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LP903 PINCODESLOT

GEBRUIKSAANWIJZING

LP 903 PIN-LOCK

Het toevoegen van de PIN-codes:

Er kunnen tien individuele sets van PIN-codes toegevoegd worden. Het ingestelde aantal varieert van 0 tot
9. De oorspronkelijke fabriek PIN-code is 123. De PIN-code kan worden ingesteld van 1 en maximaal 10

cijfers.

Let op: 1. "+"  en “ > “ is slechts een follow-up merk, niet een functionele knop.
              2. De "0" en "1" set PIN-codes zijn de Master PIN-codes van het slot.

A. Voeg de eerste (1.) Master PIN-code: Toets in:  * + 0 + 123 + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-
code + * (Groene LED knippert weer) + Nieuwe PIN-code opnieuw + *
Voorbeeld:

B. Voeg de tweede (2.) Master PIN-code: Toets in * + 1 + 0 set van de PIN-code + * (groene LED 
knippert) + Nieuwe PIN-code + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code opnieuw + *

C. Voeg de Gebruiker PIN-code: voer * + 2-9 + een van de Master PIN-codes + * (groene LED 
knippert) + Nieuwe PIN-code + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code opnieuw + *

Opmerking: Als de groene LED knippert en een lange pieptoon te horen is, dan is de operatie  
geslaagd. Als de rode LED knippert, is het mislukt. Herhaal de procedure.

Het verwijderen van de PIN-codes:

Voer * + PIN-code die moet worden verwijderd + een Master PIN-code + #
Als de groene LED knippert, is het verwijderen gelukt, als de rode LED knippert, is de operatie  mislukt.
Bijvoorbeeld: Als we willen de 2e PIN-code verwijderen, voert u * + 2 + een van de Master PIN-code + 
#

OPMERKING: De Master PIN-code kunnen niet worden verwijderd op deze manier. Ze kunnen worden

 Toets : * > 0 > 123  > * > Nieuwe PIN 9966 > * > herhalen nieuwe PIN 9966 > *

 Toets : * > 1>  Master PIN 9966 > * > nieuwe PIN 1953 > * >herhaal nieuwe PIN 1953 > *

 Toets : * > 2 > Master PIN 9966 > * > gebruiker's PIN 2222> * > herhaal 2222> *



verwijderd alleen door het resetten van het slot. Neem contact op met uw verkoper of met ArtGuard 
Security after sales service op +31 (0) 113 270730 .

Tijdelijk ontgrendelen Mode (TUM) en Automatic Locking Mode (ALM)

Opmerking: De oorspronkelijke fabrieksinstellingen mode set-up is Automatisch Locking Mode 
(ALM)
 
TUM instellen: 

Voer # + 1 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 1 om Temporary Unlocking Mode 
(TUM) te activeren (het slot tijdelijk ontgrendelen). Wanneer het groene lampje knippert en een lange 
pieptoon te horen is, is de slot in de TUM mode. Druk nu op POWER toets om deze methode te activeren. 
Gebruiker kan nu het handvat gebruiken, zonder de noodzaak om een PIN-code in te voeren. Slot 
functioneert zoals elke andere gewoone slot.
Voorbeeld:

Automatische vergrendeling (ALM) instellen:

Voer # + 1 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 0  Het slot is weer in 
Automatische vergrendeling Mode (ALM). Wanneer het groene lampje knippert en een lange pieptoon te 
horen is, is de slot in ALM situatie. Druk nu op POWER toets om deze methode te activeren.Gebruiker kan 
nu het slot niet ontgrendelen van buiten voordat een van de juiste PIN-code is ingevoerd.
Voorbeeld:

Let op: Tijdelijke Unlocking Mode (TUM) kan uw huis of kantoor mogelijk  in onveilige situatie stellen.
Het is afgeraden om deze functie toe te passen tenzij u zeker bent dat deze functie noodzakelijk en 
veilig is.

Anti MaliciousOperation Setup (AMO)

Instellen van AMO:
Voer # + 2 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 1 om  AMO-functionaliteit te 
activeren. Als de groene LED knippert en u een lange pieptoon hoort, is deze functionaliteit geactiveerd.

Annuleren van AMO
Voer # + 2 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 0  om AMO functionaliteit te 
annuleren. Als de groene LED knippert, is deze functionaliteit uitgeschakelt..

Opmerking: Als AMO Setup is toegepast, en verkeerde PIN-code vijf opeenvolgende keer en is 
gebruikt, zal het slot gedurende 5 minuten non-actief blijven.

GEBRUIK VAN HET SLOT

Ontgrendeling van buitenaf met PIN-code (toegang)

Toetsenbord verliching:
De Power-knop aan de buitenkant van apparaat wordt gebruikt om de nachtlicht onder de PIN-code 
toetsenbord te activeren. Het licht blijft aan voor 3 seconden; als u de toetsenbord gaat bedienen blijft licht 

 Toets : # > 1 > Master PIN 9966 > # > 1

 Toets : # > 1 > Master PIN 9966 > # > 0



branden totdat uw opdracht bewerkt is.

Het slot openen:
1.Duw de schuifdeksel volledig omhoog..
2.Toets direct in een bestaande PIN-code + # (of * of  PWR-knop).
3.U hoort de motor bewegen, duw de schuifdeksel terug op zijn plaats en open de deur.

Wanneer de stroom lager is dan 3,3 V, zal het slot “low power alert” aangeven.U hoort 8 piepjes en zien de 
rode LED knipperen. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk.

Ontgrendeling van buitenaf met de sleutel (toegang)

Steek de sleutel verticaal in de cylinder, draai deze naar rechts tot 90 graden. Duw het handvat naar 
beneden om de deur te openen.

Ontgrendeling van binnenuit (Exit)

Duw de handvat naar beneden om de deur te openen van binnenuit.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem
Mogelijke redenen (probleemanalyse)
Oplossingen

Probleem:
Het slot werkt niet nadat PINcode is ingevoerd.

Mogelijke redenen:
1.Lage (batterij) vermogen.
2.De koppeling werkt niet.
3.De krukas is niet geinstalleerd op de juiste wijze.
4.Een van elektronische onderdelen is beschadigd

Oplossing
1.Vervang de batterijen
2.Controleer en herstel de koppeling
3.Instaleer opnieuw de krukas en volg de juiste markering (UP↑)
4.Vervang de elektronische onderdelen

2. Probleem:
Handgrepen zijn te strak
Mogelijke redenen:
1.De krukas lengte komt niet overeen met de deurdikte
2.Er is een afwijking voor de bestaande gaten
Oplossing:
1.Gebruik de nieuwe slot waar de krukas lengte overeenkomt met deurdikte
2.Bevestigingsgaten bijwerken

Probleem:
De binnenkant handgreep zit vast 
Mogelijke reneden:
1.Krukas is niet goed geïnstalleerd

Oplossing:
1.Installeer de krukas opnieuw en volg de juiste markering (op de krukas)

After sales service:
ArtGuard Security, Tel.: 0113 270730  www.artguardsecurity.eu 

http://www.artguardsecurity.eu/

