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Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) 

Oprettelse af fingeraftryksbrugere  

(Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) 
 
� Oprettelse af hovedadministrator 
 
Tryk på knappen ADD på den udvendige enhed. Når den grønne diode blinker tre gange, og der 
høres en biplyd, er oprettelsesprocessen i gang. Når den røde scannerlampe lyser op, placerer du 
fingeren på scanneren og holder den stille. Scannerlyset blinker tre gange. Når scannerlyset 
slukkes helt, kan du flytte fingeren. Når der høres en lang biplyd, og den grønne diode slukkes, er 
oprettelsen af hovedadministratoren blevet gennemført. Id for hovedadministratoren er 01 i 
standardopsætningen.  
 
� Oprettelse af administrator 02 
 
Tryk på knappen ADD. Når der lyder et bip, den grønne diode blinker tre gange, og scannerlyset 
bliver rødt, placerer hovedadministratoren sin finger på scanneren og flytter den igen, når 
scannerlyset slukkes (hvis den grønne diode blinker tre gange, er hovedadministratoren blevet 
godkendt – hvis den røde diode blinker, er hovedadministratoren blev afvist. I så fald bedes du 
gentage ovenstående fremgangsmåde). Indtast bruger-id 02 på det udvendige tastatur. Når der 
høres en biplyd, er indtastning af bruger-id gennemført. Placér fingeren på scanneren (scannerlyset 
vil blinke tre gange), og tag den væk, når lyset slukkes helt. Når der høres en lang biplyd, er 
oprettelsen af administratoren blevet gennemført. Hvis der høres tre biplyde, og den røde diode 
blinker tre gange, er oprettelsen af administratoren mislykkedes.  
 
Du kan indtaste bruger-id 03 direkte på den udvendige enhed, hvis du ønsker at gå videre til 
oprettelsen af administrator 03, så snart administrator 02 er oprettet.  
 
� Oprettelse af almindelige brugere 
 
Tryk på knappen ADD. Når der høres en biplyd, den grønne diode blinker tre gange, og 
scannerlyset bliver rødt, placerer administratoren sin finger på scanneren og flytter den, når 
scannerlyset slukkes (hvis dioden blinker grønt tre gange, er administratoren godkendt – hvis den 
røde diode blinker, er administratoren blevet afvist. I så fald bedes du gentage ovenstående 
fremgangsmåde). Indtast bruger-id, fx 08, på det udvendige tastatur. Når der høres en biplyd, er 
indtastning af bruger-id gennemført. Placér fingeren på scanneren (scannerlyset vil blinke tre 
gange), og tag den væk, når lyset slukkes helt. Når der høres en lang biplyd, er oprettelsen af 
brugeren gennemført. Hvis der høres tre biplyde, og den røde diode blinker tre gange, er 
oprettelsen af brugeren mislykkedes.  
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Bemærkninger:  
 
1) Hvis den røde diode blinker tre gange i forbindelse med en af ovenstående handlinger, er 
handlingen mislykkedes. Følg venligst den foregående fremgangsmåde for at gøre et nyt 
forsøg. Hvis handlingen bliver ved med at mislykkes, skal du skifte finger og forsøge en gang 
til.  
2) Så snart der er oprettet en bruger, vil den grønne diode lyse konstant i nogle sekunder. 
Yderligere brugere kan oprettes, uden at administratorerne skal verificeres igen. Hvis du 
ønsker at afslutte processen, skal du blot trykke på en hvilken som helst ikke-numerisk knap 
på det udvendige tastatur.  

Sletning af fingeraftryksbrugere 

Tryk på knappen DEL. Når den røde diode og scannerlyset tændes, placerer administratoren sin 
finger på scanneren. Flyt fingeren, når scannerlyset slukkes (hvis den grønne diode blinker tre 
gange, er administratoren blevet godkendt). Indtast id-nummeret for den bruger, der skal slettes 
(fx hvis vedkommendes id er 08, indtaster du 08). Når der høres tre biplyde, og den grønne diode 
blinker tre gange, er sletningen af bruger 08 blevet gennemført (så snart den første bruger er slettet, 
kan der slettes yderligere brugere, uden at man behøver at starte forfra på processen). Hvis den 
røde diode blinker tre gange, er sletningen mislykkedes. Kontroller låsen, og gentag ovenstående 
fremgangsmåde.  

 
Bemærk: Så snart en bruger er blevet slettet, vil den røde diode lyse konstant i nogle 

sekunder. Der kan slettes yderligere brugere, uden at administratoren skal 
godkendes igen. Hvis du ønsker at afslutte processen, skal du blot trykke på en 
hvilken som helst ikke-numerisk tast på tastaturet.  

