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Adgang til Stjær Forsamlingshus 

 
Stjær Forsamlingshus er forsynet med et adgangskontrolsystem. For at komme ind i huset skal du enten have en 
elektronisk nøgle, eller en gyldig PIN-kode.  
 
Når du lejer Stjær Forsamlingshus, vil du på din faktura modtage en pin-kode, som kun er gyldig i den aftalte lejeperiode, 
dog kun såfremt lejen er betalt. PIN-koden kan ikke anvendes før den aftalte lejeperiode og heller ikke efter at 
lejeperioden er ophørt.  
 
Ved hoveddøren i husets sydlige ende er der anbragt et tastatur med lampe, der indikerer hvorvidt døren er låst eller ej. 
Når indikatoren blinker grønt er døren låst. Ved fast grønt lys er døren oplåst.  
 
Oplåsning af dør: Indtast din personlige PIN-kode efterfulgt af "#". 
Låsning af dør: Indtast din personlige PIN-kode efterfulgt af "#". 
 
Tastes der forkert pin-kode mere end 5 gange spærres systemet for indtastning i 5 minutter. 
 
Ønsker du at være i huset mens døren er låst, holdes døren åben mens du låser den ved indtastning af PIN-kode 
efterfulgt af "#". Herefter går du ind i huset. Når døren lukker efter dig, er døren låst. For at komme ud, skal du blot trykke 
på den lille trykknap placeret over låsen på dørens indvendige side. Døren er oplåst i 8 sekunder efter tryk. Herefter vil 
den atter være låst. 
 
Husk at låse døren når huset forlades. 
 
 
 
Lampen i tastaturet indikerer status for låsen og tastaturet. 

 

   
Blinkende grønt lys:  Døren låst 
Fast grønt lys: Døren åben 

Fast orange lys: Indtastning pågår Fast rødt lys: Fejl i indtastning – 
indtastning ikke mulig 

 

 

Skulle der mod forventning være problemer med at låse døren op, kan man henvende sig til Annette Kvist og Morten 
Johansen, Tåstrupvej 3 (huset over for forsamlingshuset) eller man kan ringe til formand Jesper Lumbye Andersen på 

30 28 27 17.


