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Onneksi olkoon! Olette valinneet luotettavan Kaso tuotteen
tavaroittenne turvaksi. Tämä käyttöohje antaa perustiedot tuotteen
turvalliseen käyttöön ja asentamiseen.
KAAPIN ASENTAMINEN
Ennen kaapin paikalleen viemistä on varmistuttava lattian riittävästä
kantavuudesta. Kaappi on asetettava tasaiselle pinnalle siten, että
ovi ei missään asennossa pääse liikkumaan itsekseen. Kaapissa on
vakiovarusteena ankkuripultti lattiaan tai seinään kiinnitystä varten.
K-03 kassakaapille
kohdassa
3.
Ankkurointi ohje kassakaapille
kohdassa
3.
LUKOT
Avainlukko
Säilyttäkää avainlukon avaimia huolellisesti. Mikäli kaikki avaimet
katoavat, on kaappi porattava auki ja murtoluokitus ei ole enää
voimassa.
Kaapin avaus: Avaa lukko kääntämällä avainta myötäpäivään.
Tämän jälkeen käännä kahvaa myötäpäivään ja avaa ovi.
Kaapin lukitseminen: sulje ovi, käännä ensin kahvaa vastapäivään
jonka jälkeen käännä avainta vastapäivään.
Avainta ei saa kääntää väkisin. Mikäli avain ei käänny, tarkasta onko
avain työnnetty lukkoon oikein päin.

Avain lähtee pois lukosta vain lukkoasennossa. Avaimia on
käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti, sillä avain saattaa vaurioitua
esim. pudotessaan lattialle. Lisäavaimia voidaan tehdä ainoastaan
malliavaimen mukaan. Suosittelemme, että hallussanne on aina kaksi
käyttökelpoista avainta.
Elektroninen lukko
YLEISTÄ:
Lukko toimii kuusi numeroisella tai kuusi kirjaimisella koodilla. Myös
toinen käyttäjäkoodi voidaan lisätä. Jokainen painallus vahvistetaan
ääni– ja valomerkillä. Oikean koodin jälkeen kuuluu kaksi lyhyttä
äänimerkkiä. Virheellinen koodi aiheuttaa pitkän äänimerkin. Yli 10
sekunnin tauot painallusten välillä palauttaa lukon lähtötilanteeseen.
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KAAPIN AVAUS:
Syötä koodi (tehdaskoodi = 1-2-3-4-5-6), käännä näppäimistöä
myötäpäivään ja avaa ovi kääntämällä kahvaa myötäpäivään. Jos ovea
ei avata kolmen sekunnin sisällä, ovi lukkiutuu automaattisesti.
-RVNRRGLQV\|WW|HSlRQQLVWXLRGRWDVHNXQWLDHQQHQNXLQV\|WlW
NRRGLQXXGHVWDDQ

KAAPIN LUKITSEMINEN:
Sulje ovi. Käännä kahvaa ja näppäimistöä vastapäivään loppuun
saakka. Kun näppäimistö on suljettu asennossa kaappi on turvallisesti
lukittu. Varmistaaksesi että kaappi on lukkiutunut, koeta kääntää
kahvaa myötäpäivään.
MANIPULOINNIN ESTO:
Jos näppäilet koodin väärin neljä kertaa peräkkäin, lukko estää
automaattisesti kaikki syötöt 5 minuutin ajan. Tänä aikana merkkivalo
välähtää 10 sekunnin välein ja näppäimen painallus aiheuttaa pitkän
merkkiäänen.
Jos 5 minuutin kuluttua koodi syötetään vielä väärin kaksi kertaa, lukko
menee jälleen varmistuslukitustilaan 5 minuutin ajaksi.
TOISEN KÄYTTÄJÄKOODIN AKTIVOINTI:
Paina näppäintä nro>@kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo
on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:
- Syötä pääkäyttäjäkoodi
- Syötä toinen käyttäjäkoodi kahdesti (molempien syöttö kertojen
jälkeen kuuluu kaksi merkkiääntä)
7RLQHQNl\WWlMlNRRGLYRLGDDQYDLKWDDVDPDOODWDYDOODNXLQSllNl\WWlMlNRRGL
Pääkäyttäjäkoodilla voidaan poistaa toinen käyttäjäkoodi. Pääkäyttäjäkoodia ei
voida poistaa.)

