Käyttöohjeet

®

E-sarja, PTK-sarja, DS-sarja

KÄYTTÖOHJEET
• Kassakaapit, E-sarja (300, 400)
• Paloturvakaapit, PTK-sarja (300)
• Dataturvakaapit, DS-sarja (4000)

Lukekaa käyttöohjeet huolellisesti ennen kaapin käyttöönottoa.
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®

Olette valinneet käyttöönne korkealaatuisen kotimaisen KASO-tuotteen.

LAADUNVALVONTAKORTTI

Tilausnumero

Kaso haluaa parantaa asiakaspalveluaan. Olemme kiitollisia kaikesta palautteestanne.

Haluamme kiittää luottamuksesta ja antaa käyttöohjeiden myötä teille parhaan mahdollisen alun KASO-tuotteen käyttöönotossa ja tulevassa käytössä.

Miten yhtä mieltä olette seuraavien väittämien kanssa, jotka koskevat
Kason toimitusta.

Täysin
samaa
mieltä

Täysin
eri
mieltä

1. Toimitus tapahtui sovittuna ajankohtana.
2. Toimitus oli tilauksen mukainen.
3. Asennus suoritettiin asianmukaisesti.
4. Käyttöohjeet olivat riittävät.
5. Kason tuote on vastannut odotuksiamme.

Kassakaapit
E-300-sarja

Muita kommentteja tai terveisiä Kasolle:

Kassakaapit
E-400-sarja
Toivon yhteydenottoa
Haluan jatkossa postia Kasolta
Asiakkaan yhteystiedot : 		

Paloturvakaapit
PTK E1-300-sarja

Dataturvakaapit
DS-4000-sarja
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"

Pyydämme faxaamaan tämän
laadunvalvontakortin Kaso Oy:lle numeroon:

FAX (09) 386 0021
Kiitos palautteesta!
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Sisältö
1.
a)
b)
2.

TURVALUOKITUKSET
Murtoturva
Paloturva
ASENNUS

1.

TURVALUOKITUS
a) Murtoturva
Kassakaapin murtoturvaluokka (I-V) ilmenee oven sisäpuolella olevasta tyyppihyväksyntäkilvestä.
Kilpi kertoo, että kaappi on testattu ja hyväksytty Eurostandardin EN 1143-1 mukaisesti.
Finanssialan Keskusliiton suositukset (FK:n kassakaappiohje 2008) säilytettävän omaisuuden enimmäismääristä Eurostandardin mukaan testatuissa kassakaapeissa ovat:
Murtoturvaluokka
(EN 1143 - 1 ja 1143-2)
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V

Enimmäismäärä
euroissa

Murtohälytysjärjestelmä

10.000,00 
30.000,00 
60.000,00 
120.000,00 
200.000,00 

–
taso 2
taso 3
taso 3
taso 3

3.
a)
b)

LUKOT
Avainlukko
Numerolukot

4.

SISUSTUSOSAT

5.

OVEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN

b) Paloturva
Kaapin paloturvaluokka ilmenee oven sisäpuolella olevasta merkinnästä. E- ja PTK-sarjan
paloluokkatarra kertoo, että kaappi on testattu ja hyväksytty NT FIRE 017 menetelmän mukaan ja sen paloturvaluokka on 60 PAPER

6.

VALMIUS RUNKOÄÄNI-ILMAISIMELLE

DS-4000 sarjan dataturvakaapin paloluokkakilpi kertoo, että kaappi on testattu ja hyväksytty standardin EN 1047-1 mukaan ja sen paloturvaluokka on S 120 DIS.

7.

HUOLTO

8.

HELP DESK

KAAPIN ASENNUS
Kaappi tulee asentaa sisätiloihin. Huoneen lämpötilan tulee olla 10-40°C, jotta kaapin ominaisuudet säilyvät normaaleina.

9.

TAKUU

10. LIITTEET
S&G 6730/6630-numerolukon käyttöohjeet
		

SECU SELO-A näppäinlukon käyttöohjeet

		

SECU SELO-B näppäinlukon käyttöohjeet

		

SECU E2000 / SECU E4000-näppäinlukon käyttöohjeet

Ennen kaapin paikalleen viemistä on varmistuttava lattian riittävästä kantavuudesta. Kaapin paino ilmenee tyyppikilvestä.
Kaappi on asetettava tasaiselle pinnalle siten, että ovi ei missään asennossa pääse liikkumaan itsekseen. Jos kaapissa on ulosvedettäviä sisustusosia, ovella on oltava tilaa aueta
vähintään 120 astetta.
Eurostandardin EN 1143-1 mukaan alle 1.000 kg:n painoisten kassakaappien murtoturvaluokitus on voimassa ainoastaan silloin, kun kaappi on asianmukaisesti kiinnitetty lattiaan.
Kaso E-sarjan kassakaapeissa on vakiona läpivienti ja ankkuripultti betonilattiaa varten
(muita materiaaleja varten voidaan käyttää jotain vastaavaa kiinnitysvälinettä). Kaapin
käyttäjä vastaa kiinnityksestä.
Suojatulppa
Kaapin pohja
Ankkuripultti
HILTI HSA M
16x140/25
Betonilattia
Poranreikä
O 16 mm
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1. Aseta kaappi sijoituspaikalleen.
2. Poista muovinen suojatulppa.
3. Poraa kaapin reijän lävitse vähintään 110 mm
syvä reikä lattiaan. Käytä tehokasta iskuporakonetta ja O 16 mm:n terää.
4. Poista porausjäte reijästä esimerkiksi pölynimurilla.
5. Laita ankkuripultti reikään. Lyö pultti niin
syvälle kuin se menee (kunnes mutteri ottaa
kiinni). Kierrä mutteri niin tiukkaan kuin
mahdollista.
6. Aseta muovinen suojatulppa paikalleen.
5

3.

LUKOT
a) Avainlukko
Kaapissa on korkean turvatason vaihtoavaiminen lukko, johon kuuluu vakiona kaksi avainta.
Lukko avataan kääntämällä avainta myötäpäivään ja lukitaan kääntämällä vastapäivään.
Avainta ei saa kääntää väkisin; mikäli avain ei käänny, tarkistakaa onko avain työnnetty
oikeinpäin lukkoon.
Avain lähtee pois lukosta ainoastaan lukkoasennossa.
Avaimia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti, sillä avain saattaa vaurioitua, jos se
osuu kovaan pintaan tai esim. putoaa lattialle. Vaurioitunutta avainta ei saa käyttää, vaan
on tilattava uusi avain. Tilaus on tehtävä kirjallisesti.
Käyttöiän myötä avaimet kuluvat. Avainturvallisuuden ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi
suosittelemme uuden avainsarjan vaihtoa vähintään kolmen (3) vuoden välein.
Huolehtikaa kaikissa tilanteissa siitä, että avaimet eivät joudu asiattomiin käsiin. Mikäli
avain katoaa, sarjoittakaa lukko välittömästi uudelle avaimelle /avainparille.

