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Modellen:  LP-805  
                         LP-805-A   (met override sleutel) 
                    LP-805-R   (met remote control) 



   LP-805-D   (met pc-connectie)                                          
LPLPLPLP----805 en LP805 en LP805 en LP805 en LP----805A (Slimline) Gebruikershandleiding805A (Slimline) Gebruikershandleiding805A (Slimline) Gebruikershandleiding805A (Slimline) Gebruikershandleiding 
 
Proficiat met uw keuze voor de LP-805 fingerprint d eurslot.  
Lees deze gebruikershandleing 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 m ontage en/of unjust 
gebruik.   

    

    

InvoereInvoereInvoereInvoeren van  vingerafdrukken en/of PINn van  vingerafdrukken en/of PINn van  vingerafdrukken en/of PINn van  vingerafdrukken en/of PIN----code code code code     
 
A Invoer van de eerste (master) vingerafdruk: 
 
Activeren door indrukken van de toets ADD en het gr oene LED-lampje gaat aan 

terwijl het signaal Di klinkt; dan 
Registreer de (master)vingerafdruk door middel van het opleggen van een vinger 

op de scanner waarvan het rode licht knippert, druk  met de vinger alsof u drukt 
op de deurbel, neem de vinger weg als het licht van  de scanner is uitgegaan; 
dan 

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-lampje gaat aan is de 
eerste vingerafdruk met succes vastgelegd. 

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

terwijl het signaal Di klinkt; dan  
Verifiëren van de mastervingerafdruk. Als het licht  van de scanner aan is drukt u 

de mastervingerafdruk op de scanner en neemt u de v inger weg als het licht 
weer uit is. Het signaal klinkt weer Di-Di als de m asterafdruk is gecontroleerd; 
dan 

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 I D ingevoerd. 

Registreer de (gebruikers)vingerafdruk door middel 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 

Bevestig de vingerafdruk. Wanneer het licht van de scanner opnieuw gaat 
branden, doet u dezelfde vinger nogmaals op de scan ner 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 geac cepteerd. 

 



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 in de procedure iets 
verkeerd gegaan, zoek daarvan de oorzaak. Daarna ku nt u de handelingen 
herhalen, bij herhaling van de foutmelding probeert  u een andere vinger. Het is 
aan te bevelen per toegelaten gebruiker meerdere vi ngerafdrukken te registreren. 
Noteer zorgvuldig de ID van de geregistreerde vinge rafdrukken. 
 
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  vertrouwelijk dienen te 
worden behandeld. Laat geregistreerde PIN-codes nie t onbeschermd achter 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. 
 
Registreren van de preset PIN-code. Deze code is fa brieksmatig ingesteld op 0. 

Indien u deze code wilt wijzigen, druk 0* en het gr oene LED-lampje gaat aan, 
daarna geeft u een nieuwe code in en drukt op *. Wa cht tot het groene LED-
lampje weer aan gaat, dan geeft u de nieuwe code te r bevestiging nogmaals, 
sluit af met * en het groene LED-lampje geeft aan d at procedure is geslaagd. 
(Als rode LED-lampje aangaat is er iets mis in de p rocedure, probeer opnieuw. 
Voorbeeld als de nieuwe door u te gebruiken PIN-cod e dient te zijn 1234, dan 
geeft u alsvolgt in: 0*1234*1234* 

Wijzigen naar een andere (nieuwe) PIN-code (bijvoor beeld 23456) doet u als volgt: 
eerst de aanwezige en daarna de nieuwe PIN-code twe emaal ingeven, dus 
1234*23456*23456* 

Bewaar de ingevoerde PIN-code zorgvuldig.   
 
Openen met gebruikOpenen met gebruikOpenen met gebruikOpenen met gebruik van sleutel (LP805A only) van sleutel (LP805A only) van sleutel (LP805A only) van sleutel (LP805A only) 
 
Let op: Gebruik de sleutel slechts in die situaties  die strikt noodzakelijk zijn. Als 
er onverhoopt een situatie ontstaat, b.v. gebrek aa n power 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 ving erafdruk of PIN-code, het 
systeem is dan dus buiten werking. Toegang is daard oor vrijgegeven voor 
eenieder als een deur zonder slot. Gebruik van deze  mogelijkheid is af te raden als 
uzelf of andere vertrouwde personen niet in de af t e 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. Bi j deze handeling(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 batte rijhouder) om het slot tijdelijk 
in de CO-mode te brengen voordat u de deur vanaf de  binnenzijde 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 verzeker u dat u de 
handelingen tijdig vervult. 
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