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Klíčové tablo - Key Mng
Informace pro uživatele klíčů.


Oprávnění.
Každý uživatel má prostřednictvím své identifikační karty přidělená oprávnění k otevření příslušných skříněk a vyjmutí příslušných klíčů. Tato oprávnění mohou být časově omezena. V určitou dobu může být také možné jen vracet vypůjčené klíče.


Základní stavy klíčového tabla.
Jsou indikovány svítícími diodami (LED) na čtečce karet.
	Klíčové tablo vypnuté.
Nesvítí žádná LED.
	Klíčové tablo v provozu, uživatel nepřihlášen.

Svítí červená LED.
Je možno přiložit kartu.
	Ke klíčovému tablu je přihlášen uživatel.

Svítí zelená LED.
Otevřou se skříňky a odblokují se klíče podle přidělených oprávnění.


Význam LED vedle posice pro příslušný klíč.
Horní LED
	svítí zeleně.
Klíč registrován klíčovým tablem.
	svítí červeně.

Klíč není zaregistrován klíčovým tablem – hlášeno vyjmutí klíče.
	Spodní LED 
	není osazena – záslepka.

Klíčová posice není vybavena pro blokování.
Klíč je možné vyjmout při otevření dveří příslušné skříňky.
	nesvítí.

Zablokováno. Klíč zablokován tak, že nelze vyjmout i klíčová posice je zablokována tak, že klíč nelze vrátit.
	svítí modře.

Klíč odblokován. Klíč lze vyjmout i vrátit.


Postup při vyjímání a vracení klíčů.
Přiložení identifikační karty ke čtečce.
Je možné pokud na čtečce svítí červená LED.
Přečtení karty systémem je indikováno zhasnutím červené a rozsvícením zelené LED. Po ověření přidělených oprávnění dojde k otevření příslušných skříněk a k odblokování příslušných klíčů. Pokud karta nemá žádná oprávnění, je na čtečce opět zhasnuta zelená LED a rozsvícena červená LED. Pak je možné přikládat další kartu.


	Vyjmutí klíčů.

Z otevřených skříněk je možné vyjmout všechny klíče, které nejsou jednotlivě blokovány. Jednotlivě blokované klíče lze vyjmout jen v případě, že u nich svítí modrá LED. Vyjmutí klíče se provede jeho otočením proti směru hodinových ručiček až do posice, kde jej lze vysunout (cca 270°).
	Vracení klíčů.

Do otevřených skříněk je možné vrátit všechny klíče, které nejsou jednotlivě blokovány. Jednotlivě blokované klíče lze vrátit v případě, že u nich svítí modrá LED. Vložení klíče se provede jeho zasunutím a otočením po směru hodinových ručiček až na doraz (cca 270°). Správné uložení klíče je indikováno horní zelenou LED a, v případě jednotlivého blokování klíče, zhasnutím modré LED (po vložení klíče je posice automaticky uzamčena).
	Uzavření skříněk.

Po uzavření všech skříněk dochází k uzamčení všech skříněk i klíčů a k odhlášení posledního uživatele. To je indikováno červenou LED na čtečce.
Pokud jsou skříňky příliš dlouho otevřeny, dochází k vyhlášení poplachu. Maximální povolenou dobu otevření skříněk určuje správce systému.
	Upozornění.

Od klíčového tabla nikdy neodcházejte pokud svítí zelená LED na čtečce karet, modrá LED u některé posice klíče nebo nejsou uzavřené dvířka některé ze skříněk. Pokud neumíte uvést systém do správného stavu, uvědomte správce systému.


Chybné zacházení.
Špatné uzavření skříňky.
Signalizace: Je indikováno bzučákem na čtečce identifikačních karet s tím, že dále svítí zelená LED. Uživatel je stále přihlášen k systému.
Příčina: Některá ze skříněk není správně dovřena.
Náprava: Zkontrolujte a opravte dovření dvířek všech skříněk.
	Špatné uložení klíče.

Signalizace: Je indikováno bzučákem na čtečce identifikačních karet s tím, že dále svítí červená LED. Uživatel je odhlášen ze systému.
Současně u některého z klíčů (posic) svítí modrá LED.
Příčina: Některý z klíčů nebyl správně uložen a nemohl být zablokován.
Náprava: Znovu přiložte kartu a klíč, u kterého svítila modrá LED, otočte proti směru hodinových ručiček tak, aby se rozsvítila červená LED u posice klíče. Následně je otočte na doraz po směru hodinových ručiček. Správné uložení je pak indikováno rozsvícením zelené LED a zhasnutím modré LED. Zavřete dvířka všech skříněk.
	Alarmové stavy.

U obou předchozích případů je vyhlášen poplach, pokud nedojde ve stanovené době k jejich nápravě. K vyhlášení poplachu dochází také při nekorektním zacházení se zařízením. Poplachy jsou většinou také signalizovány bzučákem na čtečce karet.







Práva na změny vyhrazena.

