
 

 Käyttöohje 

Birkegaarden LP-903/905  

HUOM!:  Älä unohda asetella lukkoa normaalitoiminnolle, kun et enää halua että lukko 

pysyy auki, vaikka ovi suljettaisiin. Saadaksesi oven lukittumaan aina kun se suljetaan, 

asettele seuraava komento :  

#1[pääkäyttäjän koodi]#0 Lukko asettuu normaalitilaan kun olet asetellut koodin ja 

sulkenut oven.  

  

2.3 Avaimella avaaminen  

Voit myös avata oven avaimella kääntämällä avainta neljä kierrosta vastapäivään, ja sitten 

kääntämällä kahvasta. 

2.4 Patterien vaihto 

Patterien varauksen pienentyessä alkaa lukko piippaamaan ja punainen ledi vilkkumaan. 

Silloin patterit pitää vaihtaa heti. Laskettu patterien vaihtoväli on yksi vuosi.  

2.5 Asennus 

LP-903/905 voidaan asentaa ulos. Mahdollisen kondessi-ilmiön takia voi olla hyvä eristää 

ulko- ja sisäosan välinen asennusreikä eristevillalla.  

2.6 Yhteensopivuus 

LP-905 on yhteensopiva Kotihälytin EH-GSM ja EH-GSM-Secu keskusyksiköiden kanssa, 

joten lukolla voi ohjata hälytyslaitteen valovonnan päälle tai pois päältä. 
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1 Koodien asettelu 

Lukon sisä– ja ulkopuoli toimivat toisistaan riippumatta, tämä antaa mahdollisuuden asetella 

niihin eri Pin-koodit. Seuraavassa ohjeet kuinka asettelet ne lukkoosi.  

1.1 Ulkopuoli  

1.1.1 Pääkäyttäjän koodi  

Tehdasasetuksissa pääkäyttäjän koosi on 123. Muuttaaksesi pääkäyttäjän koodin, käytä 

seuraavaa komentoa: 

*[Pääkäyttäjän numero][Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi 

Pääkäyttäjän koodi]*  

Esimerkiksi: *0123*1234*1234*. Näin vanha pääkäyttäjän koodi 123 vaihdetaan uudeksi 

pääkäyttäjän koodiksi 1234  

Jos haluat määrittää toisen pääkäyttäjän, käutä seuraavaa komentoa:  

*1[Olemassa oleva pääkäyttäjän koodi]*[Uusi Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi 

Pääkäyttäjän koodi]*  

Esimerkiksi: *11234*1020*1020*. Koska ensimmäinen Pääkäyttäjän koodi on 1234 , 

tulee toiseksi Pääkäyttäjän koodiksi 1020.  

Käyttäjänumerot 0 ja 1 ovat Pääkäyttäjien numeroita. Jos painat väärän pääkäyttäjän koodin, 

vihreä led vilkahtaa kerran ja punainen led useamman kerran. Vasta ledien vilkkumisen 

loputtua voit antaa koodin uudelleen. Molemmat pääkäyttäjän koodit voivat olla maksimissaan 

kymmenen numeroa pitkiä. 

1.1.2 PIN-koodi  

Lisätäksesi uuden käyttäjän ja hänelle oman pin-koodin, käytä seuraavaa komentoa:  

*[Käyttäjän numero][Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi PIN-koodi]*[Uusi PIN-koodi]*  

Esimerkiksi: *51234*3060*3060*. Koska ensimmäinen Pääkäyttäjän koodi on 1234 , 

tulee käyttäjän numero 5 koodiksi 3060. 

Käyttäjien PIN-koodit ovat muistipaikoissa 2-9, eli kahdeksan käyttäjää voivat käyttää omaa, 

enintään kymmennumeroista, PIN-koodia.  

1.1.3 Poista PIN-koodi 

Poistaaksesi käyttäjän ja hänen PIN-koodinsa, käytä seuraavaa koodia:  

*[Käyttäjän numero][Pääkäyttäjan koodi]#  

Huomaa että Pääkäyttäjää ei voi poistaa tällä tavoin. 

1.2 Sisäpuoli 

Sisäpuolella käytetään vain yhtä koodia. Sillä ei ole mitään vaikutusta ulkopuolella 

olevaan koodiin, vaan se toimii täysin itsenäisesti. Suosittelemme käyttämään 

nelinumeroista koodia, jonka kaikki käyttäjät muistavat helposti. Suositus perustuu 

siihen, että hätätapauksessa koodi on helppo muistaa ja ovi avata, jos ovi on 

takalukossa.  

Tehdasasetuksin koodi on 123. Vaihtaaksesi koodin, käytä seuraavaa komentoa:  

*[Olemassaoleva koodi]*[Uusi koodi]*[Uusi koodi]*  

Esimerkiksi: *123*1234*1234*. Näin vanha koosi 123 vaihdetaan uudeksi koodiksi 

1234  

Jos painat väärän koodin, vihreä led vilkahtaa kerran ja punainen led useamman kerran. 

Vasta ledien vilkkumisen loputtua voit antaa koodin uudelleen.  

HUOM!: Lukko on normaaliasetuksin aina avattavissa sisäpuolelta. 

2 Käyttäminen  

2.1 Sisäpuoli (ei koske LP-903) 

2.1.1 Lukitse sisäpuolelta 

Lukitaksesi lukon sisäpuolelta, paina sisäpuolelle asetettu koodi ja paina #, mene ulos, 

sulje ovi ja odota n. 5 sekuntia. Sitten lukko sulkeutuu..  

2.1.2 Avaa sisäpuolelta  

Avataksesi oven sisäpuolelta, paina koodi ja  *.  

2.2 Ulkopuoli 

2.2.1 Avaa koodilla 

Painele koodisi ja paina * tai #. Ovi avautuu parissa sekunnissa ja voit avata sen 

kahvasta. Jos punainen led syttyy tarkista että koodisi on oikein ja yritä uudelleen.  

2.2.2 Tilapäinen auki-asento 

Jos haluat että ulko-ovesi ei lukitu suljettaessa, asete ulkopuolella olevalla 

koodinäppäimistöllä seuraava koodi:  

#1[Pääkäyttäjän koodi]#1  

Tämän jälkeen ovi ei lukitu vaikka se suljetaan. Jos haluat tilapäisesti lukita oven, 

näppäile ulkopuolelle koodisi, jolloin lukko lukittuu. Kuitenkin kun joku seuraavaksi avaa 

oven, se jää uudelleen tilapäisesti auki asentoon. 
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