
   ArtGuard Security 
 
 
                 Gebruikershandleiding 
 
 
            ~LP-802~    Fingerprint slot 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Modellen:  LP-802  
                         LP-802-A   (met override sleutel) 
                    LP-802-R   (met remote control) 



   LP-802-D   (met pc-connectie)                                          
LPLPLPLP----802 en LP802 en LP802 en LP802 en LP----802A Gebruikershandleiding802A Gebruikershandleiding802A Gebruikershandleiding802A Gebruikershandleiding 
 
Proficiat met uw keuze voor de LP-802 fingerprint d eurslot.  
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u begint met installatie. 
en gebruik. Deze handleiding vermeldt installatie p rocedures en gebruikshandelingen. 
De fabrikant en/of haar vertegenwoordigers kunnen n iet aansprakelijk gehouden worden 

voor schade die het gevolg is van onjuiste montage en/of unjust gebruik.   
    

MontageMontageMontageMontage    

    

Alvorens met de montage te beginnen overtuigd u zic h van een aantal zaken die een 
goede plaatsing en werking van het slot mogelijk ma ken. 
 
1. Bepaal eerst of de draairichting van de deur ove reenstemt met de LP-802 die u heeft 

aangeschaft. We herkennen R-push, R-pull, L-push en  L-pull. Als u positie kiest aan 
die zijde van de deur waar u toegang tot de ruimte wilt verkrijgen bepaalt u, 
afhankelijk van de plaats van het slot en de draair ichting van de deur, of het rechts- of 
linkshandig wordt bediend en in welke richting de d eur draait. Zit het slot aan de 
linkerzijde dan bediend u dat (meestal) met uw rech terhand en dan opent u de deur 
d.m.v. duwen (push) of trekken (pull). U gebruikt d an een ”righthand-push” als u de 
deur van u af opent en/of een ”righthand-pull” als u de deur naar u toe opent.     

2. Controleer of u de juiste keuze heeft gemaakt, d e dagschoot is in principe niet 
omlegbaar, terwijl de deurhandel in het mechaniek e en vaste positie heeft.     

3. Plaats het schabloon nauwkeurig op de plaats, af hankelijk van bestaande sparingen, 
waar het slot zal worden gemonteerd. Voor het bepal en van de te maken gaten en 
sparingen voor het slot dient het gat voor de bedie ning als uitgangspunt voor de 
positie van het slot.     

    

    
    

Bij gebruikmaking van het meegeleverde mortise dien t aan de binnenzijde van de deur 
een gat komen voor de bediening van de nachtschoot.  Let op: niet doorboren naar 
buitenzijde.     



    
 
Nadat de gaten en sparingen op de juiste plaats zij n gemaakt start u met de montage van 
de mortise en zorgt ervoor dat alle gaten correspon deren met de verbindingsschroeven 
voor het binnen- en buitendeel van het slot. 
    

    
 
Maak de verbindingen en plaats de LP-802 op de deur , controleer handmatig of de 
werking soepel gaat. Bedenk dat u de deur alleen va naf de binnenzijde manueel kunt 
openen. Vergewis u ervan dat de werking van het slo t u niet insluit. Plaats de batterijen 
en het slot zal functioneren.     
    

    
Plaats, bij gebruikmaking van het meegeleverde mort ise, de bediening van de 
nachtschoot en sluit het deksel van de batterijhoud er. Daarna kunt u starten met de 
programmering. 
 
    

    

Invoeren van  vingerafdrukken en/of PINInvoeren van  vingerafdrukken en/of PINInvoeren van  vingerafdrukken en/of PINInvoeren van  vingerafdrukken en/of PIN----code code code code     

 
A Invoer van de eerste (master) vingerafdruk: 
 
1. Activeren door indrukken van de toets ADD en het  groene LED-lampje gaat aan terwijl  
het signaal Di klinkt; dan 
2. Registreer de (master)vingerafdruk door middel v an het opleggen van een vinger op de 

scanner waarvan het rode licht knippert, druk met d e vinger alsof u drukt op de 



deurbel, neem de vinger weg als het licht van de sc anner is uitgegaan; dan 
3. Bevestig de vingerafdruk als het signaal klinkt Di-Di door middel van nogmaals 

dezelfde vinger te drukken op de scanner waarvan he t rode licht weer aan is. Als het 
signaal nogmaals Di zegt gaat en het groene LED-lam pje gaat aan is de eerste 
vingerafdruk met succes vastgelegd. 

 
B. Invoer van de volgende (gebruikers)vingerafdruk:  
 
1. Activeren door indrukken van de toets ADD en het  groene LED-lampje gaat aan terwijl 

het signaal Di klinkt; dan  
2. Verifiëren van de mastervingerafdruk. Als het li cht van de scanner aan is drukt u de 

mastervingerafdruk op de scanner en neemt u de ving er weg als het licht weer uit is. 
Het signaal klinkt weer Di-Di als de mastervingeraf druk is gecontroleerd; dan 

3. Ingeven van de ID (nr-code). Voer de ID tweemaal  in voor de afdruk die wordt 
geregistreerd, bijvoorbeeld als (in volgorde) de ID  is 02 dan voert u in 0202, bij de 
volgende 0303, als het signaal Di klinkt is de ID i ngevoerd. 

4. Registreer de (gebruikers)vingerafdruk door midd el van het opleggen van de te 
registreren vinger op de scanner totdat het licht w eer uitgaat, als het signaal Di-Di 
geeft is de vingerafdruk geregistreerd; dan 

5. Bevestig de vingerafdruk. Wanneer het licht van de scanner opnieuw gaat branden, 
doet u dezelfde vinger nogmaals op de scanner om te  bevestigen. Neem de vinger 
weg als het licht uit gaat, als dan het signaal Di geeft en het groene LED-lampje gaat 
aan, is de vingerafdruk geaccepteerd. 

