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Registreringsterminal RT-9100 
 

Spänningsmatning: 5 VDC. 
Avläsningsteknik: Beröringsfri MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A/B. 
Bildskärm: 10.1”, 1920 x 1080 pixlar, LED. 
Placering: Inomhus. 
Temperaturområde: +5° till +40° C. 
Nätverk: WI-FI (DHCP eller fast IP). 

Ethernet (DHCP). 
Rekommenderad kabeltyp: Ethernet: UTP kat 5. 
Mått (BxHxD): 300x199x113mm. 
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Inkopplingsanvisning 
 

1. Montera Registreringsterminalen på avsedd plats med hjälp av den 
medföljande borrmallen och insexnyckeln. 

2. Anslut nätverkskabel till nätverksuttaget (2). Standardinställningen för 
nätverk är Ethernetkabel med DHCP. Ska terminalen anslutas till 
nätverket via Wi-Fi, se sidan 11. 

3. Anslut strömadaptern till uttaget för strömadaptern (4).  
Terminalen kräver konstant spänning. Om strömmatningen upphör 
går terminalen ner i viloläge och släcker ner skärmen tills 
strömmatningen återställts. 

4. Starta terminalen genom att försiktigt föra upp den medföljande 
insexnyckeln i hålet i underkant på höger sida och tryck på 
strömknappen (1). När du känner att du trycker in knappen, håll knappen 
intryckt tills du ser på skärmen att uppstart påbörjas. 

5. Standardsökvägen (URL) till servern är ställd mot en testsida, om inget 
annat är avtalat vid beställning. 

 

Terminalens tre vyer 

   

Terminalvy Kioskvy Android 
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Inställningar och registrering 
 
Nedan följer instruktioner för konfigurering och registrering av terminalen. 
 
1. Sökväg till servern 
2. Lösenord 
3. Spara inställningar 
4. Återgå till terminalvyn 
5. Registrera Registreringsterminalen mot servern 
 

Lämna terminalvyn 

Tryck snabbt fyra gånger på skärmen (nudda med två fingrar om vartannat) på 
skärmen tills lösenordsuppmaningen dyker upp. Lösenordet bipackas vid 
leverans. 
 
OBS! OM lösenordet ändras, är det viktigt att ni som kund sparar detta! I annat fall kan 
Registreringsterminalen komma att behöva skickas in för åtgärd/inloggning. 

 

 

Fyll i lösenordet och klicka på OK.  
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1. Sökväg till servern 

För att Registreringsterminalen ska kunna ansluta till servern där TIDOMAT 
Portal är installerad, klicka på General och välj Kiosk URL. 
 

  
Ange sökvägen* till servern och klicka på OK. 
 

 
 
* Kontakta er IT-avdelning. 
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2. Lösenord 

Om ni önskar, kan lösenordet ändras genom att följa stegen nedan. 
 
OBS! OM lösenordet ändras, är det viktigt att ni som kund sparar detta! I annat fall kan 
Registreringsterminalen komma att behöva skickas in för åtgärd/inloggning. 
 

 
 
Klicka på Admin och välj Settings Password. 
Fyll i och bekräfta lösenord. Klicka på OK. 
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3. Spara inställningar 

 
1. Klicka på inställningsvalet Admin i den vänstra menyn. 

2. Välj Export Settings to XML. 

 

 
 

 
 

4. Återgå till terminalvyn 

 
Klicka på pilen som är placerad högst upp i vänstra hörnet för att återgå till 
terminalvyn. 
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5. Registrera Registreringsterminalen mot servern 

 
När Kiosk Browsern startar, visas applikationen för tidregistrering. 
 
För att kunna övervaka Registreringsterminalen (se IP-adresser och status) i 
programloggen i TIDOMAT Portal, ska nedanstående inställning utföras.  
 
Klicka på menysymbolen längst upp till vänster och sedan på Inställningar. 
 

 
 
Ange lösenord 9100.  
 

 
 
Ange Registreringsterminalens ID, namn och eventuellt en beskrivning av 
Registreringsterminalen. Klicka sedan på Spara. 
 
Uppgifterna sparas i TIDOMAT Portal för att underlätta underhåll och 
övervakning av Registreringsterminalen. 
 

 

ID  
Unikt för varje Registreringsterminal och 
anges med ett numeriskt värde. 
Till exempel 1 – 99999. 
 
Namn   
Ange t ex Registreringsterminalens 
placering (entré, lager, plan 3). 
 
Beskrivning 
Ange valfritt. 

