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B)  BEDIENING:

Deblokkeren van het slot zonder openingsvertraging (fabrieksinstelling)
1. Toets de uit 6 cijfers bestaande combinatie in (fabrieksinstelling : administratorcombinatie 1 2 3 4 5 6).
2. Als teken dat de ingetoetste combinatie goed is en het slot gereed is om geopend te worden, begint het groene signaal

GEREED VOOR OPENEN te knipperen. Vanaf dit moment is het slot 5 seconden elektrisch gedeblokkeerd en gereed
om te worden ontgrendeld. Na intoetsen van een verkeerde combinatie gaat gedurende 5 seconden het rode signaal
INVOER AFGEWEZEN branden.

of:
Deblokkeren van het slot na een vooraf geprogrammeerde vertraging (van 1 tot 99 minuten)
1. Toets de uit 6 cijfers bestaande combinatie in (fabrieksinstelling : administratorcombinatie 1 2 3 4 5 6).
2. Het knipperende groene signaal GEREED VOOR OPENEN geeft aan dat de ingevoerde combinatie goed is.

Afwisselend knippert tegelijk het rode signaal SLOT GEBLOKKEERD. Als de ingetoetste combinatie niet goed is,
gaat gedurende 5 seconden het rode signaal INVOER AFGEWEZEN aan.

3. Wacht tot het einde van de geprogrammeerde openingsvertraging. In deze toestand kan het slot niet worden
gedeblokkeerd. Na afloop van de geprogrammeerde vertraging knippert gedurende 3 minuten het signaal
BEVESTIGING INVOER.

4. Nu heeft u 3 minuten de tijd om de geldige combinatie nogmaals in te toetsen.
5. Als teken dat het slot gereed is om geopend te worden gaat vervolgens gedurende 5 seconden het groene signaal

GEREED VOOR OPENEN branden en kunt u het slot ontgrendelen.

Wijzigingen voorbehouden
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CIJFERSLOT MET  1. 000. 000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN
Bedieningshandleiding van elektronisch slot SELO-A

Het elektronische slot SELO-A kunt u óf onmiddellijk deblokkeren na intoetsen van één van de geldige combinaties van
6 cijfers óf na een vooraf geprogrammeerde openingsvertraging. Voor het deblokkeren van het slot zijn maximaal negen
combinaties programeerbaar.

A)  ALGEMEEN

- De procedure om het slot te openen bestaat uit twee delen: DEBLOKKEREN en ONTGRENDELEN.
- Aan het begin van de openingsprocedure moet de invoereenheid zich in de loodrechte aanslagpositie bevinden.
- Iedere succesvolle invoer van een cijfer wordt bevestigd door het even oplichten van het signaal BEVESTI-

GING INVOER.
- Indien u per ongeluk een verkeerd cijfer hebt ingetoetst, kunt u via de ON toets terugkeren naar de

uitgangspositie van het slot van waaruit de openingsprocedure opnieuw kan beginnen.
- Wanneer 3 x achter elkaar een ongeldige combinatie is ingetoetst, wordt de bediening van het slot gedurende

5 minuten geblokkeerd. Bij iedere volgende verkeerde combinatie blokkeert het slot 20 minuten (beveiliging
tegen oneerlijke handeling). Gedurende deze tijd knippert het rode signaal SLOT GEBLOKKEERD; zelfs met
een van de geldige combinaties kan het slot nu niet worden geopend.

- Wanneer tussen het indrukken van twee toetsen meer dan 30 seconden wordt gewacht, schakelt het slot uit
veiligheidsoverwegingen automatisch uit. Met de openingsprocedure moet dan opnieuw worden begonnen.

- In geval van stroomuitval gaan de opgeslagen gegevens (numerieke codes, openingsvertraging) niet verloren.

GEREED VOOR OPENEN

SLOT GEBLOKKEERD

BEVESTIGING INVOER

PROGRAMMEERSTATUS

INVOER AFGEWEZEN

BATTERIJEN  ZWAK

SERVICEDIENST
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Ontgrendelen van en afwijzen ontgrendeling door het slot
1. Om het slot te ontgrendelen gedurende de vijf seconden dat het slot gereed is geopend te worden, moet de ronde

invoereenheid vanuit de aanslagpositie met de
wijzers van de klok mee een halve omwenteling
worden gedraaid. Wij maken u erop attent dat
een kwart omwenteling op ieder moment ook
mogelijk is, maar dat het slot daardoor niet
wordt ontgrendeld.

2. Wanneer de invoereenheid pas na meer dan vijf
seconden tegen de wijzers van de klok in in de
uitgangspositie wordt teruggedraaid, wijst het
slot de ontgrendeling af en moet het eerst door
intoetsen van een geldige combinatie opnieuw
worden gedeblokkeerd en vervolgens nog eens
worden ontgrendeld.

C)  PROGRAMMERING:

Oproepen van de instelmodus voor wijziging van een bestaande combinatie
WIJZIG DE SLOTINSTELLINGEN ALLEEN MET DE DEUR OPEN EN IN VERGRENDELDE TOESTAND.
KIES ALS GEHEIME COMBINATIE GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS (bv. verjaardag, huwelijksdag).

- Om het slot opnieuw te programmeren, begint u met een van de twee op blz. 1 beschreven methoden om het slot
elektrisch te deblokkeren. Terwijl het groene signaal GEREED VOOR OPENEN daarna gedurende 5 seconden is
verlicht op ENTER drukken en de toets zo lang ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden) tot het gele signaal
PROGRAMMEERSTATUS  begint te branden. U bevindt zich nu in de programmeermodus en het slot wacht op
verdere programmeeraanwijzingen. Als u de programmering op dit punt wilt afbreken, drukt u op de ON  toets en keert
dan terug naar de uitgangspositie van het slot.