Oprettelse af pinkoder 

Bemærkninger:  
 
1) Pinkoden skal være på højst 10 og mindst 1 tegn. Koden kan bestå af en hvilken som 

helst kombination af tallene 0 til 9.  
2) Låsen kan have 99 pinkodegrupper. Alle brugere kan have deres egen pinkode, som 

er knyttet til deres bruger-id.  
3) Pinkoden er fra fabrikken sat til 123. 
 

Indtast * (stjerne) + 123 + ADD (grøn diode blinker tre gange) + 01 (hovedadministrators 
bruger-id) (grøn diode blinker én gang) + hovedadministrators pinkode + * (grøn diode 
blinker én gang) + hovedadministrators pinkode igen + * (stjerne).  
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For eksempel: Hvis den pinkode, som hovedadministratoren ønsker at oprette, er 123456, gør 
man som følger: 
 
* (stjerne) + 123 + ADD (grøn diode blinker tre gange) + 01 (grøn diode blinker én gang) + 
123456 + * (grøn diode blinker én gang) + 123456 + * 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er oprettelsen af den nye pinkode 
gennemført. Hvis den røde diode blinker én gang efter en af ovenstående handlinger, er 
indstillingen mislykkedes. Kontrollér det, og gentag den foregående fremgangsmåde.  
 
I. Oprettelse af administrator 02-pinkode 
 
Indtast * (stjerne) + hovedadministrators pinkode + ADD (grøn diode blinker tre gange) + 02 
(den anden administrators bruger-id) (grøn diode blinker én gang) + administrator 
02-pinkode + * (grøn diode blinker én gang) + administrator 02-pinkode igen + * (stjerne).  
 
For eksempel: Hvis hovedadministratorens pinkode er 123456, og den pinkode, som 
administrator 02 ønsker at oprette, er 45678, gør du som følger: 
 
(stjerne) + 123456 + ADD (grøn diode blinker tre gange) + 02 (grøn diode blinker én gang) + 
45678 + * (grøn diode blinker én gang) + 45678 + * 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er oprettelsen af den nye pinkode 
gennemført. Hvis den røde diode blinker én gang efter en af ovenstående handlinger, er 
indstillingen mislykkedes. Kontrollér det, og gentag den foregående fremgangsmåde.  
 
II. Oprettelse af brugerpinkoder 
 
Indtast * (stjerne) + administratorpinkode + ADD (grøn diode blinker tre gange) + bruger-id 
(grøn diode blinker én gang) + brugerpinkode + * (grøn diode blinker en gang til) + 
brugerpinkode igen + * (stjerne).  
 
For eksempel: Hvis administratorens pinkode er 123456, og brugeren med bruger-id 08 ønsker at 
oprette pinkoden 32433, gør du som følger: 
 
* (stjerne) + 123456 + ADD (grøn diode blinker tre gange) + 08 (grøn diode blinker én gang) 
+ 32433 + * (grøn diode blinker én gang) + 32433 + * 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er oprettelsen af den nye pinkode 
gennemført. Hvis den røde diode blinker én gang efter en af ovenstående handlinger, er 
indstillingen mislykkedes. Kontrollér det, og gentag den foregående fremgangsmåde.  
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Bemærkninger:  
 
1) Så snart der er oprettet en pinkode, kan der oprettes yderligere pinkoder, uden at man 
behøver starte forfra på processen. Hvis du ønsker at afslutte, skal du blot trykke på en 
hvilken som helst ikke-numerisk tast på det udvendige tastatur.  
2) Pinkoderne for bruger-id 01 og 02 er begge administratorpinkoder, som kan bruges i 
forbindelse med, at der oprettes eller slettes brugerpinkoder.  
3) Alle pinkoder er individuelle. Der kan ikke oprettes identiske pinkoder til forskellige 
brugere.  
 
III. Ændring af pinkoder 
 
Indtast * (stjerne) + administratorpinkode + ADD + bruger-id + ny brugerpinkode + * 

(stjerne) + ny brugerpinkode igen + * 
 
For eksempel: Hvis administratorpinkoden er 123456, bruger-id er 08, og den nye brugerpinkode, 
der skal oprettes, er 85000, gør du som følger: 
 
* (stjerne) + 123456 + ADD (grøn diode blinker tre gange) + 08 (grøn diode blinker én gang) 
+ 85000 + * (grøn diode blinker én gang) + 85000 + * 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er ændringen af brugerpinkoden blevet 
gennemført. Hvis den røde diode blinker én gang efter en af ovenstående handlinger, er 
indstillingen mislykkedes. Kontrollér det, og gentag den foregående fremgangsmåde.  
 
