HUR DU HANTERAR DIN NYA TIDOMAT-LÄSARE
Du har just fått en ny läsare – Tidomat – utanför Din dörr. Till den har Du också fått 5 st
beröringsfria taggar. Installatören har också lagt in en av Dig angiven dörrkod, som Du kan
använda Dig av för att komma in i Din lägenhet. Du kan också komma in genom att hålla
taggen framför läsaren.
För Dig som lämnat fullmakt finns en av installatören tillfälligt inlagd dörrkod. Denna
dörrkod kan Du ändra själv när Du vill. Dörrkoden finns angiven på handling tillsammans
med taggarna, Här nedan finns noterat hur Du ändrar koder.
Det första Du måste göra är att ändra den Masterkod som nu finns inlagd, till en kod som är
Din egen.
Ändra Masterkod (Programmeringskod 3)
Masterkoden är densamma för alla lägenheter vid installation. Masterkoden måste Du ha för
att kunna ändra koder, ta bort eller lägga till nya. Du bör därför snarast ändra Masterkoden
och skriva in en egen.
Knappa först in *##123456# för att komma till Programmeringsläge. Koden 123456 är den
kod som finns i alla läsare vid installationen. Att Du är i programmeringsläge märker Du
genom att det blinkar grönt. Därefter ska Du knappa in en programmeringskod - ”en trea” som anger vad Du ska programmera, plus en sexsiffrig kod som Du väljer själv. Tryck alltså
in 3 dina sex siffror # dina sex siffror # (Du trycker in den sexsiffriga koden två gånger - en
gång för att skriva koden och en gång för att verifiera koden.) Du har nu lagt in en ny
Masterkod. Om Du känner att Du gör fel när Du håller på kan Du knappa in * så avbryts
programmeringen, och Du kan börja om från början. Är du inaktiv i 20 sekunder så avbryts
också programmeringen. Glöm inte Notera Din Masterkod. Den behövs för att
fortsättningsvis kunna göra ändringar i systemet. Den ska vid exempelvis en överlåtelse av
lägenheten, kunna lämnas till köparen, för att denna ska kunna skapa egna förutsättningar för
sin dörr.
Lägg in en dörrkod (Programmeringskod 1)
Lägger Du in en dörrkod går det att öppna dörren utan tagg. För att öppna trycker man bara
stjärna och en kod. Kan användas t ex för att göra det möjligt att släppa in någon som inte har
tillgång till tagg, men som behöver komma in i din lägenhet när du inte är hemma. Motorlåset
får förstås inte vara påkopplat då.
För att knappa en egen fyrsiffrig dörrkod gör Du så här; Knappa in *## Din masterkod # så
att Du kommer till programmeringsläget, därefter knappar Du in Din valda dörrkod genom att
välja 1 <dina fyra siffror> #
För att ta bort en dörrkod
I programmeringsläge skriver du bara 1 #.
Tillkoppling av Motorlås
Tryck *# 0<visa tagg> så stängs motorlåset.

Frånkoppling av Motorlås
Tryck *#1<visa tagg> <visa tagg> så öppnas motorlåset. (Första gången Du visar taggen
öppnas motorlåset. Andra gången Du visar taggen öppnas dörren.)
Dina fem taggar är alla programmerade med en pinkod. Söderlås representant har skrivit in en
pinkod för respektive tagg, på den lista han lämnade vid installationen. (Samma för alla fem
taggar.) Om du vill höja din säkerhet vid frånvaro från hemmet kan du aktivera denna pinkod.
Efter aktivering av pinkoden kräver systemet att du förutom att visa din tagg, även knappar in
pinkoden. Men först måste pinkoden aktiveras.
För att aktivera din pinkod
Skriv i programmeringsläge 542#
När du aktiverat pinkoden och vill låsa motorlåset, så knappar du in *0 <visa tagg> <ange
pinkod> för att låsa motorlåset och när du vill låsa upp, så knappar du in
*1 <visa tagg> <ange pinkod>.
För att avaktivera pinkoden
Skriv i programmeringsläge 540#
Ändra dörrens öppen-tid (programmeringsläge 4)
I programmeringsläge skriver du 48# (Fyran är programmeringsläget och 8 det antal sekunder
du önskar att grön gubbe ska lysa (=öppen dörr). Du kan i stället för 8 välja allt mellan 5 sek
till 20 sek som den är inställd på från början.
Lägga till taggar (programmeringsläge 6)
Om du vill skaffa fler taggar än de fem du har fått. I programmeringsläge knappar du in
6 12#<visa taggen>pinkod# Sexan är programmeringsläget. Tolvan ska i det här fallet
föreställa tagg nr 12 på din lista. Förmodligen blir den tagg nr 6. Taggen som du ska visa är
den nya taggen och pinkoden densamma som du redan har tidigare på din lista.
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