
EMV chip side

Magnetic stripe side 

Insert the card reader into the 

Ear jack port and start your App.

<Fuze Card M Type> <Fuze Card A Type>

01 02

03

0706 08

04 05

Follow the instructions in the eCARD Manager App 

and swipe the card on the magnetic stripe.

  

1) Insert the card reader 2) Add your Card

How to Add a Payment / Membership Card

1. Download the App, eCARD Manager, from the Google Play or App Store.

2. Open the eCARD Manager and follow instructions to register.

3. Power on Fuze Card and connect with the App.

4. Fuze Card is ready for use now.

***  If you can’t connect Fuze Card with your smartphone restart the App. 

Connect with eCARD Manager

You can find more information on eCARD Manager.  

Follow the detailed instructions carefully when 

registering your Fuze Card.

*** Please maximize the media volume of your smartphone when registering the card. *** 

LED Status

Red Charging

Green Fully Charged

Orange Error

1) Insert Fuze Card into the charging eCHARGER and push 

     the power button on the eCHARGER. A LED light will turn on 

     when it starts to charge. 

2) The light will change color to indicate charging level.

* Charge eCHARGER using a standard micro-USB charging cable. 

* LED light (Green) will turn off 15seconds after it is fully charged. 

How to charge Fuze Card

Features and Role of Fuze Card

❶ Power/Change the selection(Left) 

❷ Hold the current card

     Change the selection(Right)

❸ Change the Mode

<Fuze Card>
❶ Recharging 
      terminal
Battery charging
terminal

❸ Buttons
Power on/off, change 
and select credit card, 
membership and 
barcode etc

Press and Hold down button to turn ON/OFF the card.
Simply press button to select card to the left.

❷ Display

Show selected 
credit card, 
membership, 
barcode and 
battery condition

Press and Hold down button to lock current card 
on the display .
Simply press button to select card to the right.

Press and hold down button to go into multi display
Change the payment and membership type by 
simply pressing the button.

<Please note that the functionality of the control buttons may be changed after you upgrade the software.
 For more information about buttons and display, please check our website or App.>

Place Fuze Card in slot to charge

<eCHARGER>

eCHARGER can double as a portable charger for your Fuze Card with built-in battery.

❶ Card charging slot

   

❷ LED 

❹ Charging eCHARGER terminal

❸ Power button

Battery status 
indication

Power on/off  
charging eCHARGER

Charging cable slot

Safety Caution

Features and Role of Fuze Card

❷ Ear Jack

•  Do not place heavy objects on top of Fuze Card.

•  Do not deliberately bend the card.  Parts inside could get damaged.

•  Keep Fuze Card away from flammable sources.

•  Keep Fuze Card away from water, alcohol and Benzene etc.

•  Keep Fuze Card away from humid and dusty conditions.

•  Keep Fuze Card away from magnetic products.

•  Do not disassemble or modify Fuze Card on your own. 

•  To dispose of Fuze Card, cut along the dotted lines on back side of product.

•  Keep Fuze Card in its charging eCHARGER while updating firmware.

•  Do not use Fuze Card in humid places. (eg.Sauna, Spa)

•  Sign your signature on Fuze Card with an oil-based pen.

•  In low temperature conditions, the display may show a slight after image.

•  The magnetic stripe emulation component meets international standard ISO 7816.

•  Fuze Card may not be compatible with some POS depending on its terminal type.

•  Fuze Card may not be compatible with some POS that are compliant with JIS X6302.

<Card Reader>

Front Back Side

Back

❶ Card swipe slot
     

Download and install the eCARD Manager App from the Google Play Store 

or iOS App Store onto your smartphone and follow the instructions.

*M Ttype is available 

  for magnetic stripes,

  barcodes exclude 

  EMV chip.

*A Type is available 

  for magnetic stripes, 

  barcodes include 

  EMV chip.

Getting started with Fuze Card

* To use Fuze Card M Type on POS terminals with EMV chip reader, first insert  Fuze Card into EMV chip reader then 

   swipe the magnetic stripe on POS. 

•  First create an account on eCARD Manager App/Website then turn the card on by pressing the 

   power button once. (http://www.brilliantts.com)

•  Please check Fuze Card and charging eCHARGER’s battery levels and fully charge before using them.

•  Please make sure Fuze Card is in its charging eCHARGER during firmware updates and turned on.

•  Always have Fuze Card in its charging eCHARGER when updating.

