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Lees deze gebruikershandleing aandachtig voordat u begint met installatie 
Proficiat met uw keuze voor de LP-806 fingerprint d eadbolt. 

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.   

 
 

MontageMontageMontageMontage    

Monteer de LP-806 geheel volgens het schema met sit uatie schetsen in de 
meegeleverde Engelse versie. Let op dat u de batter ies plaatst nadat gehele 
montage is afgerond.  
De benodigde gaten boort u met behulp van het meege leverd schabloon. 
Let op dat de LP-806 op twee, door u op schabloon t e kiezen, posities  kan worden 
geplaatst, de backset is in diepte verstelbaar (zie  tekening 3.2 adjust backset). 
Bepaal positie van de ruimte in het kozijn pas als de LP-806 definitief in de deur is 
gemonteerd, dat vereenvoudigt de plaatsbepaling van  het gat. 
De LP-806 is universeel bruikbaar voor montage op n aar binnen of naar buiten 
draaiende deuren, zowel links als ook rechts. De we rking links/rechts kan worden 
ingesteld. 
Afhankelijk van dikte van de deur kan het noodzakel ijk zijn het bedienend deel 
(tail piece) in lengte aan te passen (aangegeven bi j 4.3). Controleer eerst of tot 
volgende streepje geheel moet worden afgeknipt. 
 
Controleer of alle montagehandelingen volgens de sc hema’s zijn doorgevoerd en 
volg dan de volgende stappen nauwkeurig. 
Plaats 4 neuwe high-quality AA batteries volgens aa ngegeven posities. 
Draai de knop aan de binnenzijde in horizontale pos itie en controleer de werking 

van het slot als u de knop in verticale positie bre ngt (naar beneden). Het slot 
dient heel soepel te werken, zoniet zie het tabel v oor trouble shooting. 

Verzeker u ervan dat de instelling naar links of re chts juist is. 
Controleer de werking aan de buitenzijde d.m.v. het  schuifdeksel. Als u het deksel 

geheel omhoog schuift is het slot niet in functie, schuift u het deksel op en 
weer neer dan moet het slot sluiten. 

Controleer de werking aan binnenzijde d.m.v. het kn opje voor openenen en 
sluiten.   

        

Nuttige wenken (eerste lezen alvorens te programeren)Nuttige wenken (eerste lezen alvorens te programeren)Nuttige wenken (eerste lezen alvorens te programeren)Nuttige wenken (eerste lezen alvorens te programeren)    

    

    

Sluit uw deur niet voordat u met succes uw eerste g ebruiker (master) in de LP-806 
heeft ingevoerd en heeft gecontroleerd of met behul p van deze masterfingerprint 



het slot naar behoren functioneerd. 
Indien geen fingeerprints zijn geregistreerd in de LP-806 zal het slot openen en 
sluiten door bediening van het schuifdeksel. In die  fase geeft het slot u dus nog 
geen bescherming. 
Het is aan te raden de wijsvinger te gebruiken voor registratie en gebruik. Het is in 
het dagelijks gebruik de gemakkelijkste vinger in het hele proces.  
Plaats de wijsvinger vlak(dus niet schuin), zoveel mogelijk in het centrum op het 
scanvenster en druk de vinger licht aan. 
Let erop dat de voorzijde van uw vinger niet rust op de metalen achterzijde bij het 
scanvenster om te voorkomen dat een belangrijk deel van uw vingerafdruk niet in 
het centrum is van dat venster. Houdt uw vinger stil tijdens het scannen. 
Indien de registratie en/of verificatie van een vingerafdruk niet direkt lukt, is het 
aan te raden de vinger nogmaals te proberen met een kleine 
verplaatsing/verdraaing. Druk uw vinger op de scanner alsof u op de deurbel 
drukt. 
    

    

    

Invoeren / verwijderen van vingerafdrukken.Invoeren / verwijderen van vingerafdrukken.Invoeren / verwijderen van vingerafdrukken.Invoeren / verwijderen van vingerafdrukken.    

 
Belangrijk: Tijdens toevoegen (ADD) of verwijderen (DEL) van vingerafdrukken 
dient u het gesloten schuifdeksel geheel te openen en binnen 8 seconden de 
procedure te starten om te voorkomen dat de LP-806 zichzelf weer uitschakelt. In 
dat geval herhaalt u de handelingen door eerst ADD of DEL in te drukken en dan 
het deksel te openen. 
 