 
För att komma åt Spara-knappen, peka på valfritt ställe på skärmen, så att 
tangentbordet försvinner. 
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Att jobba i terminalen 
Tryck på uppdatera (E) som visas längst ner till vänster på skärmen för att 
uppdatera sidan efter uppstart.  

 
 
A  Visar menyval för kortdata och inställningar. 

B Kortdata se separat dokument. 
Registreringsterminal_RT-9100_-_Koppla_kortdata. 

C Mer information om inställningar se kapitel  

5. Registrera Registreringsterminalen mot servern på sidan 9. 

D Manuell inmatning av kortnummer. Det går att dölja detta genom en 
inställning i TIDOMAT Portal. 

E Uppdatering som normalt inte bör användas. 

F Visas endast i registreringsläget efter att en person visat sin tagg. 
Genom att klicka på krysset återgår terminalen till utgångsläget och en 
ny registrering kan ske. Terminalen åter går alltid till utgångsläget efter 
ca 20 sekunder. 

G Visar information om terminalen. Vad som visas är en inställning i 
TIDOMAT Portal. 
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Inställningar för WI-FI 
 
Lämna terminalvyn 
Tryck snabbt fyra gånger på skärmen (nudda med två fingrar om vartannat) på 
skärmen tills lösenordsuppmaningen dyker upp. 
 
Fyll i lösenordet och klicka på OK. 
 
Klicka på kugghjulet högst upp till höger på skärmen för att gå in i Androids 
egna inställningar.  
 

 
 
Klicka på valet Anslutning i den vänstra menyn och aktivera Wi-Fi genom att 
ändra läget på knappen längst till höger. Klicka sedan på Wi-Fi. 
 

 
 
Välj önskat nätverk. 
 

 
 

 

Ange lösenord.  
 
Ska fast IP-adress användas eller om 
inställningar för Proxy behövs, klicka i 
Visa avancerade alternativ. 
 
Gör önskade inställningar. 
 
För att ansluta till nätverket klicka på 
Anslut. 
 

 
Tryck på Hemknappen (3) för att återgå till terminalvyn. 
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Stänga av terminalen 
 
Lämna terminalvyn 
Tryck snabbt fyra gånger på skärmen (nudda med två fingrar om vartannat) på 
skärmen tills lösenordsuppmaningen dyker upp. 
 
Fyll i lösenordet och klicka på OK. 
 
För försiktigt upp den medföljande insexnyckeln i hålet i underkant på höger 
sida och tryck på strömknappen (1). När du känner att du trycker in knappen, 
håll knappen intryckt tills du ser nedanstående ikoner på skärmen. Klicka på 
Stäng av. 
 

 
 

 
 

Starta terminalen 
Starta terminalen genom att försiktigt föra upp den medföljande insexnyckeln i 
hålet i underkant på höger sida och tryck på strömknappen (1). När du känner 
att du trycker in knappen, håll knappen intryckt tills du ser på skärmen att 
uppstart påbörjas. 
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Felsökning 
 

• Om kortläsaren inte läser taggar/kort, kontrollera att terminalens 
strömadapter är ansluten och att terminalen får ström. 

• Kontrollera nätverksinställningar och kommunikationen om terminalen är 
off-line. 

• Om terminalvyn inte visas vid omstart av terminalen eller om det är 
problem att komma tillbaka till terminalvyn efter konfiguration, kan man 
behöva konfigurera standardprogram för hemskärm, se Start av 
applikation för tidregistrering på sidan 15. 

• Om terminalens skärm är svart och inte reagerar på beröring, kontrollera 
att terminalens strömadapter är ansluten och att terminalen får ström. 
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Start av applikation för tidregistrering 
Om terminalvyn inte visas vid omstart av terminalen eller om det är problem att 
komma tillbaka till terminalvyn efter konfiguration, kan man behöva konfigurera 
standardprogram för hemskärm. 
 
Lämna terminalvyn 
Tryck snabbt fyra gånger på skärmen (nudda med två fingrar om vartannat) på 
skärmen tills lösenordsuppmaningen dyker upp. 
 
Fyll i lösenordet och klicka på OK. 
 
Klicka på kugghjulet högst upp till höger på skärmen för att gå in i Androids 
egna inställningar.  
 

 
 
Klicka på valet Program i den vänstra menyn och sedan på menyikonen längt 
upp till höger. 
 

 
 
Klicka på valet Standardprogram. 
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Klicka på Hemskärm. 
 

 
 
 
Välj Kiosk Browser som aktiv hemskärm. Avsluta med att trycka på 
terminalens hemknapp (3) som är placerad på terminalens baksida. 
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Borrmall 
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