
Garantibevis og  
brugervejledning 

LP-805  



2 Birkegården A/S © 
Ver.: 1107 20.04.2007. 

Kære bruger. 
 
• Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens biome-

triske dørlås. Husk: Dette er en helt ny måde at få adgang på, 
og låsen skal lige, som med alt andet nyt, tilvænnes. Derfor 
må du forvente at det tager tid før du vænner dig til låsen. For 
ikke at blive afvist er det ekstremt vigtigt, at din finger altid 
ligger på samme sted på skanneren og at glasset på skanneren 
og din finger altid er ren og fri for fedt og snavs. 

 
• Når du presser fingeren mod skanneren, skal den placeres på 

midten af skanneren. Tryk en smule hårdt, præcis som du ville 
trykke på en ringeklokke. 

 
• Det kan forekomme at der er personer hvis fingeraftryk ikke 

kan indlæses. Fingeraftryk der er indlæst, men som får rifter, 
sår, skader eller slidt hud, vil sandsynligvis ikke kunne genken-
des af systemet. Brug derfor back-up fingeren. 

 
• Vi er glade for at have dig som bruger og håber du bliver glad 

for vores system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Med venlig hilsen 
 
 Birkegården A/S 



LP-805(A) brugervejledning: 
 
Indlæsning af fingeraftryk: 
A Indlæs det første fingeraftryk (masterfinger): 
 
 

1. Aktiver indlæsning: Tryk ADD, det grønne LED lys blin-
ker og der kommer en bip lyd, ”BIIP” for at indikere at 
indlæsningsproceduren er aktiveret. 

2. Indskanning af fingeraftryk: Når det røde skanner ly-
ser, presses fingerspidsen fladt mod skanneren, ligesom 
når man trykker på en dørklokke, og flyt så fingeren igen 
når lyset slukker. Dette gentages i alt 3 gange. 

3. Godkendt Fingeraftryk: Efter indlæsning og lyden af 
dobbelt biplyd ”BIIP—BIIP” og det grønne LED lys blin-
ker, er det første fingeraftryk korrekt indlæst og godkendt. 
Det første aftryk er automatisk godkendt som masterfinger 
med ID 01. 

 
 
Forkert brug: 
 

B. Korrekt brug: Pres fingeren mod skanneren 
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 Indlæsning af flere fingeraftryk: 
 

1. Aktiver indlæsning: Tryk på ADD. Når det grønne lys er 
tændt og der kommer en bip lyd ”BIIP” er indlæsnings-
proceduren aktiveret. 

2. Godkend masterfingeren: Når det røde skanner lys tæn-
des, indlæses masterfingeren. Flyt fingeren igen  
når skanner lyset slukker. Når der lyder to bip  
”BIIP—BIIP” er masterfingeren godkendt.  

3. Tast ID: Tast ID nummeret to gange for det fingeraftryk,  
der skal registreres. Eksempel: Hvis ID er 02, så tastes: 
0202; Når der lyder en bip lyd er ID godkendt.  

4. Indskanning af fingeraftryk: Når det røde skanner lys 
tændes, presses den finger der skal registreres mod skan-
ner fladen. Flyt fingeren når lyset slukker. Dette gentages i 
alt 3 gange. Når der lyder et bip ”BIIP” og det grønne lys 
blinker er fingeraftrykket accepteret og korrekt indlæst.  

5. Vigtigt: Husk at skrive i bogen hvilke personer der er ind-
læst og hvilket ID nummer de har fået så disse kan slettes 
igen hvis dette skulle blive nødvendigt.  

 
Bemærk: 

 
Hvis der ved ovenstående procedure er et rødt lys der blinker 
og der lyder fire bip, er indlæsningen mislykkedes, og grun-
den hertil må søges. Herefter gentag venligst proceduren. 
Hvis det stadig mislykkes benyt venligst en anden finger i 
stedet. 
 