 
P.S. Indien tijdens een van eerder omschreven hande lingen het rode LED-lampje aangaat 
en het signaal geeft Di-Di-Di-Di (4x kort), is er i n de procedure iets verkeerd gegaan, zoek 
daarvan de oorzaak. Daarna kunt u de handelingen he rhalen, bij herhaling van de 
foutmelding probeert u een andere vinger. Het is aa n te bevelen per toegelaten gebruiker 
meerdere vingerafdrukken te registreren. Noteer zor gvuldig de ID van de geregistreerde 
vingerafdrukken. 
 
C.) PIN-Code invoeren en openen met PIN-code 
 
Het systeem kan eveneens worden bediend door middel  van een persoonlijke code, het 
spreekt voor zich dat gebruikte PIN-codes vertrouwe lijk dienen te worden behandeld. 
Laat geregistreerde PIN-codes niet onbeschermd acht er voor niet toegelaten personen. 
 
Geef de preset PIN-code in, druk daarna op # om het  systeem te openen, gesteld de 
preset PIN-code is 123456, dan geeft u in 123456 #,  en doet de deurhandle naar beneden 
om open te doen. 
 
1. Registreren van de preset PIN-code. Deze code is  fabrieksmatig ingesteld op 0. Indien 

u deze code wilt wijzigen, druk 0* en het groene LE D-lampje gaat aan, daarna geeft u 
een nieuwe code in en drukt op *. Wacht tot het gro ene LED-lampje weer aan gaat, dan 
geeft u de nieuwe code ter bevestiging nogmaals, sl uit af met * en het groene LED-
lampje geeft aan dat procedure is geslaagd. (Als ro de LED-lampje aangaat is er iets 
mis in de procedure, probeer opnieuw. Voorbeeld als  de nieuwe door u te gebruiken 
PIN-code dient te zijn 1234, dan geeft u als volgt in: 0*1234*1234* 

2. Wijzigen naar een andere (nieuwe) PIN-code (bijv oorbeeld 23456) doet u als volgt: eerst 
de aanwezige en daarna de nieuwe PIN-code tweemaal ingeven, dus 
1234*23456*23456* 



3. Bewaar de ingevoerde PIN-code zorgvuldig.   
 
Openen met gebruik van sleutel (LP802A only)Openen met gebruik van sleutel (LP802A only)Openen met gebruik van sleutel (LP802A only)Openen met gebruik van sleutel (LP802A only) 
 
Let op: Gebruik de sleutel slechts in die situaties  die strikt noodzakelijk zijn. Als er 
onverhoopt een situatie ontstaat, b.v. gebrek aan p ower in de batterijen, blijft openen met 
de sleutel mogelijk. 
Eerst het slot ontgrendelen met de sleutel, daarna deurhandle naar beneden bewegen om 
de deur te openen. 
 
Constant Open (CO) mogelijkheidConstant Open (CO) mogelijkheidConstant Open (CO) mogelijkheidConstant Open (CO) mogelijkheid    

 
De constant open mode geeft u de mogelijkheid om ge durende door te bepalen tijd de 
toegang mogelijk is zonder gebruik van vingerafdruk  of PIN-code, het systeem is dan dus 
buiten werking. Toegang is daardoor vrijgegeven voo r eenieder als een deur zonder slot. 
Gebruik van deze mogelijkheid is af te raden als uz elf of andere vertrouwde personen niet 
in de af te sluiten ruimte zijn. 
 
Activeren CO-mode: 
Mogelijkheid 1)  geef in op keypad *+7+PIN+0 
Mogelijkheid 2)  Druk op de kleine ronde knop, aan binnenzijde deur (onder 
batterijhouder), en houdt die drie seconden vast to tdat het signaal Diii-Diii (2x) geeft. 
Belangrijk:  stop de CO-mode voor het verlaten van de ruimte. 
Deactiveren CO-mode: 
Mogelijkheid 1)  geef in op keypad *+7+PIN+1 
Mogelijkheid 2)  Druk op de kleine ronde knop, aan binnenzijde deur (onder 
batterijhouder), en houdt die drie seconden vast to tdat het signaal Diii-Diii-Diii (3x) geeft. 
 
Meerpuntsluitingen Meerpuntsluitingen Meerpuntsluitingen Meerpuntsluitingen  
 
Binnenzijde (afsluiten en binnen blijven) 
U kunt meerpuntsluitingen vergrendelen aan de binne nzijde van de deur door de 
deurhandle omhoog te bewegen. Omgekeerd ontgrendeld  u de meerpuntsluiting met een 
beweging van de deurhandle naar beneden. Bij deze h andeling(en) wordt ook de deadbolt 
bediend. 
 
Buitenzijde (afsluiten bij vertrek) 
Als het slot in de normale Constant Close status (C C-mode) is,  drukt u op de kleine 
ronde knop aan binnenzijde deur (onder batterijhoud er) om het slot tijdelijk in de CO-
mode te brengen voordat u de deur vanaf de binnenzi jde opent, verlaat de ruimte en sluit 
de deur en beweeg de deurhandle omhoog om het slot  aan de buitenzijde volledig te 
sluiten.    
Indien het slot in de CO-mode (constant open) is sl uit u aan de buitenzijde af door de 
PWR-toets in te drukken en de deurhandle omhoog te bewegen. Bij gebruik van deze 
afsluitmethode heeft u 8 seconden de tijd, dus verz eker u dat u de handelingen tijdig 
vervult. 
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