
 
 Vejledning til låsesystem i Birkerød Ro- og Kajakklub 

 

Birkerød Ro-og Kajakklub har et nøgleløst låsesystem, hvor der anvendes en ’låsebrik’ eller et 
plastikkort til at låse op med, i stedet for nøgle. Låsesystemet anvendes på disse 3 døre: 

 Yderdøren 
 Døren til bådhallen 
 Døren til depotet 

Alle medlemmer der har anmodet om nøgle og betalt depositum, får en låsebrik, der kan låse de to førstnævnte døre op. Mens 
adgang til depotet gives efter behov. Eksterne lejere af lokalet på første sal, får kun adgang til yderdøren. Da vi ikke anvender 
yderligere kode, så husk, at du ikke må skrive på nøglebrikken, hvor den kan anvendes! 

 

Sådan låser du op 
På pladen til håndtaget sidder øverst en sort boks, som det ses på 
billedet.  

Når du skal låse op, fører du låsebrikken hen til den sorte boks. Hold 
brikken ca. midt for den sorte boks. Der læser den brikken bedst. Der 
lyder et klik og der lyser en grøn diode som kvittering og låsen går op. 
Du kan nu trykke håndtaget ned og gå ind. Låsen er en ‘smæklås’, så 
når døren lukkes, låser den automatisk igen. 

Aktiveres håndtaget ikke, låser døren igen efter 6 sekunder. 

 

 

 

Forklaring til dioderne på låsepanelet 
Grøn diode lyser og låsen er åben  

Rød diode lyser. Adgang nægtet, kort har ikke adgang til at åbne. 

Grøn og rød diode blinker samtidigt. Adgang nægtet. Bruger prøver at få adgang ude for tilladt tid eller kort er ikke 
læst korrekt. 

Grøn og rød diode blinker skiftevis. Lavt batteri. Giv besked til materielforvalteren. 

 

Nye og tabte nøglebrikker? 
Har du brug for en nøglebrik, så kan du bestille hos materielforvalteren Jens Galatius. 
Du får tilsendt en ’Anmodning om nøglebrik’ der udfyldes og sendes elektronisk, eller 
medbringes ved afhentning. Der et depositum for udlevering af en (ny) nøglebrik på kr. 
250, der tilbagebetales når nøglebrikken er returneret.  

Har du smidt din nøglebrik væk, skal det straks rapporteres til Jens. (e-mail: 
jens@galatius.dk eller SMS til 2617 1826) Det koster kr. 100, at få en erstatningsbrik. 
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