Lukot peittävä
suojaluukku

Avainlukon sarjoittaminen
Lukon voi sarjoittaa uusille avaimille vain käytössä olevan avaimen avulla.
Kun lukkoa sarjoitetaan, on kaapin ovi ensin avattava. Oven ollessa auki-asennossa salvat
lukitaan kääntämällä kahvasta. Tämän jälkeen avainta käännetään vastapäivään ja avain
voidaan ottaa pois. Oven pitäisi nyt olla auki ja salpojen lukitusasennossa.
Avaa oven saranoitu takakansi (E- ja PTK-Sarja). Dataturvakaapin (DS-4000 sarja) takakansi
(kts. kuva 1) siirretään irrottamalla kiinnitysruuvit (2 kpl) oven yläreunasta ja työntämällä
takakansi nuolen suuntaan kunnes lukko tulee esiin. Siirrä lukossa olevaa nappia (kts. kuva
2) kunnes se pysähtyy. Avaa lukko käytössä olevalla avaimella ja käännä avainta 180 astetta, kunnes se pysähtyy ja ota avain pois. Laita nyt uusi avain lukkoon ja käännä avainta
vastakkaiseen suuntaan, kunnes se pysähtyy ja ota avain pois. Lukko on nyt sarjoitettu
uudelle avaimelle / avainparille. Kun lukko on sarjoitettu uusille avaimille, on kaikkia uusia
avaimia testattava oven ollessa auki.

Vaihtoavaiminen
avainlukko

b) Numerolukot
Mikäli kaappiin on asennettu mekaaninen kierrettävä numerolukko tai elektroninen näppäinlukko, sen käyttöohjeet ovat liitteenä. Kyseinen lukkotyyppi on merkitty käyttöohjeen
kohtaan 10. liitteet.

Secu Selo A
1-9 kpl käyttäjäkoodeja

Kuva 1.
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Kuva 2.

Secu Selo B
1-40 kpl käyttäjäkoodeja
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4.

SISUSTUSOSAT
Kaso-kaappeihin on saatavissa laaja valikoima sisustusosia. Niiden kantavuus on 50 kg (tasainen kuorma). Hyllytasot (kuva 1) asennetaan itse halutulle korkeudelle hyllynkannattimien avulla. Muut sisustusosat on yleensä asennettu valmiiksi tehtaalla.

1.

2.

3.

4.*

5.*

6.*

7.

8.

9.

10.

11 .

* Tähdellä merkityt sisustusosat ovat ruuvikiinnitteisiä.
5.

OVEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN
Kun lukko on avattu, käännetään kahvaa, jolloin salpatapit liikkuvat oven sisään ja ovi voidaan vetää auki. Ovea ei saa työntää täysin voimin ääriasentoon, jottei oven paino vahingoita saranoita.
Ovi suljetaan, jonka jälkeen lukko voidaan lukita. Huom! Ovea suljettaessa VARMISTA
AINA, ETTÄ SALPATAPIT OVAT OVEN SISÄLLÄ. ÄLÄ IKINÄ LYÖ OVEA KIINNI SALPOJEN
OLLESSA YLHÄÄLLÄ, KOSKA SE VAHINGOITTAA SALPAKONEISTOA.

SALPATAPIT

1. Kiinteä hylly
2. Ulosvedettävä hylly
3. Ulosvedettävä työtaso
4. Lukittava sisälokero (k 350 mm) *
5. Lukittava sisälokero (k 150 mm) *
6. Datalokero MI-400 (k 200 mm) *
7. Ulosvedettävä avainteline
8. Ulosvedettävä avainlokerikkohylly
9. Ulosvedettävä avainhylly
10. Ulosvedettävä riippukansioteline
11. Ulosvedettävä monitoimihylly
(Dataturvakaapit DS-4000 sarja)

(Sisustusosat 1-10 vain 300-sarjaan), (sisustusosat 1, 4 ja 5 400-sarjaan)
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6.

VALMIUS RUNKOÄÄNI-ILMAISIMELLE

7.

HUOLTO
Lukko- ja salpakoneistolle suositellaan huoltoa viiden vuoden välein. Mikäli lukko- ja
salpakoneistossa ilmenee ongelmia ota heti yhteyttä Kaso-huoltoon. Huollon saa tehdä
ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike.

Kaso kaappeihin voidaan asentaa valmius seismiselle runkoääni-ilmaisimelle (asennuslevy
kts. kuva). Tilauksessa sovittu asennuslevy on kiinnitetty kaapin ulkovaippaan yläsaranan
taakse. Halutessa voidaan myös runkoääni-ilmaisin Aritech VV600 asentaa tehtaalla valmiiksi. Hälytysjärjestelmiin erikoistuneet asennusliikkeet suorittavat niiden kytkennät rikosilmoitinjärjestelmiin. Runkoääni-ilmaisin valmiuden jälkiasennuksessa ota yhteyttä Kasohuoltoon.

Lukkoa ei saa voidella missään olosuhteissa. Oven saranat on kestovoideltu. Kaapin maalipinnat voidaan puhdistaa siihen soveltuvilla puhdistusaineilla.
Mikäli kaappi on yritetty murtaa tai se on muuten vahingoittunut, ainoastaan valmistaja
voi arvioida korjausmahdollisuudet. Huoltotilaukset voi tehdä suoraan Kaso-huoltoon.
Jos kaappia ei voi korjata entisen veroiseksi, se menettää turvaluokituksensa.
8.

HELP DESK
Ongelmatilanteissa on käytössänne 24 tuntia päivystävä
Kaso Help Desk-palvelunumeromme 0600 97977. ( 2,95 / min + pvm)

9.

TAKUU
Kaso Oy antaa tuotteilleen kahden vuoden takuun, joka alkaa siitä päivästä kun tuote lähtee tehtaalta.
Takuu koskee tuotteen normaalikäytössä ilmenneitä valmistus- ja raaka-ainevirheitä.
Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
-

tuote on kärsinyt kuljetusvauriota

-

tuotetta on käytetty väärin

-

tuote on vaurioitunut esim. murrossa tai tulipalossa.