De eerste twee registraties worden automatisch vast gelegd als 
masters(administrator). 
Deze masters zijn toegelaten voor alle handelingen in het geheugen, zowel 
toevoegen als verwijderen, alsmede de toegang. 
In totaal kunnen 30 registraties worden opgenomen, dus na de 2 masters nog 28 
personen of van minder personen meerdere (verschill ende) vingerafdrukken.  
Indien slechts 1 persoon als master(administrator) functioneert dient hij/zij de 
eerste twee posities te bezetten, b.v. met twee ver schillende vingers. Vanaf positie 
3 ingevoerde  personen kunnen niet toevoegen of ver wijderen, zij kunnen alleen 
het slot openen.  
 
LET OP:  
Bij het symbool →→→→ betekent dat u doorgaat naar de volgende stap. 
Het schuifdeksel moet gesloten zijn alvorens de inv oer te starten.  
 
 
A. Invoer van de eerste twee (master) vingerafdrukk en: 
 
 
 



 
 
 
1) Invoeren van eerste master(administrator) vingera fdruk, tevens gebruiker. 
 
Verwijder het deksel van batterijhouder →→→→Activeren door indrukken van de ADD-
toets →→→→het signaal Di klinkt →→→→open direkt het schuifdeksel geheel →→→→ dan hoort u 
weer het signaal Di en de scanner licht op →→→→druk uw wijsvinger op de scanner 
voor de eerste van twee scans →→→→als de eerste van de twee scans is opgenomen 
het licht van de sensor zal kort (1 sec) uitgaan →→→→haal kort uw vinger weg en kort 
signaal Di klinkt en leg hem onmiddelijk weer op en  even vasthouden om de 
invoer te bevestigen →→→→ een lanf signaal Diiiii klinkt om aan te geven dat  de 
procedure is gelukt. Als er viermaal een kort signa al (Di Di Di Di) klinkt is er iets 
fout gegaan en dient u de gehele procedure te herva tten. Daarna sluit u het 
schuifdeksel. 
 
 
2) Invoeren van de tweede master(administrator) vin gerafdruk, tevens gebruiker. 
 
Activeren door indrukken van de ADD-toets →→→→u hoort een signaal Di →→→→open direkt 
geheel het schuifdeksel →→→→u hoort nogmaals het signaal Di en het licht van de  
scanner gaat aan →→→→de eerst geregistreerde vingerafdruk legt u op de s canner ter 
verificatie →→→→als deze verificatie met succes heeft plaatsgevonde n gaat de scanner 
kort (1 sec.) uit →→→→u hoort het signaal Di en het licht van de scanner gaat weer 
aan→→→→voor de tweede registratie drukt u de wijsvinger va n de tweede 
master(administrator) vingerafdruk op de scanner →→→→herhaal deze actie ter 
besvestiging →→→→ als het licht van de scanner kort uitgaat haalt u de vinger kort weg 
en plaatst die weer terug →→→→ u hoort weer het signaal Di en het licht van de sc anner 
gaat weer aan →→→→ houdt uw vinger op de scanner totdat een (lang) si gnaal Diiii 
hoort ter bevestiging dat de procedure is gelukt.  
Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klin kt is er iets fout gegaan en dient u 
de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u he t schuifdeksel. 
 
 
 
B. Invoer van de volgende (gebruikers)vingerafdruk:  
 
Invoeren van de vingerafdrukken 3 tot en met 30, de ze zijn automatisch op 
gebruikersniveau. Deze zijn dus niet in staat en/of  gemachtigd om te registreren, 
zij kunnen alleen het slot openen. 
 
Activeren door indrukken van de ADD-toets →→→→u hoort een signaal Di →→→→open direkt 
geheel het schuifdeksel →→→→u hoort nogmaals het signaal Di en het licht van de  
scanner gaat aan →→→→u drukt een van de master-vingerafdrukken op de sca nner ter 
verificatie →→→→als deze verificatie met succes heeft plaatsgevonde n gaat de scanner 
kort (1 sec.) uit →→→→u hoort het signaal Di en het licht van de scanner gaat weer 



aan→→→→nu drukt u de wijsvinger van de gebruiker op de sca nner →→→→herhaal ter 
besvestiging →→→→ als het licht van de scanner kort uitgaat haalt u de vinger kort weg 
en plaatst die weer terug →→→→ u hoort weer het signaal Di en het licht van de sc anner 
gaat weer aan →→→→ houdt uw vinger op de scanner totdat een (lang) si gnaal Diiii 
hoort ter bevestiging dat de procedure is gelukt.  
Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klin kt is er iets fout gegaan en dient u 
de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u he t schuifdeksel. 
 