Brugerne med ID 01, 02, 03 er alle masterfingre. Indlæsning 
og sletning af alle andre fingeraftryk skal godkendes af en af 
masterfingrene. 
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Slet fingeraftryk: 
 
1. Aktiver sletteprocedure: Tryk på DEL. Når rødt LED lys blin-

ker er slettefunktionen aktiveret. 
2. Bekræft med masterfingeren: Når det røde skanner lys 

tændes, indlæses en masterfinger. Når lyset slukker flyttes 
masterfingeren. Når der lyder to bip ”BIIP—BIIP” er master-
fingeren godkendt. Herefter: 

3. Slet fingeraftryk: Tast ID to gange for det fingeraftryk der 
skal slettes. Eksempel: Hvis ID er 08 tastes 0808. Når der ly-
der et bip ”BIIP” og det grønne lys blinker, er fingeraftrykket 
slettet korrekt. Hvis der lyder fire bip ”BIIP—BIIP—BIIP —
BIIP” er operationen mislykket. Undersøg årsagen og gentag 
proceduren. 

 
PIN-kode registrering og adgang via PIN-kode: 
 
Indtast den indkodede PIN-kode. Tryk herefter # for hurtig åbne-
funktion. Eksempel: Ved PIN-kode 123456, tast 123456 #, og 
åben derefter døren med håndtaget, når den grønne LED lampe ly-
ser. 
 
1. Opret PIN kode: PIN-koden til låsen er fra fabrikken indkodet 

som 0 fra start. Når du ønsker at ændre koden, tast 0*, og se 
det grønne LED lys blinke, tast så den ønskede kode og tryk 
*. Vent og se at det grønne LED lys blinker igen. Tast så den 
nye kode igen. Tryk så * og se det grøn LED lys blinke igen for 
afslutning. (Blinker rødt LED lys betyder det mislykket operati-
on. Gentag venligst). 
Eksempel: Hvis den nye PIN-kode er 1234, skal der tastes: 
0*1234*1234* 

2. Ændre til en anden ny PIN-kode: Hvis du ønsker at ændre 
din PIN-kode til en ny, eksempelvis, 123456, skal det indta-
stes som beskrevet ovenfor: 
1234*123456*123456*. 
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Åbne med fingeraftryk: 
 
1. Aktiver låsen ved at trykke på ”PWR” knappen imellem de to 

LED lys indikatorer. Herefter: 
a. når der kommer en bip lyd ”BIIP” og skanner lyset blinker, 
indsæt det registrerede fingeraftryk. 
b. når der kommer en bip lyd ”BIIP” og det grønne LED lys 
tænder, kan døren åbnes med håndtaget. 

2. Hvis fingeraftrykket afvises, vil der lyde fire bip ”BIIP—BIIP—
BIIP—BIIP” og det røde LED lys blinker. I denne situation bør 
man sikre sig om det var det rigtige fingeraftryk og om det var 
placeret korrekt. Gentag så proceduren. 

 
Åbne med “nødnøgle”, manuel nøgle: 
(kun til model LP805A) 
NB: Det anbefales at den manuelle nøgle kun benyttes i nødsituation 
så som batterisvigt eller hvis de elektroniske dele svigter. 
Indsæt nøglen lodret og drej den mod uret indtil den ikke kan drejes 
længere, åben herefter døren med håndtaget. 
 
Konstant åben funktion (CO): 
 
Konstant åben funktion (CO) betyder at, hvis nogen skal gennem 
døren uden brug af fingeraftryk eller PIN kode kan døren åbnes ude-
lukkende med håndtaget. Det anbefales at denne funktion kun bru-
ges når husets ejer(e) er hjemme/inden døre. Hvis ejer(ne) ikke er 
inden døre hele tiden bør denne funktion ikke benyttes. Man skal i 
hvert fald huske at låse igen før man forlader sit hjem. 
 
Aktiver konstant åben funktion: 
Metode 1: Indsæt nøglen og åben døren, derefter fjernes nøglen. 
 