Bemærk: Så snart en pinkode er blevet ændret, kan der ændres yderligere pinkoder, uden at 
man behøver starte processen forfra. Hvis du ønsker at afslutte, skal du blot trykke på en 
hvilken som helst ikke-numerisk tast på det udvendige tastatur. 
 
IV. Sletning af pinkoder 
 
Indtast * (stjerne) + administratorpinkode + DEL (grøn diode blinker tre gange) + bruger-id 
for den pinkode, der skal slettes 
 
For eksempel: Hvis administratorpinkoden er 123456, og bruger-id for den bruger, hvis pinkode 
skal slettes, er 08, gør du som følger: 
 
* (stjerne) + 123456 + DEL (grøn diode blinker tre gange) + 08 
 
Når den grønne diode blinker tre gange, og der høres tre biplyde, er sletningen af brugerpinkoden 
gennemført. Hvis den røde diode blinker én gang efter en af ovenstående handlinger, er sletningen 
mislykkedes. Kontrollér det, og gentag den foregående fremgangsmåde.  
 
 



                                          Polymath Technology Development Co., Ltd. 

www.polymath.com.cn 5

Bemærk:  
 
1) Der kan slettes yderligere pinkoder, så snart man har slettet én pinkode. Hvis du ønsker at 
afslutte, skal du blot trykke på en hvilken som helst ikke-numerisk tast på det udvendige 
tastatur. 
 
2) Pinkoderne for administrator 01 og 02 er administratorpinkoder. Ingen af disse kan 
slettes separat, men de kan slettes ved, at man nulstiller låsen. Hvis du vil have information 
om, hvordan du nulstiller låsen, bedes du kontakte din lokale forhandler eller producenten.  

Valg af verifikationsmåde 

Der er tre måder, hvorpå Polysecu® LP805 kan verificere oprettede brugere og lade 
dem låse døren op: 
 

• 1:N… Når denne er valgt, skal brugere, der er oprettet for denne lås, blot 
bruge deres oprettede fingeraftryk eller pinkode for at låse døren op. 

• 1:1… Når denne er valgt, skal brugere, der er oprettet for denne lås, indtaste 
deres bruger-id og derefter have verificeret deres oprettede fingeraftryk for at 
kunne låse døren på. 

• Pinkode & fingeraftryk … Når denne er valgt, skal alle brugere, der er 
oprettet for denne lås, indtaste deres pinkode og derefter have verificeret deres 
oprettede fingeraftryk for at kunne låse døren op. 

1. 1:N (én for mange) 
 
Indtast #3 (grøn diode blinker én gang) + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre 
gange) + 0 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er låsen indstillet til åbningstilstanden 
1:N. Hvis den røde diode blinker tre gange, er indstillingen mislykkedes. 
 
2. 1:1 (én til én) 
 
Indtast #3 (grøn diode blinker én gang) + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre 
gange) + 1 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er låsen indstillet til åbningstilstanden 
1:1. Hvis den røde diode blinker tre gange, er indstillingen mislykkedes. 
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3. Pinkode & fingeraftryk  
 
Indtast #3 (grøn diode blinker én gang) + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre 
gange) + 2 
 
Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er låsen indstillet til åbningstilstanden 
Pinkode & fingeraftryk. Hvis den røde diode blinker tre gange, er indstillingen mislykkedes. 

Indstilling af Automatic Locking Mode (ALM) & 

Temporary Unlocking Mode (TUM) 

1. Vælg TUM 
Indtast #1 (grøn diode blinker én gang) + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre 
gange) + 1. Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er låsen i TUM-tilstand.  
 
2. Vælg ALM 
Indtast #1 (grøn diode blinker én gang) + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre 
gange) + 0. Når den grønne diode tændes, og der høres en lang biplyd, er låsen i TUM-tilstand.  
 
Bemærkninger:  
 
1). TUM og ALM gælder, uanset om man forsøger at bruge fingeraftryk eller pinkode til at låse 
døren op med.  
2). Systemets standardindstilling er ALM. 

Indstilling af funktion til beskyttelse mod ulovlig brug 

1. Sådan aktiverer du funktionen til beskyttelse mod ulovlig brug 
 
Indtast #2 + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre gange) + 1. Når den grønne 
diode tændes, og der høres en lang biplyd, er funktion til beskyttelse mod ulovlig brug aktiveret.  
 