C. Verwijderen van vingerafdrukken van individuele gebruikers. 
 
Deze functie verwijdert geregistreerde vingerafdruk ken vanaf de laatste registratie 
terug tot de eerder geregistreerde afdrukken. Volg de volgende stappen voor het 
verwijderen. 
 
Activeren door indrukken van de DEL-toets →→→→u hoort een signaal (dubbel) Di 
Di→→→→open direkt geheel het schuifdeksel →→→→u hoort nogmaals het signaal (enkel Di 
en het licht van de scanner gaat aan →→→→een van de twee geregistreerde master-
vingerafdrukken legt u op de scanner ter verificati e→→→→als deze verificatie met 
succes heeft plaatsgevonden hoort u een (lang) sign aal Diiii ter bevestiging dat de 
procedure is gelukt en de laatstgeregistreerde ving erafdruk is verwijderd. Indien 
noodzakelijk herhaalt u de procedure voor daarvoor geregistreerde afdruk(ken). 
Daarna sluit u het schuifdeksel. 
 
 
D. Verwijderen van ALLE geregistreerde gebruikers ( incl. administrator). 
 
Let op: als geen vingerafdrukken zijn geregistreerd  zal het bijzetslot openen en 
sluiten door bediening van het schuifdeksel. Het ge eft dan algemene toegang tot 
de ruimte zonder beperking en/of erkenning. 
 
Activeren door indrukken en vasthouden van de DEL-t oets gelijktijdig met de 
OPEN/CLOSE-toets aan de binnenzijde →→→→open geheel het schuifdeksel terwijl u 
beide toetsen ingedrukt houdt →→→→u hoort het signaal Diiii en het licht van de 
scanner gaat aan →→→→een van de twee administrators legt zijn/haar maste r-
vingerafdruk op de scanner ter verificatie →→→→als deze verificatie met succes heeft 
plaatsgevonden hoort u na ongeveer 15 seconden twee maal het (lang) signaal 
Diiii Diii ter bevestiging dat de procedure is gelu kt. →→→→ 
 
 
 
 
Openen / sluiten  Openen / sluiten  Openen / sluiten  Openen / sluiten   
 
Let op: Gebruik de sleutel slechts in die situaties  die strikt noodzakelijk zijn en 
laat de overide-key niet toegankelijk voor niet gem achtigde personen. Als er 
onverhoopt een situatie ontstaat, b.v. gebrek aan p ower in de batterijen, blijft 



openen met de sleutel mogelijk. 
 
1) Openen vanaf de buitenzijde: 
Open het schuifdeksel →→→→u hoort een kort signaal Di en het licht van de sca nner 
gaat aan →→→→druk een geregistreerde vinger op de scanner →→→→als de controle van de 
afdruk heeft plaatsgevonden hoort u een kort signaa l Di →→→→het slot gaat open →→→→sluit 
het schuifdeksel. 
Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klin kt is er iets fout gegaan en dient u 
de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u he t schuifdeksel. 
 
 
2) Openen vanaf de binnenzijde: 
Vanaf de binnenzijde is het mogelijk om zowel elect risch, als handmatig het slot te 
openen. Door de toets OPEN/CLOSE in te drukken gaat  het slot electrisch 
open →→→→u hoort een kort signaal Di. Met de bediening van d e handle kunt u in alle 
(emergency) gevallen  van binnenuit het slot handma tig openen.  
 
 
3) Sluiten vanaf de buitenzijde: 
Overtuig u ervan dat de deur gesloten is →→→→open (gedeeltelijk) en sluit meteen het 
schuifdeksel →→→→u hoort een kort signaal Di →→→→het slot sluit zich.  
Gebruik van de override-keys is in bijzondere geval len altijd mogelijk. 
 
4) Sluiten vanaf de binnenzijde: 
Vanaf de binnenzijde is het mogelijk om zowel elect risch, als handmatig het slot te 
sluiten. Door de toets OPEN/CLOSE in te drukken gaa t het slot electrisch open →→→→u 
hoort een kort signaal Di. Met de bediening van de handle kunt u in alle 
(emergency) gevallen  van binnenuit het slot handma tig sluiten.  
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