Please read the manual carefully before using Fuze Card

User Manual

Features and Role of Fuze Card

סוג A זמין
עבור פסים מגנטיים,

ברקודים וכוללים
.EMV שבב

 Google Play מחנות eCARD Manager הורד והתקן את אפליקציית

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

• ראשית יש ליצור חשבון באפליקציית eCARD Manager. לאחר מכן להפעיל את הכרטיס על באמצעות לחיצה בודדת על לחצן ההפעלה.

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

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

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

04 תכונות ותפעול מטען הכרטיס

01  FUZE הצעד הראשון מתחילים עם כרטיס

07 eCARD Manager התחברות עם אפליקציית

<A דגם FUZE כרטיס><M דגם FUZE כרטיס>

סוג M זמין
עבור פסים מגנטיים,

ברקודים ואינם כוללים
.EMV שבב

כדי להשתמש בכרטיס FUZE מדגם M במסופי קופה עם קורא שבב EMV, הכנס תחילה את כרטיס ה- FUZE לקורא שבב 
ה- EMV ולאחר מכן העבר את הפס המגנטי.

<eCHARGER>
חריץ הטענת הכרטיס❶

יש להכניס את כרטיס ה- FUZE לחריץ לשם הטענתו

לד❷
נורית חיווי מצב הסוללה כפתור הדלקה❸

כיבוי והדלקת מטען 
eCHARGER -ה

❹eCHARGER מתאם הטענת
USB שקע טעינה מיקרו

 FUZE יכול לתפקד כמטען נייד לכרטיס eCHARGER -מטען ה

.App Store או מחנות Google Play מחנות ,eCARD Manager ,1) הורד את האפליקציה

2) פתח את אפליקציית eCARD Manager ופעל לפי ההנחיות כדי להירשם.

3) הפעל את כרטיס FUZE והתחבר עם האפליקצייה.

4) כרטיס FUZE מוכן לשימוש עכשיו.

*** אם אינך יכול לחבר את כרטיס FUZE עם הטלפון החכם, 

        יש להפעיל מחדש את האפליקצייה.

 eCARD Manager ניתן למצוא מידע נוסף על
בסריקת ה- QR קוד הנ“ל.

בצע את ההוראות המפורטות בקפידה בעת
רישום כרטיס ה- FUZE שלך.

05 תכונות ותפקוד קורא הכרטיסים

02 בטיחות וזהירות

08 כיצד להוסיף כרטיס תשלום / כרטיס חבר

.FUZE אין להניח חפצים כבדים על גבי כרטיס •

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

• הרחק את הכרטיס ממקורות דליקים.

• הרחק את הכרטיס ממים, אלכוהול בנזין וכו '.

• הרחק את הכרטיס מאזורים לחים ומאובקים.

• הרחק את הכרטיס ממוצרים מגנטיים.

• אין לפרק או לשנות את הכרטיס באופן עצמאי.

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

• שמור על הכרטיס בטעינה במטען ה- eCHARGER בזמן עדכון קושחה.

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

• בתנאי טמפרטורה נמוכה, התצוגה עשויה להראות מוצללת.

.ISO 7816 רכיב הפס המגנטי עומד בתקן הבינלאומי •

• הכרטיס עשוי שלא להיות תואם למספר סוגי קופות.

.JIS X6302 -הכרטיס עשוי שלא להיות תואם למספר סוגי קופות התואמות לתקן •

חריץ העברת כרטיס❶

מחבר אוזנייה❷

<קורא כרטיסים>

קדימהאחורה

אחורה

צד

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

1) הכנס את קורא הכרטיס
      הכנס את קורא הכרטיס לתוך

      מחבר האוזניות והתחל את האפליקצייה שלך.

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

EMV צד קידמי - ציפ

צד אחורי - פס מגנטי

FUZE-03-HE BrilliantTS Co., Ltd., All Rights Reserved.

1) הכנס את כרטיס ה- FUZE אל תוך ה- eCHARGER ולחץ על לחצן 
     ההפעלה של ה- eCHARGER. נורית LED תידלק כאשר הטעינה תחל.

2) נורית ה- LED תשנה צבע כדי לציין את רמת הטעינה.

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

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

מדריך למשתמש

FUZE יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש בכרטיס

03  FUZE תכונות ותפעול כרטיס

06 אופן הטענת הכרטיס

<FUZE כרטיס>
❶מגעי הטענה

תצוגה❷
מציג את

כרטיס האשראי 
או המועדון

הנבחר ומצב
הסוללה.