Metode 2: Når låsen ikke bruges, trykkes den lille runde ”CO” knap 
på bagsiden af låsen ind. Knappen holdes inde til låsen begynder at 
bippe, der lyder tre bip ” BIIP—BIIP—BIIP” Konstant åben funkti-
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onen aktiveres herefter ved at man åbner døren med fingeraftryk-
ket. Døren kan låses ved at trykke ”CO” eller PWR knappen ind. 
 
Deaktiver konstant åben funktion: 
 
Metode 1: Indsæt nøglen igen, lås døren og fjern derefter nøglen 
igen. 
Metode 2: Når låsen er i konstant åben funktion, trykkes den lille 
runde ”CO” knap på bagsiden af låsen ind. Knappen holdes inde til 
låsen begynder at bippe, der lyder to bip ”BIIP—BIIP”. 
HUSK først at låse ved tryk på ”PWR” knappen på ydersiden, eller 
et kort tryk på ”CO” knappen på indvendig side for at låse. 
 
Åbning af døren fra indersiden (exit). 
Tryk håndtaget ned og åben døren. 
 
Nedenstående benyttes kun ved 3-punkt-låse. 
 
Lås 3-punkt-låsen fra indersiden. 
 
Løft op i håndtaget for at aktivere 3-punkt-låsen. 
 
Lås 3-punkt-låsen fra ydersiden. 
 
Hvis låsen er I konstant lukke funktion og døren skal låses ved ud-
gang, trykkes den lille runde ”CO” knap på bagsiden af låsen ind før 
døren åbnes Så åbnes døren fra indersiden, du går ud, lukker døren 
og løft det udvendige håndtag for at aktivere 3-punkt-låsen. 
Ved indgang trykkes “PWR” knappen ind og fingeren lægges på 
skanneren for godkendelse. Håndtaget løftes for at låse låsen. 
Hvis låsen er I konstant åben funktion, så bare løft det indvendige 
eller udvendige håndtag for at aktivere 3-punkt-låsen og tryk “CO” 
eller “PWR” knappen ind for at låse. 
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Fingeraftryks skanner 

Kodetastatur 

Rød LED 

Udvendig side 

 

Indvendig side 

Indvendigt håndtag 

Modtager for 
fjernbetjening  
(Ekstra tilbehør) 

CO knap 

Batterikasse 

Nøgle  
(Ekstra tilbehør) 

PWR knap 

Grøn LED 

Nødstrømstilslutning 

Udvendigt håndtag 



Daglig vedligeholdelse. 
 
LP-805 bør regelmæssigt vedligeholdes. Dette vil medvirke til lang 
stabil og problemfri brug og vil forlænge låsens levetid. Læs venligst 
nedenstående vejledning grundigt igennem: 
 
1. Skift straks batterier når låsen indikerer behov for dette. 
2. Indsæt batterierne så +/- polerne vender korrekt. 
3. Pas godt på PIN koden. Den giver adgang til dit hjem. 
4. Brug kun batterier (eks. Varta Industrial) af god kvalitet og 

kun alkaline batterier. Bland aldrig nye og gamle batterier el-
ler forskellige mærker. 
Birkegården anbefaler Varta Industrial batterier, som kan kø-
bes fra hjemmesiden: http://www.birkegaarden.net. 

5. Låsen må ikke rengøres med: rensebenzin, alkohol eller orga-
niske opløsningsmidler. Brug kun en hårdt opvredet bomulds 
klud med en mild sæbeopløsning. 

6. Rengøring af overfladen vil forhindre erosion af metale. 
7. Batterier må ALDRIG sættes i låsen hvis ikke ledningerne mel-

lem for– og bagstykke er samlet. 
 
Batteriskifte. 
 
Låsen indikerer når det er tid til at skifte batterier. Dette sker såle-
des: Du skanner din finger og får adgang, låsen bipper og den røde 
LED lampe blinker seks gange. 
Der forventes en batterilevetid på ca. 3000 operationer eller ca. ½ 
år. Batterierne skal skiftes når låsen indikerer dette. Batterikassen 
er på indersiden (se side 8) og der skal bruges en stjerneskruetræk-
ker og 6 stk. nye batterier. Husk at vende batteri polerne korrekt. 
Brug kun alkaline batterier af høj kvalitet. 
 