Kaso Oy pidättää oikeuden päättää viallisen tuotteen / osan korjaamisesta tai vaihtamisesta.
Kaikissa takuuseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys suoraan Kasoon.
Tämän käyttöohjeen mukaan asennettujen, käytettyjen ja huollettujen tuotteiden testien
mukaiset palo- ja murto-ominaisuudet säilyvät 10 vuotta.
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EM2050 NÄPPÄINLUKON
KÄYTTÖOHJEET
YLEISTÄ
- Lukko avataan kuusi numeroisella koodilla.
- Käyttäjäkoodeja voi olla enintään
9 kpl + 1 kpl pääkäyttäjäkoodi.
- Jokaisen näppäimen painalluksen jälkeen
kuulet merkkiäänen (♪) ja merkkivalo välähtää (☼).
- Voimassaolevan numeroyhdistelmän valitsemisen
jälkeen lukko antaa kaksi merkkiääntä (♪♪).
Jos yhdistelmä on väärä, kuulet pitkän äänimerkin (♫)
- Yli 10 sekunnin tauot painallusten välillä palauttaa lukon
lähtötilanteeseen.
- Jos näppäilet koodin väärin neljä kertaa peräkkäin, lukko estää automaattisesti kaikki syötöt
seuraavan 5 minuutin ajan. Jos tämän jälkeen syötät väärän koodin vielä kaksi kertaa peräkkäin,
lukko estää uudet syötöt jälleen seuraavan 5 minuutin ajan.
- Jos käytät käyttäjäkoodia ja e-avainta, syötä ensin koodi ja pidä sen jälkeen avainta vasten lukijaa.
- Lukkoon on mahdollista ohjelmoida aikaviive
- Voidaan käyttää murtoluokissa Euro I – Euro V
Pääkäyttäjän tehdasasetuskoodi on 1-2-3-4-5-6. Pääkäyttäjän täytyy vaihtaa koodi ensitilassa
kaapin käyttöönoton yhteydessä.
Koodin vaihtamisen ohje kohdassa Lukon Käyttö / Numeroyhdistelmän vaihtaminen.
LUKON KÄYTTÖ
Lukon avaaminen ilman aikaviivettä
- Näppäile 6-numeroinen numeroyhdistelmä. Pääkäyttäjän tehdasasetus on 1-2-3-4-5-6. Jos näppäilit
numeron oikein, kuulet kaksi äänimerkkiä ♪♪, käännä kahvasta vastapäivään ja avaa ovi. Jos ovea ei
avata 3 sekunnin sisällä, ovi lukkiutuu automaattisesti.
		 Esimerkki:
		 000000
1 2 3 4 5 6 ♪♪

Numeroyhdistelmän vaihtaminen (Huom! Tehdään oven ollessa auki)
- Paina näppäintä 0 kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä ja merkkivalo syttyy.
Merkkivalo on päällä seuraavien toimintojen aikana:
		

näppäile vanha yhdistelmä ♪♪

		

näppäile uusi yhdistelmä ♪♪

		

toista uusi yhditelmä ♪♪

Esim.: Pidä alaspainettuna [ 0 ] kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä ja valo syttyy.
Vanha yhdistelmä 1-2-3-4-5-6 (♪♪)
Uusi yhdistelmä 9-8-7-6-5-4 (♪♪)
Uusi yhdistelmä 9-8-7-6-5-4 (♪♪)
Mikäli uutta yhdistelmää toistaessa valitset väärin, kuulet pitkän äänimerkkin (♫) ja
vanha yhdistelmä pysyy käytössä.
KÄYTTÄJÄN AKTIVOINTI
Pääkäyttäjän tehdasasetus koodi on 1-2-3-4-5-6
- Käyttäjille on lukossa varattu muistipaikat 1-9
- Paina näppäintä 1 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy.
Merkkivalo on päällä seuraavien toimintojen aikana:
		

Näppäile pääkäyttäjäkoodi ♪♪

		

Syötä käyttäjän muistipaikka (1-9) ♪♪

		

Näppäile numeroyhdistelmä ♪♪

		

Toista numeroyhdistelmä ♪♪

Esim.: Aktivoi käyttäjä 1:
- Paina näppäintä 1 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy.
		

Näppäile pääkäyttäjäkoodi esim. 1-2-3-4-5-6 ♪♪

		

Syötä käyttäjän muistipaikka 1 ♪♪

		

Syötä numeroyhdistelmä 9-8-7-6-5-4 ♪♪

		

Toista numeroyhdistelmä 9-8-7-6-5-4 ♪♪

Lukon avaaminen aikaviiveellä
- Näppäile käyttäjäkoodi, jonka jälkeen aikaviive alkaa ja merkkivalo välähtää kahden sekunnin välein.
Kun aikaviive on kulunut alkaa avausaika (äänisignaali ja merkkivalo välähtää 1 sekunnin välein).
- Syötä voimassaoleva käyttäjäkoodi tänä aikana avataksesi lukon. Jos näin ei tapahdu ja avausaika
kuluu umpeen, aloita alusta.
		 Esim.:
1 2 3 4 5 6 ♪♪
		 000000
		 ☼ joka 2. sekunti (aikaviive)
		 ♪ ja ☼ sekunnin välein (avausaika)
1 2 3 4 5 6 ♪♪
		 000000
		 Avaa lukko
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E-AVAIN KÄYTTÄJÄN AKTIVOINTI
- Paina näppäintä 1 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja
merkkivalo syttyy.
Merkkivalo on päällä seuraavien toimintojen aikana:
		

Näppäile pääkäyttäjäkoodi ♪♪

		

Syötä käyttäjän muistipaikka (1-9) ♪♪

		
		
		
		

Näppäile käyttäjän numeroyhdistelmä jonka
jälkeen kuulet kaksi merkkiääntä ♪♪,
pidä sitten avainta vasten lukijaa kunnes
kuulet uuden merkkiäänen ♪♪

		
		
		
		

Toista: ”Näppäile numeroyhdistelmä
jonka jälkeen kuulet kaksi merkkiääntä ♪♪,
pidä sitten avainta vasten lukijaa kunnes kuulet
uuden merkkiäänen♪♪”

AIKAVIIVEEN OHJELMOINTI
- Paina näppäintä 9 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy.
		

Näppäile pääkäyttäjäkoodi ♪♪

		

Aseta aikaviiveen ja avausajan arvot.

		

Toista arvot ♪♪

Esim.:
Paina 9 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy.
Pääkäyttäjäkoodi esim. 1-2-3-4-5-6 ♪♪
0301 (jos haluat 3 minuutin aikaviiveen, jonka jälkeen sinulla on 1 minuuttia aikaa avata lukko) ♪♪
Toista arvot (esim. 0301) ♪♪

Huom.: Aikaviiveen lyhentäminen voidaan tehdä vain avausajan aikana.
Aikaviiveen lisääminen voidaan kuitenkin tehdä milloin vain.

