí se dostupná zařízení. Klepnutím na rozbalovací tlačítko zobrazíte úplný seznam dostupných zařízení
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4.2.2. Vysílá se příkaz APDU 

Přenos příkazů APDU: 

1. Vložte čipovou kartu do čtečky ACR3901U-S1. 

2. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Zvolte soubor, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Zvolte soubor, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Zvolte soubor, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. 

3. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Vysílat knoflík. 3. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Vysílat knoflík. 3. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Vysílat knoflík. 



 

ACR3901U-S1 - Uživatelská příručka info@acs.com.hk 

Verze 1.02 www.acs.com.hk 

Strana 29 z 49

4. Zobrazí se odpověď APDU d jako součást protokolů. 4. Zobrazí se odpověď APDU d jako součást protokolů. 4. Zobrazí se odpověď APDU d jako součást protokolů. 

Poznámka: Aplikace je navržena tak, aby získala ATR karty před odesláním příkazů APDU. Poznámka: Aplikace je navržena tak, aby získala ATR karty před odesláním příkazů APDU. 
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4.2.3. Vysílá se příkaz k útěku 

Vyslání příkazu escape: 

1. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Zvolte soubor, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Zvolte soubor, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. V demonstrační aplikaci na mobilním zařízení klepněte na Zvolte soubor, a poté vyhledejte soubor TXT, který chcete spustit. 

2. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Řízení knoflík. 2. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Řízení knoflík. 2. Vraťte se na hlavní stránku a klepněte na ikonu Řízení knoflík. 
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3. Zobrazí se Escape Response ed jako součást protokolů. 3. Zobrazí se Escape Response ed jako součást protokolů. 3. Zobrazí se Escape Response ed jako součást protokolů. 
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5.0. Pro iOS (BT Demo aplikace)

5.1. Instalace demo aplikace Bluetooth 

1. Do knihovny zařízení se dostanete stažením iOS a Mac BT EVK od ACS 1. Do knihovny zařízení se dostanete stažením iOS a Mac BT EVK od ACS 1. Do knihovny zařízení se dostanete stažením iOS a Mac BT EVK od ACS 

webová stránka. 

2. Pomocí aplikace XCode otevřete BTDemo.xcodeproj.2. Pomocí aplikace XCode otevřete BTDemo.xcodeproj.

3. Převod BTDemo.xcodeproj do vašeho mobilního zařízení. Vyberte své mobilní zařízení a poté3. Převod BTDemo.xcodeproj do vašeho mobilního zařízení. Vyberte své mobilní zařízení a poté3. Převod BTDemo.xcodeproj do vašeho mobilního zařízení. Vyberte své mobilní zařízení a poté

klikněte Hrát si.klikněte Hrát si.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojeno k počítači. Poznámka: Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojeno k počítači. 

http://www.acs.com.hk/en/driver/392/acr3901u-s1-secure-bluetooth%C2%AE-contact-card-reader/
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5.2. Použití demo aplikace ACS Bluetooth

Tato část poskytuje jednoduchý postup krok za krokem, jak používat ACR3901U-S1 pomocí aplikace BT Demo. 

5.2.1. Připojení zařízení 

1. Zapněte režim Bluetooth na ACR3901U-S1, aby byl viditelný. Chcete-li to provést, posuňte přepínač doprava.

2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení> Bluetooth.2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení> Bluetooth.

3. Otevřete Demo aplikace BT.3. Otevřete Demo aplikace BT.

4. Klepněte na Vybrat.4. Klepněte na Vybrat.

5. Vyberte čtečku, se kterou chcete zařízení iOS spárovat, a potom klepněte na Hotovo.5. Vyberte čtečku, se kterou chcete zařízení iOS spárovat, a potom klepněte na Hotovo.
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6. Po úspěšném spárování klepněte na OK zavřete výzvu. 6. Po úspěšném spárování klepněte na OK zavřete výzvu. 6. Po úspěšném spárování klepněte na OK zavřete výzvu. 
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5.2.2. Získání informací o zařízení 

Informace čtenáře zobrazíte klepnutím na Informace o zařízení.Informace čtenáře zobrazíte klepnutím na Informace o zařízení.
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5.2.3. Získání stavu baterie 

Chcete-li zjistit stav baterie, přejděte dolů a klepněte na Získejte stav baterie.Chcete-li zjistit stav baterie, přejděte dolů a klepněte na Získejte stav baterie.