❸כפתורים
כפתורי הדלקה וכיבוי,
שינוי ובחירת כרטיס 

אשראי או מועדון.

הדלק/שנה את הבחירה (שמאלה)❶

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

שנה את סוג הכרטיס❸

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

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.

לד
אדום
ירוק

כתום

סטאטוס
בטעינה

מוטען מלא
שגיאה

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

כיוון העברת הכרטיס



▶

▶

  

POWER HOLD MULTI

CHRIS KIMVISA

03 / 05

POWER HOLD MULTI

WALMART

05 / 05MEMBERSHIP

VISA

03 / 05

POWER HOLD MULTIPOWER HOLD MULTI

VISA

03 / 05

POWER HOLD MULTI

WALMART

05 / 05MEMBERSHIP

POWER HOLD MULTI

03 / 05

POWER HOLD MULTI

VISA

CHASE

03 / 05

POWER HOLD MULTI

CHASE

Magnetic
wave

CHASE

03 / 05

POWER HOLD MULTI

CHASE

03 / 05

POWER HOLD MULTI

MSIP-CRM-BR6-BPAY-CAG-01

FCC : 2AK3I-BPAY-CAG-01

MSIP-CRM-BR6-BPAY-CAG-01

FCC : 2AK3I-BPAY-CMG-01

BPAY-CAG-01 BPAY-CMG-01

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

•  Corporate Name : BrilliantTS Co.,Ltd.
•  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
•  Manufacturer / Country of Orgin : BrilliantTS Co.,Ltd. / Korea
•  Manufacturing date :
•  Safety Number :  

Multi Display

Hold              for 3 sec

to enter / exit multi display mode

Press            to toggle between 

payment cards / membership cards

Press              to move left

and            to move right

*Magnetic stripe holds payment card data, while E-paper displays membership barcode.

Hold mode

Magnetic wave

Hold            for 3 sec to enter 

Hold mode (Hold  current 

payment card on display for 10min)

 Hold                          for 3 sec to 

activate Magnetic wave mode 

(Used when the card is completely 

inserted into a machine)

★ E.g ATM / Gas Station

★ It may have more power consumption

 

★ E.g when handing over to a restaurant server Information

Hold                         for 3 sec to 

access card information

Press            to navigate 

through card information 

Serial number automatically appears after 3 sec.

★ Version status ★ Security status

Button Guide

Hold for 3 sec

Single Press 

Hold both

buttons for 3 sec

Fuze Card group selection 
(payment / membership)Left

Power

Right

Hold mode Multi display 
(payment + membership)

Magnetic wave

FUZE Card Information 

  Power on

Press             to turn 

the power on

Press           to toggle 

between two card groups

Card group selection
(payment/membership) Specific card data automatically appears after 3 sec.

Specific card data automatically appears after 3 sec.

Specific card data automatically appears after 3 sec.

Specific card data automatically appears after 3 sec.

Press             to move right

Select 
Membership card

Press             to move left

Select 
payment card

Press              to move right

Press              to move left

Sevice Center

•Service Center support@fuzecard.com

•Fuze Website http://www.fuzecard.com

You can find more information on the website

•  Battery will last longer with proper care and maintenance.

•  Long periods of non-use may result in a decrease of battery life span.

•  Keep product away from temperatures over 35°C (95°F) and under -5°C (23°F).

•  To maximize battery capacity, use in room temperature.

•  Using the product in low temperatures may result in less battery life .

Card battery

Size / Weight

Standby time

Charging time

eCHARGER rated voltage / Current

Operating temperature

Display

•  This is a electro magnetic compatible product. It is a home electronic device and it can be used anywhere 

    in the world.

•  This is device uses wireless equipment. During the operation, it may have electrical wave interference so 

    it should not be used for life-saving related services.

•  Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to 

    operate the equipment.

•  NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B, Digital device, pursuant to part 15 of the 

    FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

    This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 

    instructions, may cause harmful interference to radio communications.  However, there is no guarantee that interference will not

    occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, witch can be 

    determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

    following measures :

       -  Reorient or relocate the receiving antenna.

       -  Increase the separation between the equipment and receiver.

       -  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

       -  Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Other instructions11Item standard and specification1009Safety information 

The usage time of the card may vary depending on the safety mode 

you choose (Refer to the App or Homepage)

כשעה וחצי

זמן חיי הסוללה יכול להשתנות בהתאם לרמת האבטחה שנבחרה.

