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NYITÁS 
OKOSTELEFONNAL 
Köszönhetően a Bluetooth 
technológiának, okos telefonnal is 
nyithatók az ISEO Zero1 termékcsalád 
intelligens zárjai. Az ingyenesen 
letölthető Argo alkalmazással nyithatja 
ajtaját, legyen telefonja iOS, Android 
vagy akár Windows Phone alapú.

NYITÁS TÁVOLRÓL
Akár 10 méteres távolságból is 
nyithatja ajtaját okos készülékével a 
Bluetooth kapcsolat segítségével. 
Használja telefonját távirányítóként 
ajtaja nyitásához!

A BELÉPTETŐ 
RENDSZEREK 

TÖRTÉNETÉNEK 
LEGÚJABB 

ÁLLOMÁSA 

Az ISEO Zero1 termékcsalád 
okos eszközeit úgy tervezték, 
hogy telefonos app-al, az Argo-
val működjenek. Az új Argo 
alkalmazás egyaránt 
használható Andriod és iOS 
alapú okostelefonokkal.

ARGO applikáció



1FELHASZNÁLÓK 
KEZELÉSE

Az adminisztrátorok bármilyen 
szoftver vagy internetkapcsolat 

nélkül, szabadon kezelhetik a 
felhasználók ajtóhoz beállított 

jogosultságait az Argo 
applikációval. Maximum 300 

felhasználót rendelhetünk hozzá 
egy zárhoz, törölhetünk, vagy 

extra funkciókat állíthatunk be az 
alkalmazásból. A felhasználók 

listája ajtóról ajtóra átvihető.

INGYENES 
SZOFTVER-
FRISSÍTÉS 

Ingyenes szoftverfrissítések 
minden ISEO Zero1 ter-
mékcsaládba tartozó okos 
eszközre. Amint egy frissítés 
elérhető, az automatikusan 
telepíthető az Ön telefonján, 
így mindig élvezheti a rend-
szer legújabb funkcióit és 
biztonsági frissítéseit. Az 
ISEO Zero1 termékcsaládba 
tartozó termékek tökéletesen 
együtt működnek az Argo 
applikációval (elektronikus ci-
linderek, elektronikus zárpaj-
zsok, elektromechanikus be-
vésőzárak, fali olvasók.)
iseozero1.com

NAPLÓZOTT 
NYITÁSI 
ESEMÉNYEK
Minden zárból kiolvasható az 
utolsó 1000 nyitási esemény. A 
nyitásokról készült riport email-
ben kiküldhető.

NYITÁS 
KÁRTYÁVAL, 
TAG-GEL ÉS 
OKOSTELEFONNAL
Az ISEO Zero1 termékcsalád okos 
eszközét, nyithatja ISEO 
kártyákkal, szabványos MIFARE 
kártyákkal, tag-ekkel és 
okostelefonnal is. Valamint 
nyitható virtuális kulccsal, melyet 
küldhet okostelefonról 
okostelefonra bárhonnan és 
bármikor. 
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www.iseo.com    

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com
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MIFARE is a NXP Semiconductors-owned trademark. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a line of smartphones 
designed and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating system developed by Google Inc. Windows Phone is a mobile operating 
system from Microsoft Corporation. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and marketed by the Bluetooth Special Interest Group.

Forgalmazó:
HOGE Kft
Szőlőkert u. 7
Budapest
1033