Stav baterie se zobrazí níže: 
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5.2.4. Získání ATR karty (Answer ToReset) 

Získání ATR karty: 

1. Vložte čipovou kartu do čtečky ACR3901U-S1. 

2. V demonstrační aplikaci přejděte dolů a klepněte na Ověřování čtenáře.V demonstrační aplikaci přejděte dolů a klepněte na Ověřování čtenáře.

3. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 3. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 3. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 
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4. Klepněte na Karta napájení.4. Klepněte na Karta napájení.

5. Zobrazí se ATR karty. 
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5.2.5. Vysílá se příkaz APDU 

Přenos příkazů APDU: 

1. Vložte čipovou kartu do čtečky ACR3901U-S1. 

2. V demonstrační aplikaci přejděte dolů a klepněte na Ověřování čtenáře.V demonstrační aplikaci přejděte dolů a klepněte na Ověřování čtenáře.

3. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 3. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 3. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 

4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Přenos APDU.4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Přenos APDU.4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Přenos APDU.4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Přenos APDU.

5. Zobrazí se odpověď APDU. 

Poznámka: Příkaz APDU můžete upravit klepnutím na Příkaz APDU.Poznámka: Příkaz APDU můžete upravit klepnutím na Příkaz APDU.Poznámka: Příkaz APDU můžete upravit klepnutím na Příkaz APDU.
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5.2.6. Vysílá se příkaz k útěku 

Vyslání příkazu escape: 

1. V demonstrační aplikaci přejděte dolů a klepněte na Ověřování čtenáře.V demonstrační aplikaci přejděte dolů a klepněte na Ověřování čtenáře.

2. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 2. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 2. Po úspěšném ověření klepněte na OK zavřete výzvu. 

3. Klepněte na Vyslat příkaz Escape.3. Klepněte na Vyslat příkaz Escape.

4. Zobrazí se Escape Response. 
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6.0. Pro Android (BT Demo aplikace)

6.1. Instalace demo aplikace Bluetooth 

1. Připojte mobilní zařízení k počítači. 

2. V interním úložišti zařízení vytvořte složku, kam bude umístěn ACR3901U-S1 BTdemo. 

3. Do knihovny zařízení se dostanete stažením Android BT EVK od ACS 3. Do knihovny zařízení se dostanete stažením Android BT EVK od ACS 3. Do knihovny zařízení se dostanete stažením Android BT EVK od ACS 

webová stránka. 

4. V knihovně Android zkopírujte BTDemo.apk soubor do dříve vytvořené složky. V knihovně Android zkopírujte BTDemo.apk soubor do dříve vytvořené složky. V knihovně Android zkopírujte BTDemo.apk soubor do dříve vytvořené složky. 

5. Odpojte mobilní zařízení od počítače. Vyhledejte BTDemo.apk pomocí souboru 5. Odpojte mobilní zařízení od počítače. Vyhledejte BTDemo.apk pomocí souboru 5. Odpojte mobilní zařízení od počítače. Vyhledejte BTDemo.apk pomocí souboru 

aplikace správce. 

6. Chcete-li zahájit instalaci, klepněte na ikonu BTDemo.apk soubor. 6. Chcete-li zahájit instalaci, klepněte na ikonu BTDemo.apk soubor. 6. Chcete-li zahájit instalaci, klepněte na ikonu BTDemo.apk soubor. 

http://www.acs.com.hk/en/driver/392/acr3901u-s1-secure-bluetooth%C2%AE-contact-card-reader/
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7. Dokončete akci pomocí Instalační program balíčku.7. Dokončete akci pomocí Instalační program balíčku.7. Dokončete akci pomocí Instalační program balíčku.