85.5mm x 54mm x 0.8mm / 6g

73mm x 35mm x 75mm / 16g

47mm x 30mm x 11mm / 7g

eCARD גודל כרטיס
eCHARGER גודל מטען

גודל קורא כרטיסים

סוללת הכרטיס

חיי הסוללה במצב המתנה

זמן הטענה

eCHARGER מתח/הספק מטען

טמפרטורת עבודה

גודל ומשקל

מסך

3.8V / 13mAh , Lithium-Polymer, Rechargeable

1.1 inch E-paper display  

About 1 and half hour

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

14°F ~ 122°F  /  -10°C ~ 50°C

10ספסיפיקציות ותאימות

לחיצה מושכת ל- 3 שניות

החזק את 2 הכפתורים
למשך 3 שניות

הדלקה
FUZE לחץ        להדלקת כרטיס

בחירת סוג
לחץ        לשינוי סוג הכרטיס 

שינוי בין כרטיסי אשראי לכרטיסי מועדון והפוך
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INFORMATION

BLE ON

POWER HOLD MULTIPOWER HOLD MULTI

0001E3

INFORMATION

BPAY

POWER HOLD MULTI

INFORMATION

Passcode : ON

Link to Phone : OFF

Location : OFF

POWER HOLD MULTI

0001E3

INFORMATION

BPAY

POWER HOLD MULTI

INFORMATION

MCU Ver. 1031

BLE Ver. 0.5

Hardware Ver. 1.5

CHASE
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POWER HOLD MULTI

• סוללה תחזיק זמן ממושך יותר עם טיפול ותחזוקה נאותים.

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

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

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

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

• תקופת האחריות למשך 6 חודשים מתאריך הרכישה.

• אין אחריות על שבר, נזק או נוזלים.

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

11הוראות שונות / אחריות וטיפול

מרכז שרות
support@FUZEcard.co.il • פנייה לשרות במייל 

h�p://www.FUZEcard.co.il •  אתר FUZE ישראל 

h�p://www.FUZEcard.com •  אתר FUZE העולמית 

ניתן למצוא עוד אינפורמציה באתר החברה   

▶

▶

בחירת כרטיס אשראי
לחץ       לבחירת כרטיס ימינה

לחץ       לבחירת כרטיס שמאלה

בחירת כרטיס מועדון
לחץ       לבחירת כרטיס ימינה

לחץ       לבחירת כרטיס שמאלה

נתוני כרטיס נבחר יופיעו אוטומטית לאחר 3 שניות.

▶FUZE נתוני כרטיס
החזק                 למשך 3 שניות

FUZE להצגת נתוני כרטיס

לחץ       לדפדוף בין נתוני

FUZE כרטיס

מצב החזק▶
החזק         למשך 3 שניות להפעלת מצב החזק

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

גל מגנטי▶
החזק                 למשך 3 שניות להפעלת גל מגנטי

יש להפעיל גל מגנטי כאשר מכניסים את כרטיס
FUZE במלואו למכונת תשלום

VISA

03 / 05

POWER HOLD MULTI

VISA
IKEA

POWER HOLD MULTI

1987 1008 2015 1007

VISA

IKEA

POWER HOLD MULTI

1987 1008 2015 1007

  

VISA
IKEA

POWER HOLD MULTI

1987 1008 2015 1007

VISA

IKEA

POWER HOLD MULTI

1987 1008 2015 1007

VISA

WALMART

POWER HOLD MULTI

2337 5508 7715 1902

מדריך כפתורים

09בטיחות וזהירות

ימינהלחיצה בודדת שנה את סוג הכרטיסשמאלה
כרטיס אשראי או כרטיס מועדון 

תצוגה מרובה 
כרטיס אשראי וכרטיס מועדון

מצב נעילה הדלק

גל מגנטי

FUZE נתוני כרטיס

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

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

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

.FCC -מכשיר דיגיטלי, בהתאם לחלק 15 של כללי ה ,B הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר מסוג •
   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.

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

החזק         למשך 3 שניות להפעיל / לבטל 
את מצב תצוגה מרובה

לחץ         כדי לדפדף בין
כרטיסי אשראי וכרטיסי מועדון

לחץ       לבחירת כרטיס ימינה

לחץ       לבחירת כרטיס שמאלה