TOISEN KÄYTTÄJÄKOODIN POISTAMINEN:
Paina näppäintä nro [3] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo
on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:
- Syötä pääkäyttäjäkoodi
- Toinen käyttäjäkoodi on nyt poistettu
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KOODIN MUUTTAMINEN: (TEHDÄÄN OVEN OLLESSAAUKI)
Paina näppäintä nro [0] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo
on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:
- Syötä vanha koodi (kaksi merkkiääntä)
- Syötä uusi koodi (kaksi merkkiääntä) ja näppäile uusi koodi vielä
toisen kerran (kaksi merkkiääntä)
Jos syötön aikana tapahtui virhe (pitkä merkkiääni), vanha koodi pysyy
voimassa.
AIKAVIIVE (MAX. 99 MIN) JA VIIVEEN JÄLKEINEN AUKIOLOAIKA
MAX. 19 MIN):
Paina näppäintä nro [9] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo
on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:
- Syötä pääkäyttäjäkoodi (kaksi merkkiääntä)
- Syötä aikaviive ja viiveen jälkeinen aukioloaika, esim. 2612 = 26 min
aikaviive ja 12 min aukioloaika (kaksi merkkiääntä)
- Syötä aikaviive ja viiveen jälkeinen aukioloaika toiseen kertaan (kaksi
merkkiääntä)
Huom!: Aikaviivettä voidaan vaihtaa vain viiveen jälkeisen aukioloajan aikana.

Mitä jos…
… kuulet pitkän merkkiäänen koodin syötön jälkeen ja lukko ei aukea?
Olet syöttänyt väärän koodin. Syötä oikea koodi.
… merkkivalo vilkkuu joka 10. sekunti ja kun painat näppäimiä kuulet
pitkän merkkiäänen?
Olet syöttänyt väärän käyttäjäkoodin 4 kertaa ja lukko on
varmuuslukitustilassa. Odota 5 minuuttia ja yritä uudestaan.
Jos vielä syötät väärin kaksi käyttäjäkoodia lukko on jälleen
varmuuslukitustilassa seuraavat 5 minuuttia.
… et kuule merkkiääntä kun painat näppäimiä?
Vaihda paristo. Jos ongelma ei poistu, soita Kason huoltoon:
Puh. 0600 - 97977 ¼SYP 
… voit avata kaapin, mutta kuulet monta lyhyttä merkkiääntä kun olet
syöttänyt käyttäjäkoodin?
Vaihda paristot heti. Käytä vain 9V alkali paristoja.
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Paristojen vaihtaminen:

Paristot sisältyvät pakkaukseen.
Paristokotelo on kassakaapin sisällä. Jos paristo on tyhjentynyt täysin,
paina uusi paristo näppäimistössä olevaa paristokosketinta vasten
virran saantia varten (ks. kuva) ja avaa lukko.
Kun kuulet sarjan lyhyitä merkkiääniä on paristojen teho heikentynyt ja
ne pitää vaihtaa. Käytä ainoastaan 9V alkali paristoja!

HUOMIOITAVAA TURVALLISUUDESTA:
Säilytä kaikki koodit turvallisesti. Älä käytä henkilökohtaista
tietoa koodina (esim. syntymäpäivä, puhelin numero). Vaihda
tehdaskoodi ennen kuin alat käyttämään kaappia!
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ANKKUROINTIOHJE
Eurostandardin EN 1143-1 mukaan kaapit, joiden paino on alle
NJSLWllYDUXVWDDDQNNXULOODPXXWHQPXUWROXRNLWXVHLROH
voimassa.
Ankkuri tulee kiinnittää betonilattiaan seuraavan ohjeen mukaisesti
PXLKLQPDWHULDDOHLKLQRPDWDQNNXURLQWLUDWNDLVXW /RSSXNl\WWlMlRQ
itse vastuussa tuotteen ankkuroinnista.
- Kaapissa on yksi läpivienti pohjassa lattia-ankkurointia varten ja
yksi läpivienti takaseinässä seinäankkurointia varten. Eurostandardin
EN 1143-1 mukaan on hyväksyttävää käyttää joko lattia-ankkurointia
tai seinäankkurointia.
- Varmistakaa että lattiaan tai seinään on mahdollista porata
ankkurointireikä. Porausalueella ei saa kulkea sähköjohtoja tai vesi
putkia.
- Vie kaappi sille varattuun loppusijoituspaikkaan ja varmista että se
on tasaisella pinnalla siten ettei ovi pääse missään asennossa
liikkumaan itsekseen.
- Poraa kaapin lattian tai seinän reiän lävitse vähintään 90mm syvä
reikä. Käytä tehokasta iskuporakonetta ja 12mm halkaisijalla olevaa
terää. Poista porausjäte esim. imurilla. Laita ankkuri reikään ilman
mutteria. Kierteellinen osa ankkurista pitää olla kaapin sisälattiatason
alapuolella. Kierrettä jää näkyviin noin 10mm.
- Aseta aluslevy ja mutteri. Kiristä mutteri niin tiukkaan kuin
mahdollista. Aseta suojatulppa takaisin paikoilleen.


HUOM!
Ovea suljettaessa varmista aina, että salpatapit ovat oven
sisällä. Älä koskaan lyö ovea kiinni salpojen ollessa ulkona,
koska se vahingoittaa salpakoneistoa.
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Kaikki oikeudet
oikeudet muutoksiin
muutoksiin pidätetään.
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