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Installationsanvisning Svenska 

USB-3317-RRW 

 
 

Anslutning 

Anslut läsaren till en av datorns USB-portar. 
Läsaren registreras i datorn som ett tangentbord och lyser orange när den är redo för 
att läsa kort. 
 

Användning 

När läsaren startar upp efter anslutning är den i tangentbordsläge och kan bara 
läsa. 

Läsa i tangentbordsläge 

 
1. Ställ markören på önskad plats där kortsträngen/UID från kortet/taggen ska 

anges.  

2. Visa kortet/taggen för läsaren.  

3. Kortsträngen/UID från kortet/taggen presenteras där markören placerats. 

4. För att läsa ytterligare kort utförs steg 1 till 3 igen. 

Läsa och skriva i TIDOMAT PW32 

I TIDOMAT PW32 går det att använda läsaren för att skriva på ett kort/tagg. När 
funktionen använts sätts läsaren automatiskt i läs- och skrivläge. Läsaren fungerar 
då inte längre som ett tangentbord.  
 
För att återgå till tangentbordsläge måste läsaren startas om. 
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Installation instructions  English 

USB-3317-RRW 

 
 

Connection 

Connect the reader to one of the computer's USB ports. 
The reader is registered to the computer as a keyboard and lights orange when it is 
ready to read cards. 
 

How to use 

When the reader starts up after connection, it is in keyboard mode and can only 
read. 

Reading in keyboard mode 

 
1. Set the cursor to the desired location where the card string/UID from the 

card/tag should be entered. 

2. Display the card/tag for the reader. 

3. The card string/UID from the card/tag is presented where the cursor is placed. 

4. To read further cards, perform steps 1 to 3 again. 

Read and write in TIDOMAT PW32 

In TIDOMAT PW32 you can use the reader to write on a card/tag. When the function 
is used, the reader is automatically put into read and write mode. The reader will 
then no longer function as a keyboard. 
 
To return to keyboard mode, the reader must be restarted. 
 

 
 
 
 