8. Zobrazí se výzva k přístupu k řízení hardwaru. Klepněte na Nainstalujte pokračovat. 8. Zobrazí se výzva k přístupu k řízení hardwaru. Klepněte na Nainstalujte pokračovat. 8. Zobrazí se výzva k přístupu k řízení hardwaru. Klepněte na Nainstalujte pokračovat. 

9. Po dokončení instalace můžete nyní otevřít demonstrační aplikaci BT. 
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6.2. Použití demo aplikace ACS Bluetooth

6.2.1. Připojení zařízení 

1. Zapněte režim Bluetooth na ACR3901U-S1, aby byl viditelný. Chcete-li to provést, posuňte přepínač doprava.

2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení | Bluetooth.2. Zapněte Bluetooth zařízení tím, že přejdete na Nastavení | Bluetooth.

3. Otevřete ACS Demo aplikace BT.3. Otevřete ACS Demo aplikace BT.3. Otevřete ACS Demo aplikace BT.

4. Vyberte čtečku, kterou chcete spárovat se zařízením Android. 

5. Jakmile je párování dokončeno, AC R3901U-S1 je nyní připraven k použití s mobilním zařízením. 5. Jakmile je párování dokončeno, AC R3901U-S1 je nyní připraven k použití s mobilním zařízením. 5. Jakmile je párování dokončeno, AC R3901U-S1 je nyní připraven k použití s mobilním zařízením. 
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6.2.2. Získání informací o zařízení 

Informace čtenáře zobrazíte klepnutím na Získejte informace o zařízení.Informace čtenáře zobrazíte klepnutím na Získejte informace o zařízení.
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6.2.3. Získání stavu baterie 

Chcete-li zjistit stav baterie, klepněte na Získejte stav baterie.Chcete-li zjistit stav baterie, klepněte na Získejte stav baterie.
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6.2.4. Získání ATR karty (odpověď na reset) 

Získání ATR karty: 

1. Vložte čipovou kartu do čtečky ACR3901U-S1. 

2. V demonstrační aplikaci klepněte na Ověřit.V demonstrační aplikaci klepněte na Ověřit.

3. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 3. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 3. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 

4. Klepněte na Karta napájení pro zobrazení ATR. 4. Klepněte na Karta napájení pro zobrazení ATR. 4. Klepněte na Karta napájení pro zobrazení ATR. 
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6.2.5. Vysílá se příkaz APDU 

Přenos příkazů APDU: 

1. Vložte čipovou kartu do čtečky ACR3901U-S1. 

2. V demonstrační aplikaci klepněte na Ověřit.V demonstrační aplikaci klepněte na Ověřit.

3. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 3. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 3. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 

4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Vyslat příkaz APDU.4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Vyslat příkaz APDU.4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Vyslat příkaz APDU.4. Klepněte na Karta Power On Card, a potom klepněte na Vyslat příkaz APDU.

5. Zobrazí se odpověď na příkaz APDU. 

Poznámka: Příkaz APDU můžete upravit klepnutím na Příkaz APDU.Poznámka: Příkaz APDU můžete upravit klepnutím na Příkaz APDU.Poznámka: Příkaz APDU můžete upravit klepnutím na Příkaz APDU.
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6.2.6. Vysílá se příkaz k útěku 

Vyslání příkazu escape: 

1. V demonstrační aplikaci klepněte na Ověřit.V demonstrační aplikaci klepněte na Ověřit.

2. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 2. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 2. Jakmile je hotovo, zobrazí se Ověření úspěchu zpráva. 

3. Klepněte na Vyslat příkaz Escape.3. Klepněte na Vyslat příkaz Escape.

4. Zobrazí se Escape Response. 

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. The Bluetooth ® slovo, značka a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Advanced Card Systems Ltd. podléhá Android je ochranná známka společnosti Google Inc. The Bluetooth ® slovo, značka a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Advanced Card Systems Ltd. podléhá Android je ochranná známka společnosti Google Inc. The Bluetooth ® slovo, značka a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Advanced Card Systems Ltd. podléhá 

licenci. 

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích.
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