Elektronisch slot SELO-B
Inrichten van het slot door de systeembeheerder

Tijd

Instellen tijdfuncties

Vastleggen van de
lengte van de code

Vertraagd
openen

7 of 8 cijfers

tussen 0 en ten hoogste
99 minuten
max. 8 tijdvakken gekoppeld aan
bepaalde weekdagen, die iedere
week worden herhaald

Toegangsschakelklok B

max. 8 tijdvakken gekoppeld aan
bepaalde weekdagen, die iedere
week worden herhaald

Terugstellen van alle
tijdfuncties

Blokkeren codewijziging
voor alle gebruikers

Wijziging
bedrijfsmodus

uren / minuten
automatische overgang van
zomer- naar wintertijd activeerbaar

Toegangsschakelklok A

Blokkeren
van bepaalde
kalendertijdvakken

Professional
mode

Naam gebruiker

dag / maand / jaar

ten hoogste 13 eenmalige
feestdagen en ten hoogste 7 vaste
feestdagen (tijdvakken)

uitwissen van alle
geblokkeerde tijdvakken

een door de systeembeheerder
ingevoerde code mag door de
gebruikers niet worden gewijzigd

alle functies zijn beschikbaar
(instelwaarden bij levering)

Invoeren nieuwe gebruiker

Datum

Individuele inrichting van het slot
(gebruikers 1 t/m 39)

Toegangsrecht
gebruiker vastleggen

Invoeren
code gebruiker

Bewaking d.m.v. de
toegangsschakelklok

Aantonen/wijzigen gegevens gebruiker

Inrichten
van de klok

Algemene slotinrichting
(geldig voor alle gebruikers)

1 = gebruiker is bevoegd
het slot alleen te openen
1/2 = toegang alleen samen met
een tweede persoon mogelijk
1/3 = toegang alleen samen met
twee andere persoon mogelijk
0 = het toegangsrecht van de
gebruiker is tijdelijk opgeheven
ADMI = de gebruiker fungeert als
co-systeembeheerder
de persoonlijke numerieke code
van de gebruiker
A = instelwaarden schakelklok A
B = instelwaarden schakelklok B
- = niet geblokkeerd d.m.v. de
schakelklok

Naam gebruiker

Toegangsrecht
gebruiker vastleggen

Invoeren
code gebruiker

Bewaking d.m.v. de
toegangsschakelklok

Verwijderen gebruiker
Lite mode

ten hoogste 16 letters

alleen eenvoudige basisfuncties
zijn beschikbaar

geheel verwijderen van een
gebruiker zonder kennis van de
geldige numerieke code

De volgende gegevens mogen door alle gebruikers worden
ingevoerd en/of op het beeldscherm worden weergeven
- Wijziging van de eigen numerieke code (tenzij deze door de systeembeheerder is geblokkeerd)
- Overzetten naar een andere van de 12 mogelijke talen op het beeldscherm
(CZ, D, DK, E, F, GB, H, I, NL, P, PL, TR)
- Aantonen van de 1000 meest recente handelingen op het beeldscherm (alleen systeembeheerder)
- Aantonen van het ident nummer van het slot
- Aantonen van slottype en -versie
- Aantonen van de teller die aangeeft hoe vaak het slot is geopend
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