Der medfølger ligeledes et nødstrøms 9 volt batteri, som kan sættes 
på stikket bag dækslet på ydersiden af låsen under tastaturet. Se 
illustration (nødstrømstilslutning)  
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Fingeraftryks registrerings tabel. 
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Garantibevis  

Producenten PolyMath yder 2 års garanti fra købsdato mod 
materiale– og fabrikationsfejl på fingeraftryks-låsen LP-805  
(i det efterfølgende kaldet LP-805).  
 
PolyMath og importøren Birkegården A/S har tilknyttet autoriserede repa-
ratører der vil reparere enhver fejl eller udskifte beskadigede dele på LP-
805 under denne garanti. Birkegården A/S vil, så vidt dette er muligt, for-
søge at udføre reparationen i Deres hjem, ellers ved at den beskadigede 
del returneres til den aut. forhandler hvor den blev købt eller til afdelingen 
for kvalitetssikring, Birkegården A/S, Osvej 83-85, 4040 Jyllinge, DK, med 
portoen betalt og købskvitteringen vedlagt, eller LP-805 kan, med skriftlig 
bemyndigelse fra Birkegården, sendes til enhver anden person der er auto-
riseret til at udføre garantiservice på LP-805. 
 
Oplysninger vedrørende hvilke andre personer der er autoriseret til at ud-
føre garantiservice, fås ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Birke-
gården A/S, Osvej 83-85, 4040 Jyllinge, DK. Såfremt LP-805 eller dele 
heraf efter inspektion bekræftes at være defekt(e) i materiale eller udførel-
se, vil de(n) del(e) blive repareret eller udskiftet efter PolyMath’s eller Bir-
kegården A/S valg af reparatør, og returneret til ejeren. Ved forsendelse til 
Birkegården A/S betaler ejeren selv for fragt + porto. Ingen refundering 
for udskiftning af defekte dele eller service udført i garantiperioden vil blive 
givet, såfremt dette arbejde er udført af andre end den autoriserede for-
handler/reparatør, medmindre der først foreligger en skriftlig bemyndigel-
se fra Birkegården A/S. 
 
Birkegården A/S vil garantere at enhver reparation udført af Birkegården 
A/S eller dens tilknyttede reparatører, max må tage 24 timer på hverdage 
efter modtagelsen af den defekte del. Ellers vil der blive stillet en lånelås til 
disposition for kunden uden beregning i reparationsperioden. 
 
For at denne garanti kan træde i kraft, skal der forefindes en slutseddel 
med dato, serienummer og underskrift af den autoriserede forhandler. 
 
 
 
 



FEJLSØGNINGS SKEMA 
 
Denne garanti dækker ikke: 
 
1. Brug af LP-805 til handelsformål, i institutioner, til erhvervs- eller udlej-

ningsformål eller andre formål udenfor privat husholdning. Her er garan-
tien 1 år. 

2. Alm. sliddele som skiver og batterier. 
3. Beskadigelse forårsaget af misbrug eller forsømmelse. 
4. Skader forårsaget af fejlmontage af uautoriserede personer, såsom: 

Fugtskader på elektronik, defekte mekaniske dele, ledninger eller be-
skadigede komponenter. 

5. Beskadigelse som følge af servicearbejde udført af andre end Birkegår-
den A/S eller dennes autoriserede forhandlere/reparatører. 

 
Denne garanti erklæres ugyldig og ude af kraft, medmindre 
samtlige følgende betingelser er overholdt: 
 
1. LP-805 er købt af en autoriseret forhandler eller af en kunde, der har 

købt produktet af en autoriseret forhandler inden for de sidste 2 år. 
2. At LP-805 er anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen. 
3. Fabrikantens serienummer på LP-805 ikke er blevet ændret, udvisket 

eller fjernet. 
4. At der kun er anvendt originale LP-805 reservedele. 
5. På enhver reparation af en fejl eller udskiftning af defekt del under den-

ne garanti, garanteres 1 års garanti eller indtil den oprindelige garanti-
periodes udløb, alt efter hvad der er senest. 