Wijziging van de administratorcombinatie (fabrieksinstelling 1 2 3 4 5 6)
1. Ga naar de programmeermodus onder gebruikmaking van de oude administratorcombinatie.
2. Roep de administratorfunctie op door het cijfer „0“ in te toetsen en bevestig met de ENTER toets.
3. Toets nu de nieuwe uit 6 cijfers bestaande administratorcombinatie in en bevestig met de ENTER toets.
4. Toets nogmaals de nieuwe administratorcombinatie van 6 cijfers in en bevestig opnieuw door aantippen van de

ENTER toets. Als het groene signaal GEREED VOOR OPENEN nu gedurende 3 seconden aangaat, betekent dat
dat de nieuwe administratorcombinatie met succes is geprogrammeerd en dat de oude combinatie niet meer geldig
is. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal INVOER AFGEWEZEN oplicht, is de programmering
mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Inrichten of wijzigen van de combinatie op een van de 8 programmeerbare gebruikersplaatsen
1. Ga naar de programmeermodus onder gebruikmaking van de actuele administratorcombinatie.
2. Roep de gewenste gebruikersplaats op door het bijbehorende cijfer „1“, „2“, „3“ of ... „8“ in te toetsen en tip

vervolgens de ENTER toets aan.
3. De nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers intoetsen en door aantippen van ENTER bevestigen.
4. Toets de nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers nogmaals in en opnieuw door aantippen van ENTER bevestigen.

Als het groene signaal GEREED VOOR OPENEN nu gedurende 3 seconden aangaat, betekent dat dat de nieuwe
gebruikerscombinatie met succes is geprogrammeerd en dat de oude combinatie niet meer geldig is. Indien echter
gedurende 3 seconden het rode signaal INVOER AFGEWEZEN gaat branden, is de programmering mislukt en is de
oude combinatie nog steeds geldig.

Verwijderen van de combinatie op een van de 8 programmeerbare gebruikersplaatsen
1. Ga naar de programmeermodus onder gebruikmaking van de actuele administratorcombinatie.
2. Roep de gewenste gebruikersplaats op door het bijbehorende cijfer „1“, „2“, „3“ of ... „8“ in te toetsen en tip

vervolgens de ENTER toets aan.
3. Druk nogmaals op de ENTER toets.
4. Druk nogmaals op de ENTER toets. Wanneer nu gedurende 3 seconden het groene signaal GEREED VOOR
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OPENEN gaat branden, is de combinatie, die tot dusver op de gekozen gebruikersplaats was geprogrammeerd met
succes uitgewist. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal INVOER AFGEWEZEN gaat branden, is de
programmering mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Wijziging van een eerder geprogrammeerde gebruikerscombinatie op een van de 8 programmeerbare
gebruikersplaatsen
1. Ga naar de programmeermodus onder gebruikmaking van de actuele gebruikerscombinatie die u wilt wijzigen.
2. Roep de gewenste gebruikersplaats op door het bijbehorende cijfer „1“, „2“, „3“ of ... „8“ in te toetsen, daarna ENTER

aantippen.
3. Toets de nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers in en bevestig de invoer door ENTER aan te tippen.
4. Toets de nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers nogmaals in en bevestig opnieuw met de ENTER toets. Wanneer

nu gedurende 3 seconden het groene signaal GEREED VOOR OPENEN gaat branden, is de nieuwe combinatie met
succes op de plaats van de opgeroepen gebruiker geprogrammeerd en is de oude combinatie niet meer geldig. Indien
echter gedurende 3 seconden het rode signaal INVOER AFGEWEZEN gaat branden, is de herprogrammering
mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Programmering of wijziging van een openingsvertraging
1. Ga naar de programmeermodus onder gebruikmaking van de actuele administratorcombinatie.
2. Om de openingsvertraging op te roepen, moet u eerst het cijfer „9“ intoetsen en vervolgens op ENTER drukken.
3. Toets de gewenste openingsvertraging in – twee cijfers van „01“ tot „99“ minuten - . Bij levering is als

openingsvertraging de waarde „00“ geprogrammeerd – de vertraging is dus in feite gedeactiveerd.
4. Bevestig door aantippen van de ENTER toets. Wanneer nu gedurende 3 seconden het groene signaal GEREED VOOR

OPENEN gaat branden, is de nieuwe vertraging met succes geprogrammeerd. Indien echter gedurende 3 seconden
het rode signaal INVOER AFGEWEZEN gaat branden, is de programmering mislukt en is de oude instelling nog steeds
geldig.

CONTROLE – IN IEDER GEVAL UITVOEREN !

Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij om het resultaat van een gewijzigde instelling
te controleren met de deur open en in vergrendelde toestand. Sluit de deur pas als u
absoluut zeker bent dat de herprogrammering het gewenste resultaat heeft en het slot met
de nieuwe instellingen elektrisch gedeblokkeerd en mechanisch ontgrendeld kan worden.

D)  VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Wanneer het rode signaal BATTERIJEN ZWAK knippert, moeten de batterijen worden vervangen. Het slot kan met de
„oude“ batterijen nu nog ongeveer 50 keer worden gedeblokkeerd. De combinaties kunnen in deze toestand niet meer
worden gewijzigd. Om de batterijen te vervangen
het deksel van het batterijvakje met behulp van een
schroevendraaier eruit lichten. Plaats drie lekdichte
batterijen van het type Mignon LR 6, AA alkaline.
Zorg ervoor dat de + en – tekens overeenkomen met
de aanduidingen in het apparaat. Batterijen bevat-
ten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het
milieu. Lever daarom uw oude batterijen in op een
door de overheid daartoe aangewezen plaats!