Esim.: Aktivoi käyttäjä 1:
- Paina näppäintä 1 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy
		

Näppäile pääkäyttäjäkoodi esim. 1-2-3-4-5-6 ♪♪

		

Syötä käyttäjän muistipaikka 1 ♪♪

		

Näppäile käyttäjän numeroyhdistelmä 9-8-7-6-5-4 ♪♪, aseta avain lukijaa vasten ♪♪

		

Toista: 9-8-7-6-5-4, ♪♪, avain lukijaan, ♪♪

KÄYTTÄJÄN POISTAMINEN
- Paina näppäintä 3 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy.
		

Näppäile pääkäyttäjäkoodi ♪♪

		

Syötä käyttäjän muistipaikka ♪♪

		

Käyttäjä poistettu.

AIKAVIIVEEN POISTAMINEN
- Aikaviiveen voi poistaa avausajan aikana.
- Menettely on sama kuin aikaviiveen ohjelmoinnissa, arvot:
aikaviive 00 minuuttia ja avausaika 01 minuuttia (0001).
PARISTOJEN VAIHTO
Lukko antaa toistuvia äänimerkkejä kun paristojen teho heikentyy.
Vaihda paristot ja käytä vain hyvälaatuisia 9V alkaliparistoja.

Esim.:
- Paina 3 kunnes kuulet kaksi merkkiääntä ja merkkivalo syttyy.
		

Pääkäyttäjäkoodi esim. 1-2-3-4-5-6 ♪♪

		

Käyttäjä muistipaikka 1♪♪

		

Käyttäjä nro 1 on poistettu.
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SECU SELO-A NÄPPÄINLUKON
KÄYTTÖOHJEET

B)

LUKON KÄYTTÖ ilman avausviivettä

Lukon avaaminen
1.
Näppäile 6-numeroinen käyttäjäkoodi (tehtaan asetus: pääkäyttäjäkoodi 1 2 3 4 5 6).
2.

Mikäli voimassa oleva käyttäjäkoodi on syötetty oikein, syttyy vihreä VALMIS AVATTAVAKSI
–merkki viideksi sekunniksi. Lukko on nyt valmis avattavaksi 5 sekunnin kuluessa. Väärän
käyttäjäkoodin näppäily aiheuttaa punaisen TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY –merkin
syttymisen viideksi sekunniksi.

3.

Avausvalmiuden aikana käännä pyöreä näppäimistö puoli kierrosta myötäpäivään ja avaa ovi
kahvasta.
Näppäimistöä voidaan kääntää neljännes kierrosta milloin tahansa, mutta tämä ei avaa lukkoa.
LUKON / OVEN AVAUS
Käännä näppäimistöä
myötäpäivään 180 astetta.
Käännä kahvaa vastapäivään ja avaa ovi.

LUKON / OVEN SULKEMINEN
Sulje ovi ja käännä kahvaa
myötäpäivään. Käännä näppäimistö
takaisin vastapäivään 180 astetta.

A)

YLEISTÄ

-

Lukko avataan kuusinumeroisella käyttäjäkoodilla.

-

Käyttäjäkoodeja voi olla enintään 9 kpl,
joista 1 on pääkäyttäjäkoodi.

-

Lukkoon on mahdollista ohjelmoida avausviive.

-

Aloittaessasi lukon avaamisen tarkista, että näppäimistö on pystysuorassa asennossa.

-

NÄPPÄIMEN VAHVISTUS -merkki syttyy jokaisen onnistuneen näppäimen painalluksen
jälkeen.

-

Jos näppäilet koodinumeron virheellisesti, aloita alusta painamalla ON-näppäintä.

-

Jos näppäilet koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, lukko estää automaattisesti kaikki syötöt
5 minuutin ajan. Jos 5 minuutin kuluttua koodi syötetään jälleen väärin, lukko lukittuu
seuraavaksi 20 minuutiksi (manipuloinnin esto). Odotusajan aikana punainen
LUKITTU-merkki vilkkuu, jolloin edes oikea käyttäjäkoodi ei avaa lukkoa.

-

Jos kahden näppäimen painamisen väli kestää kauemmin kuin 30 sekuntia, lukko kytkeytyy
pois päältä automaattisesti turvallisuussyistä. Avaustoiminto pitää aloittaa alusta.

Ohjelmointitilaan päästään käyttämällä joko pääkäyttäjäkoodia tai käyttäjäkoodia, ohjelmoinnin
tarkoituksesta riippuen.

-

Kun tiedot on kerran tallennettu (käyttäjäkoodit, avausviive), edes paristojen poisto /
tyhjeneminen ei hävitä niitä.

-

VALMIS AVATTAVAKSI

C OD E

LUKITTU
OHJELMOINTITILA

TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY
PATTERIT VÄHISSÄ

Prog

NÄPPÄIMEN VAHVISTUS
16

KAHVA

C)

OHJELMOINTI
SUORITA LUKON OHJELMOINTI AINA OVEN OLLESSA AUKI JA NÄPPÄIMISTÖN
OLLESSA PYSTYSUORASSA ASENNOSSA.

Ohjelmoinnin aloittaminen

Näppäile koodi avausohjeen mukaan siten, että VALMIS AVATTAVAKSI-merkki palaa.
Merkkivalon palaessa paina ENTER-näppäintä 5 sekunnin ajan, kunnes keltainen
OHJELMOINTITILA-merkkivalo syttyy. Se ilmoittaa, että olet onnistuneesti kirjautunut
ohjelmointitilaan, ja että lukko odottaa ohjeita. Jos haluat keskeyttää ohjelmointitoiminnon,
paina ON-näppäintä palataksesi lukon aloituskohtaan.

Pääkäyttäjäkoodin muuttaminen (tehtaan asetus 1 2 3 4 5 6)
1.

Aloita ohjelmointi menemällä ohjelmointitilaan pääkäyttäjäkoodilla (kts. kohta Ohjelmoinnin
aloittaminen).

2.

Näppäile ”0” ja paina ENTER-näppäintä hetki.

3.

Näppäile uusi 6-numeroinen pääkäyttäjäkoodi, jonka jälkeen paina ENTER-näppäintä hetki.

HUOLTOKUTSU

17

4.