 
Der er ingen anden udtrykkelig garanti gældende for LP-805, ud over købe-
lovens alm. bestemmelser. Hverken PolyMath eller dets autoriserede for-
handlere påtager eller bemyndiger nogen at påtage sig yderligere ansvar 
end det i garantien gældende. Eventuel ugyldiggørelse af dele af denne ga-
ranti påvirker ikke gyldigheden af resten. 
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Dato 

 
           Forhandler 

 
Serienummer 
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Problem: Mulig årsag til  
problem: 

Mulig løsning 

Låsen låser ikke efter 
åbning  

⇒ Lavt batteriniveau. 
⇒ Elektronisk fejl. 
⇒ Kontroller at CO ikke 

er aktiveret 

⇒ Skift batterier. 
⇒ Tilkald tekniker. 
⇒ Deaktiver CO. 

Ved start af lås blinker 
skanneren konstant og 
låsen bipper. 

⇒ Lavt batteriniveau. 
⇒ Elektronisk fejl. 
⇒ Monterings fejl. 

⇒ Skift batterier. 
⇒ Tilkald tekniker. 
⇒ Tilkald tekniker. 

Låsen har været i ind-
greb, men systemet 
bliver ved med at gen-
starte 

⇒ PWR knappen hæn-
ger. 

 
⇒ Elektronisk fejl. 

⇒ Tryk på PWR knap-
pen, så denne sprin-
ger ud igen. 

⇒ Tilkald tekniker. 

Skanneren tænder ikke 
når der trykkes på 
PWR knappen 

⇒ Lavt batteriniveau. 
⇒ Elektronisk fejl. 

⇒ Skift batterier. 
⇒ Tilkald tekniker. 

Låsen kan ikke åbnes 
periodisk 

⇒ Fingeraftrykket er 
dårligt, så det ikke 
kan genkendes og 
godkendes. 

⇒ Søg for rene fingre 
eller genindlæs af-
trykket. 

Sletning mislykkes. ⇒ Lavt batteriniveau. 
⇒ Forkert masterfinger. 
 
⇒ Elektronisk fejl. 

⇒ Skift batterier. 
⇒ Prøv med anden ma-

sterfinger. 
⇒ Tilkald tekniker. 

Indlæsning af fingeraf-
tryk mislykkes. 

⇒ Lavt batteriniveau. 
⇒ Forkert masterfinger. 
 
⇒ Fingeren ligger ikke 

ens. 

⇒ Skift batterier. 
⇒ Prøv med anden ma-

sterfinger. 
⇒ Læg fingeren ens 

hver gang. 

Fingeraftrykket gen-
kendes ikke. 

⇒ Lavt batteriniveau. 
⇒ Fingeren er: for tør, 

for våd eller for be-
skidt 

⇒ Skift batterier. 
⇒ Ånd på fingeren, tør 

fingeren eller rens 
fingeren. 



                                         
                                               Fingerprint Technology 

     Birkegården A/S 
 

Osvej 83, 4040 Jyllinge, Danmark. 
Tel: 0045-70237032 
Fax: 0045-46789685 

 
http://www.birkegaarden.net 

 
E-mail: dennis@birkegaarden.net 
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Kodelås 
• Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler 

• 10 individuelle koder, valgfri 1—10 cifre 

• Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse 

• Kan monteres både på inder– og yderdøre 

• Vejrbestandig lås, til og frakobling af alarmsystem, kan 
åbnes/låses fra både inder– og yderside med kode. 

Fingeraftrykslås 

• Husker 99 fingeraftryk  

• 1 valgfri kode med valgfri 1—10 cifre 

• Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler 

• Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse 

• Kan monteres både på inder– og yderdøre 

GSM Alarm 

• 1 GSM modul 

• 1 Rumsensor og 1 Dørmagnet 

• 2 fjernbetjeninger 

• 1 Sirene 

• 1 programmeringsenhed og strømforsyning 
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