2. Sådan inaktiverer du funktionen til beskyttelse mod ulovlig brug 
 
Indtast #2 + administratorpinkode + # (grøn diode blinker tre gange) + 0. Når den grønne 
diode tændes, og der høres en lang biplyd, er funktionen til beskyttelse mod ulovlig brug 
inaktiveret.  
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Bemærk: 
 
1) Når funktionen til beskyttelse mod ulovlig brug er aktiveret, vil låsen midlertidigt gå død, 
hvis den udsættes for fem på hinanden følgende åbningsforsøg ved hjælp af fingeraftryk 
eller pinkode.  
2) I denne tilstand vil låsen være fuldstændig uimodtagelig for input, uanset hvilken tast på 
den udvendige enhed, der trykkes på.  
3) Denne tilstand vil vare i tre minutter.  

Download af kontroloplysninger (KUN LP805D) 

1) Indstilling af låse-id 
Indtast # + 0 (grøn diode blinker én gang) + administratorpinkode + # (grøn diode 
blinker tre gange) + låse-id, som skal oprettes for den pågældende lås. 
 
Hvis administratorpinkoden fx er 123456, og den låse-id, der skal oprettes for låsen, er 
01, gør du som følger:  
 
Indtast # + 0 (grøn diode blinker én gang) + 123456 + # (grøn diode blinker tre gange) + 
01 
 

2) Tilslutning af USB-kabel 
Efter låse-id er blevet oprettet, tilslutter du mini-USB-stikket til låsen og det almindelige 
USB-stik til din bærbare computer. Nu kan du åbne LP805D-softwaren og downloade 
kontroloplysningerne fra låsen til din bærbare computer. Se venligst 
LP805D-softwarebrugervejledningen på cd-rom’en for en beskrivelse af brugen af softwaren.  
 
Mens låsen kommunikerer med den bærbare computer, vil låsens tastatur ikke reagere, hvis 
der trykkes på nogen taster.  

Åbning af låsen 

1. 1:N-tilstand 
 

① Lås op med fingeraftryk 

Tryk på knappen POWER på den udvendige enhed. Placer den oprettede finger på scanneren, 
når scannerlyset bliver rødt. Når den grønne diode blinker én gang, og der høres en biplyd, er 
der låst op. Tryk det udvendige håndtag ned for at åbne døren.  
 
Hvis den røde diode blinker tre gange, er døren stadig låst. Gentag ovenstående 
fremgangsmåde for at gøre et nyt forsøg.  
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�  Lås op med pinkode 
 

Indtast den oprettede pinkode + knappen # (eller *) på det udvendige tastatur. Når den 
grønne diode blinker én gang, og der høres en biplyd, er der låst op. Tryk håndtaget ned for at 
åbne døren.  
 
Hvis den røde diode blinker tre gange, er døren stadig låst. Gentag ovenstående 
fremgangsmåde for at gøre et nyt forsøg.  
 

2. 1:1-tilstand 
 

�  Lås op med fingeraftryk 
 

Indtast bruger-id + POWER. Når scannerlyset bliver rødt, placerer man den finger, der er 
oprettet for det pågældende bruger-id, på skærmen. Når den grønne diode blinker én gang, og 
der høres en biplyd, er der låst op. Tryk det udvendige håndtag ned for at åbne døren.  
 
Hvis den røde diode blinker tre gange, er døren stadig låst. Gentag ovenstående 
fremgangsmåde for at gøre et nyt forsøg.  
 
�  Lås op med pinkode 

    
Indtast den oprettede pinkode + # (eller *) på det udvendige tastatur. Når den grønne diode 
blinker én gang, og der høres en biplyd, er der låst op. Tryk håndtaget ned for at åbne døren.  
 
Hvis den røde diode blinker tre gange, er døren stadig låst. Gentag ovenstående 
fremgangsmåde for at gøre et nyt forsøg.  

 
3. Pinkode & fingeraftryk 

Indtast pinkode + POWER. Når scannerlyset bliver rødt, placerer du den finger, der tilhører 
det samme bruger-id, på scanneren. Når den grønne diode blinker én gang, og der høres en 
biplyd, er der låst op. Tryk det udvendige håndtag ned for at åbne døren.  
 

Hvis den røde diode blinker tre gange, er døren stadig låst. Gentag ovenstående fremgangsmåde 
for at gøre et nyt forsøg. 
 
4. Lås op med hovednøgle (KUN LP805A) 
 
Indsæt nøglen lodret i nøglehullet i det udvendige håndtag. Drej nøglen 90 grader med uret, og 
tryk det udvendige håndtag ned for at åbne døren.  
 
 
 