Näppäile uusi 6-numeroinen pääkäyttäjäkoodi uudelleen ja paina ENTER-näppäintä hetki.
Jos tätä seuraa vihreän VALMIS AVATTAVAKSI –merkin palaminen 3 sekunnin ajan, se
tarkoittaa, että uusi pääkäyttäjäkoodi on syötetty onnistuneesti. Vanha koodi ei ole enää
voimassa. Jos kuitenkin toimintoa seuraa punainen TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY –merkin
palaminen kolmen sekunnin ajan, se tarkoittaa, että jotain meni vikaan ohjelmointitoiminnon
aikana , ja että vanha koodi on edelleen voimassa.

Käyttäjäkoodien asettaminen tai korvaaminen
1.

Aloita ohjelmointi menemällä ohjelmointitilaan pääkäyttäjäkoodilla
(kts. kohta Ohjelmoinnin aloittaminen).

2.

Näppäile ”1”, ”2”, tai …”8” osoittaaksesi käyttäjäkoodin muistipaikan , ja paina sitten ENTERnäppäintä hetki.

3.

Näppäile uusi 6-numeroinen käyttäjäkoodi ja paina ENTER-näppäintä hetki.

4.

Näppäile uusi 6-numeroinen käyttäjäkoodi uudelleen ja paina ENTER-näppäintä hetki.
Jos tätä seuraa vihreän VALMIS AVATTAVAKSI –merkin syttyminen 3 sekunniksi, se
tarkoittaa, että uusi käyttäjäkoodi on syötetty onnistuneesti osoittamallesi käyttäjäkoodin
muistipaikalle. Edellinen (korvattu) koodi ei ole enää voimassa. Jos kuitenkin toimintaa seuraa
punainen TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY –merkin palaminen 3 sekunnin ajan, se tarkoittaa,
että jotain meni vikaan ohjelmointitoiminnon aikana , ja että vanha koodi on edelleen
voimassa.

Käyttäjäkoodien poistaminen
1.

Aloita ohjelmointi menemällä ohjelmointitilaan pääkäyttäjäkoodilla (kts. kohta Ohjelmoinnin
aloittaminen).

2.

Näppäile ”1”, ”2”, tai….”8”osoittaksesi käyttäjäkoodin muistipaikan, ja paina sitten ENTERnäppäintä hetki.

3.

Paina ENTER-näppäintä hetki vielä kerran.

4.

Paina ENTER-näppäintä hetki kolmannen kerran. Jos tätä seuraa vihreän VALMIS
AVATTAVAKSI –merkin syttyminen 3 sekunniksi, se tarkoittaa, että valitun muistipaikan
käyttäjäkoodi on poistettu. Jos kuitenkin toimintaa seuraa punaisen TIETOJEN SYÖTTÖ
HYLÄTTY –merkin palaminen 3 sekunnin ajan, se tarkoittaa, että jotain meni vikaan
ohjelmointitoiminnon aikana ja että vanhat asetukset ovat edelleen voimassa.

Käyttäjäkoodin muuttaminen ilman pääkäyttäjäkoodia
1.

Aloita ohjelmointi menemällä ohjelmointitilaan omalla käyttäjäkoodillasi (kts.kohta
Ohjelmoinnin aloittaminen).

2.

Näppäile ”1”, ”2”, tai….”8”, joka on käyttäjäkoodisi muistipaikan numero, ja paina ENTERnäppäintä hetki.

3.

Syötä uusi 6-numeroinen käyttäjäkoodi ja paina sitten ENTER-näppäintä hetki.

4.

Näppäile uusi 6-numeroinen käyttäjäkoodi vielä kerran ja paina ENTER-näppäintä hetki. Jos
vihreä VALMIS AVATTAVAKSI –merkki syttyy 3 sekunniksi, se tarkoittaa, että käyttäjäkoodin
muuttaminen on onnistunut, ja että vanha käyttäjäkoodi ei ole enää voimassa. Jos kuitenkin
toimintoa seuraa punainen TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY –merkin syttyminen kolmeksi
sekunniksi, se tarkoittaa, että jotain meni vikaan ohjelmointitoiminnon aikana ja että vanha
asetus on edelleen voimassa.
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Avausviiveen asettaminen tai muuttaminen
1.

Aloita ohjelmointi menemällä ohjelmointitilaan pääkäyttäjäkoodilla (kts. kohta Ohjelmoinnin
aloittaminen)

2.

Näppäile numero ”9” ja paina ENTER-näppäintä hetki.

3.

Näppäile uusi 2-numeroinen avausviive 01 ja 99 minuutin väliltä. Tehtaan asetus on ”00”,
joka tarkoittaa, että lukko on toimitettu ilman ennalta asetettua avausviivettä.

4.

Paina ENTER-näppäintä hetki. Jos tätä seuraa vihreän VALMIS AVATTAVAKSI –merkin
syttyminen 3 sekunniksi, se tarkoittaa, että uusi avausviive on ohjelmoitu. Jos kuitenkin
punainen TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY –merkki syttyy 3 sekunniksi, se tarkoittaa, että jotain
meni vikaan ohjelmoinnin aikana ja että vanha asetus on edelleen voimassa.
TESTAUS
SULJE OVI VASTA KUN OLET TESTANNUT,
ETTÄ LUKKO VOIDAAN AVATA JA SULKEA KÄYTTÄEN UUSIA ASETUKSIA

D)

LUKON KÄYTTÖ avausviiveellä

Lukon avaaminen
1.

Näppäile 6-numeroinen käyttäjäkoodi.

2.

Vilkkuva vihreä VALMIS AVATTAVAKSI –merkki osoittaa, että syötetty käyttäjäkoodi on
voimassa. Vuorotellen vihreän valon kanssa vilkkuu punainen LUKITTU-merkki. Jos syötetty
koodi ei ole oikein, palaa TIETOJEN SYÖTTÖ HYLÄTTY –merkki viisi sekuntia.

3.

Odota kunnes ennalta ohjelmoitu avausviiveaika on kulunut; lukkoa ei voi avata tässä tilassa.
Avausviiveajan loputtua vihreä NÄPPÄIMEN VAHVISTUS –merkki vilkkuu kolme minuuttia.

4.

Syötä voimassaoleva käyttäjäkoodi vielä kerran vihreän merkin vilkkuessa.

5.

Lukon avaamisvalmiuden osoittamiseksi vihreä VALMIS AVATTAVAKSI –merkki palaa viisi
sekuntia. Käyttäjä voi nyt avata lukon.

6.

Avausvalmiuden aikana käännä pyöreä näppäimistö puoli kierrosta myötäpäivään ja avaa
ovi kahvasta.
Näppäimistöä voidaan kääntää neljännes kierrosta milloin tahansa, mutta tämä ei avaa
lukkoa

Lukon lukitseminen
Käännä näppäimistö vastapäivään pystysuoraan asentoon.
E)

PATTEREIDEN VAIHTAMINEN
On suositeltavaa vaihtaa patterit niin pian
kun punainen PATTERIT VÄHISSÄ –merkki
syttyy, koska lukko voidaan avata vain noin
50 kertaa sen jälkeen. Käyttäjäkoodeja
ei voi muuttaa ennen kun uudet patterit
on vaihdettu. Patterien vaihtamiseksi
nosta patterilokeron kansi ruuvimeisselin
kärjellä. Aseta kolme vuotamatonta AAalkalipatteria huomioiden oikea napaisuus.
Hävitä vanhat patterit luontoa suojelevaa
lainsäädäntöä noudattaen.
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SECU SELO-B NÄPPÄINLUKON
KÄYTTÖOHJEET

B) LUKON TOIMINTA
Lukon avaaminen ilman viivettä (tehdasasetus)

SELO-B sähkölukko voidaan ohjelmoida avautumaan joko 7- tai 8- numeroisella salaisella koodilla,
tai vaihtoehtoisesti vasta ennaltamääritellyn avausviiveen kuluttua. Lukko voidaan myös ohjelmoida
niin, että avaaminen on mahdollista vain tiettyinä lukkoon ohjelmoituina aikoina. Lukon avaamista
varten voidaan ottaa käyttöön enintään 40 koodia.

1.

Paina On/Enter-näppäintä, lukon ollessa valmiustilassa näytön tervehdysteksti korvautuu pian
kehoituksella syöttää käyttäjän salainen avauskoodi.Musta neliönmuotoinen kursori vilkkuu
ilmoittaen ensimmäisen numeron paikan näytöllä.

2.

Syötä sisään 7- tai 8- numeroinen koodi (tehdasasetuksena pääkäyttäjän koodi on 1234567).
Jokaista onnistunutta näppäimen painallusta seuraa näyttöön ilmestyvä tähti, kursorin liikkuessa
samalla eteenpäin. Koodin viimeisen numeron jälkeen lukko tarkistaa koodin automaattisesti.

3.

Jos syötetty koodi täsmää lukkoon ennalta syötetyn koodin kanssa, se kehoittaa käyttäjää viiden
sekunnin ajan kääntämään pyörivää näppäimistöä, ja avaamaan lukon.

A)

YLEISTÄ

-

Aloittaaksesi avaamistoimenpiteen, tarkista että pyörivä näppäimistö on pystysuorassa asennossa.

-

Näyttöön ilmaantuu vastine kaikkien hyväksyttävien merkkien näppäilyn jälkeen

tai:

-

Jos koodi näppäillään virheellisesti, palaa aloitustilaan painamalla On/Enter-näppäintä, ja aloita
uudelleen.

Lukon avaaminen ennalta määritellyn avausviiveen kanssa (1- 99 minuuttia)

-

Jos avauskoodi näppäillään virheellisesti 3 kertaa peräkkäin, lukko lukkiutuu automaattisesti viideksi
minuutiksi. Jos tämän viiden minuutin kuluttua näppäillään edelleen väärä koodi, lukko lukkiutuu
vielä kahdeksikymmeneksi minuutiksi (manipulaatiovaste). Tänä aikana jäljellä oleva viiveaika näkyy
näytöllä, eikä oikeinsyötetty koodi avaa lukkoa. Kun viiveaika on ohi, aukeaa lukko oikeinsyötetyllä
koodilla.

-

Jos näppäinten painamisen välillä kuluu enemmän kuin 30 sekuntia, lukko menee pois päältä
turvalisuussyistä. Avaaminen on tällöin aloitettava alusta.

-

Lukkoon tallennetut tiedot (numeroyhdistelmät,ajan määrittely, käyttäjät) eivät häviä
sähkökatkoksen aikana

Lukon avaava pyörivä näppäinyksikkö
Monitoimintonäppäimet "1" ja "2"
sanojen ja lukujen syöttöä, sekä valikossa
liikkumista varten
Näppäimet "0-9" numeroiden ja
suoran tekstin syöttöä varten

Näytön 3 riviä näytön tekstejä ja
koodeja varten

1.

Paina On/Enter-näppäintä, lukon ollessa valmiustilassa näytön tervehdysteksti korvautuu pian
kehoituksella syöttää käyttäjän salainen avauskoodi.Musta neliönmuotoinen kursori vilkkuu
ilmoittaen ensimmäisen numeron paikan näytöllä.

2.

Syötä sisään 7- tai 8- numeroinen koodi (tehdasasetuksena pääkäyttäjän koodi on 1234567).
Jokaista onnistunutta näppäimen painallusta seuraa näyttöön ilmestyvä tähti, kursorin liikkuessa
samalla eteenpäin. Koodin viimeisen numeron jälkeen lukko tarkistaa koodin automaattisesti.

3.

Jos syötetty koodi täsmää lukkoon ennalta syötetyn koodin kanssa, se aloittaa ennalta asetetun
viiveen laskemisen, ja näyttää jäljellä olevan ajan näytöllä. Jos koodi poikkeaa lukkoon
ohjelmoidusta koodista, se ilmoittaa väärästä toiminnasta.

4.

Odota avausviiveen loppuun kulumista, ja syötä tämän jälkeen oikea avauskoodi.

5.

Syötä avauskoodi uudelleen.

6.

Merkkinä avausvalmiudesta, lukko kehoittaa käyttäjää viiden sekunnin ajan kääntämään pyörivää
näppäimistöä, ja aloittamaan avaamisen.

1 rivi näppäintoimintoja ja pattereiden
tilan näyttöä varten
- "Function"-näppäin
ohjelmointitilaan siirtyminen
On/Enter-näppäin, josta näppäinyksikön
virta päälle, toiminnan valinta ja asetus
aloitustilaan

Lukon avaus - Uudelleen lukkiutuminen ja lukituksen varmennus
1.

Avataksesi lukon viiden sekunnin avausvalmiuden aikana, käännä näppäinyksikköä myötäpäivään
puoli kierrosta. Huomio, että yksikköä voidaan kääntää neljänneskierros, mutta tämä ei vielä riitä
avaamaan lukkoa.
Avataan myötäpäivään

- Pattereiden tila "täynnä"
- "Function"-näppäin, josta valitaan
haluttu "Function"-näppäin, jolla
poistetaan viimeiseksi näppäilty
valikko (menu)

- Pattereiden tila "2/3 täynnä"
- "Function"-näppäin, jolla
poistetaan viimeiseksi näppäilty
merkki

Suljetaan vastapäivään

- Pattereiden tila "1/3 täynnä"
- "Function"-näppäin, josta palataan
valikossa takaisinpäin
- Näppäimet "1" ja "2"
joilla selataan valikkoa
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- Pattereiden tila "melkein tyhjä"

2.

Jos näppäinyksikköä käännetään avausvalmiuden aikana takaisinpäin aloitusasentoon, se lukittuu
uudelleen, ja voidaan avata vain näppäilemällä koodi uudelleen.
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C) NUMEROKOODIN VAIHTAMINEN

D) KIELEN VAIHTAMINEN
Asetukset - valikko/ kieliasetukset

SUORITA TESTAUS AINA OVEN OLLESSA AUKI !
Turvallisuussyistä lukon uudelleenohjelmointi on aina suoritettava oven ollessa auki ja
lukitussalpojen ollessa ylhäällä. Vasta kun olet täysin varma, että lukko on ohjelmoitu
oikein, ja uudet asetukset toimivat, voit sulkea oven.

1.

Paina On/Enter- näppäintä. Lukko pyytää näppäilemään käyttäjän koodin. "M"- kirjain ilmestyy
"Function"- näppäimen yläpuolelle.

2.

Saat asetusvalikon auki painamalla "Function"- näppäintä. Liiku valikossa näppäimillä "1" ja "2"
(ylös tai alas) haluamasi vaihtoehdon kohdalle.

Toisen kielen valitseminen
Valitse asetukset (setting mode) vaihtaaksesi yhden koodeista
VAIHDA LUKON ASETUKSIA VAIN LUKON OLLESSA AUKI. ÄLÄ LUO YHDISTELMÄÄ
HENKILÖKOHTAISTEN PÄIVÄMÄÄRIEN MUKAAN ( esim. hääpäivät, syntymäpäivät jne.)
1.

Paina On/Enter- näppäintä. Kun lukko on valmis käyttöä varten, tervehdysteksti vaihtuu kahden
sekunnin kuluttua kehoitukseen syöttääa käyttäjän avauskoodi. Kursori vilkkuu näytöllä ja iso "M"kirjain ilmestyy "Function"- näppäimen yläpuolelle.

2.

Painamalla "Function"- näppäintä asetustilan valikot tulevat näkyviin. Tässä tilassa symbolit "1" ja
"2"- näppäinten yläpuolella ohjaavat valikossa liikkumista ( ylös tai alas). Ensimmäinen ilmestyvä
valikko on "Koodin vaihto" (Code Change). Käytä näppäimiä "1" ja "2" aktivoidaksesi valikon muita
toimintoja.

Pääkäyttäjän koodin vaihtaminen ( tehdasasetus 1 2 3 4 5 6 7 )
1.

Valittaessa asetusvalikko kursori liikkuu automaattisesti "koodin vaihto"- valinnan kohdalle.
Valitaksesi tämän paina On/Enter- näppäintä.

2.

Seuraavaksi näytölle kuvautuvat pääkäyttäjä sekä muut mahdolliset lukkoon ohjelmoidut käyttäjät.
Valitaksesi pääkäyttäjän paina On/Enter- näppäintä.

3.

Lukko kehoittaa nyt käyttäjää syöttämään vanhan, voimassa olevan koodin. Kun otat lukon käyttöön
ensimmäisen kerran, syötä tehdasasetuskoodi (1234567) ja vahvista se painamalla On/Enternäppäintä.

4.

Seuraavaksi lukko pyytää käyttäjää syöttämään uuden koodin. Näppäile se ja vahvista On/Enternäppäimellä. Turvallisuussyistä uusi koodi pyydetään syöttämään kaksi kertaa. Vahvista uudelleen
painamalla On/Enter.

5.

Lukko vahvistaa onnistuneen pääkäyttäjän koodin vaihdon tekstillä: "Code change completed!" Jos
vaihto epäonnistui, näyttöön ilmestyy teksti: "Wrong code!" Asetustila jää aktiiviseksi painettaessa
"Function"- näppäintä, aina kun sen yläpuolella näkyy merkki "<". Jos asetustilasta poistutaan,
käyttäjän on jälleen syötettävä voimassa oleva koodi.

Käyttäjäkoodin vaihtaminen
1.

Valittaessa asetustila kursori menee automaattisesti "koodin vaihto" -"Code change"- valinnan
kohdalle. Paina On/Enter- näppäintä.

2.

Seuraavaksi pääkäyttäjä, sekä muut käyttäjät listautuvat näytölle. Valitse haluamasi käyttäjä
näppäimillä "1" ja "2" (ylös tai alas). Vahvista valinta On/Enter- näppäimellä.

3.

Näytön teksti kehoittaa käyttäjää näppäilemään voimassaolevan käyttäjän koodin. Näppäile se, ja
vahvista On/Enter- näppäimellä.

4.

Seuraavaksi lukko pyytää uuden käyttäjäkodin. Näppäile tämä, ja vahvista painamalla On/Enter.
Turvallisuussyistä uusi koodi pyydetään toistamiseen.

5.

Lukko ilmoittaa onnistuneesta käyttäjäkoodin vaihdoksesta tekstillä : "Code change completed!".
Jos vaihto ei ole onnistunut, näytöllä lukee: "Wrong code!". Voit jättää asetustilan aktiiviseksi
painamalla "Function"- näppäintä, kun sen yläpuolella näkyy merkki "<".
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1.

Käytä näppäimiä "1" ja "2" valitaksesi kentän "Language/Sprache" valikosta.

2.

Käytä näppäimiä "1" ja "2" valitaksesi haluamasi kielen. Vahvista valintasi painamalla On/Enter.

E) PATTEREIDEN VAIHTAMINEN
Kun pattereiden tilaa merkitsevä symboli näytöllä näyttää " melkein
tyhjä", käyttäjää huomautetaan tekstillä "Please replace batteries!"
joka kerta kun lukkoa käytetään. Suosittelemme toimimaan ohjeen
mukaan ja vaihtamaan patterit, koska tällöin lukon voi avata enää
vain noin 50 kertaa. Huomioi, että yhtäkään numerokoodia ei nyt voi
vaihtaa, ennenkuin uudet patterit on asennettu. Pattereiden vaihtoa
varten nosta patterilokeron kansi ruuvimeisselin kärjellä. Aseta
kolme vuotamatonta AA- alkalipatteria lokeroon huomioiden oikea
napaisuus. Hävitä vanhat patterit luontoa suojelevaa lainsäädäntöä
noudattaen.
F) LUKON MUUT ASETUKSET
Yksityiskohtaista tietoa lukon muista toiminnoista saat lukon mukana toimitettavasta cd-rom levykkeestä.
Nämä toiminnot ovat:
- Aikatoiminnot.................. - Ajan asettaminen
- Päivämäärän asettaminen
- Ajoituksen asetukset:................. - Tiedon syöttö ( Ajastin A)
		
- Tiedon syöttö (Ajastin B)
- Lomanaikainen lukitus:.............. - Yksi lomakausi
		
- Vuosittain toistuvat lomaperiodit
- Avausviive
- Kalibroitu kello
- Automaattinen siirtyminen kesäajasta talviaikaan
-Pääkäyttäjätoiminnot

-Koodien numeromäärän määrittely
- Uudelleen organisointi
- Koodien vaihtamisen esto käyttäjiltä
- Aikatoimintojen nollaus

- Toimintolistan tulostus
- Lukon tietojen näyttäminen.
- Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Kaso Help Desk 24h 0600 979 77 tai huolto@kaso.fi
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SECU E2000 / E4000 NÄPPÄINLUKON KÄYTTÖOHJEET

3.9

Kokeilkaa uutta järjestelmää muutaman kerran avausohjeiden mukaisesti.

4.0

Paristojen vaihto

Lukko on kiinni kun vipu osoittaa vasempaan ja auki kun vipu osoittaa oikeaan (eli on näppäimistön edessä). Vipu kääntyy ainoastaan oven lukitussalpojen ollessa ulkona.

Kolme pitkää matalaa merkkiääntä ilmoittaa, että paristot on vaihdettava. Lukon voi kuitenkin avata vielä 50 kertaa, mutta järjestelmää ei voi vaihtaa.

1.0

Paristot ovat kahdessa paristokotelossa (kts. 1.0 kohdan kuvaa), lukon vivun ylä- ja alapuolella. Avatkaa kummankin paristokotelon kansi esim. ruuvimeisselillä ja vaihtakaa kaikki neljä
alkaalisauvaparistoa (1.5 V). Huolehtikaa käytettyjen paristojen asianmukaisesta hävityksestä.

Lukon avaaminen
1.1

Painakaa EIN/ON -näppäintä. Kuuluu Iyhyt
korkea merkkiääni.

1.2

Näppäilkää numerojärjestelmä (tehtaan
järjestelmä 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).

1.3

Painakaa ENTER -näppäintä. Kuuluu Iyhyt
korkea merkkiääni, jos järjestelmä on
näppäilty oikein .

1.4

Avatkaa lukko viiden sekunnin kuluessa
kääntämällä lukon vipua puoli kierrosta
oikeaan (näppäimistön eteen).

PARISTOKOTELOT

Mikäli vipu ei käänny loppuun asti, järjestelmä on näppäilty väärin (kohdassa 1.3 kuului Iyhyt matala
merkkiääni), ja avaaminen on aloitettava uudelleen kohdasta 1.1.
Mikäli järjestelmä näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, seuraava yritys voidaan tehdä vasta
viiden minuutin kuluttua. Mikäli järjestelmä nappäillään neljännen kerran väärin, seuraava yritys voidaan tehdä vasta kahdenkymmenen minuutin kuluttua. Mikäli uusi yritys tehdään liian aikaisin, kuuluu
kaksi Iyhyttä matalaa merkkiääntä painettaessa EIN/ON näppäintä. Kaksi Iyhyttä korkeaa merkkiääntä ilmoittaa, kun uusi yritys voidaan tehdä.

5.0

Merkkiäänet
1 x lyhyt korkea
2 x lyhyt korkea
		
1 x pitkä korkea
		
2 x pitkä korkea
1 x lyhyt matala
2 x lyhyt matala
		
1 x pitkä matala
		
2 x pitkä matala
3 x pitkä matala
6 x pitkä matala
6.0

painettu EIN/ON -näppäintä: järjestelmä voidaan näppäillä
avaaminen voidaan aloittaa (kolmen väärän yrityksen
aiheuttama viive kulunut)
vanha järjestelmä on purettu
(ENTER -näppäintä on painettu kuusi sekuntia)
järjestelmä on näppäilty oikein
järjestelmä on näppäilty väärin
painettu EIN/ON -näppäintä: järjestelmää ei voi vielä näppäillä
(viive kolmen väärän yrityksen jälkeen)
järjestelmä on näppäilty oikein
(kolmen väärän yrityksen aiheuttaman viiveen jälkeen)
järjestelmän vaihto tehty väärin - vanha järjestelmä edelleen voimassa
paristot on vaihdettava
lukossa on vikaa, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun huoltoon

Avausviiveen asennus
1. Paina EIN/ON-näppäintä
2. Syötä koodi. Jos lukossa on asennettu viiveeksi 0 min, niin mene kohtaan 4.

1.5

Avatkaa ovi kääntämällä oven kahvaa.

2.0

Lukon lukitseminen

3. Paina ENTER-näppäintä kerran ja odota kunnes viive kuluu loppuun. Kun kuulet Iyhyet ja
		 korkeat merkkiäänet, niin paina ENTER-näppäintä. Syötä nyt koodi kerran vielä.

Lukko lukitaan kääntämällä lukon vipua puoli kierrosta vastapäivään (pois näppäimistön
edestä). Huom. vipua ei saa kääntää lukitussalpojen ollessa oven sisässä.

4. Pidä ENTER-näppäintä alas painettuna noin 6 sek., kunnes kuulet pitkän
		 ja korkean merkkiäänen.

3.0

Järjestelmän vaihto

5. Näppäile luku 60.

Turvallisuussyistä tehtaalla asetettu järjestelmä on ehdottomasti vaihdettava. Pitäkää uusi
järjestelmä muistissa, koska ilman oikeaa järjestelmää lukkoa ei voi mitenkään avata.

6. Paina ENTER-näppäintä.

Käännä kahvasta oven lukitussalvat yläasentoon.
3.1

Kääntäkää lukon vipu vasempaan lukko-asentoon.

3.2

Painakaa EIN/ON -näppäintä. Kuuluu Iyhyt korkea merkkiääni.

3.3

Näppäilkää nykyinen järjestelmä (tehtaan järjestelmä 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).

3.4

Painakaa kuuden sekunnin ajan ENTER -näppäintä kunnes kuuluu pitkä korkea merkkiääni.

3.5

Näppäilkää uusi järjestelmä (6 numeroa).

3.6

Painakaa ENTER -näppäintä.

3.7

Näppäilkää uusi järjestelmä toisen kerran.

3.8

Painakaa ENTER -näppäintä. Jos järjestelmän vaihto on tehty oikein, kuuluu kaksi Iyhyttä
korkeaa merkkiääntä.

7. Näppäile nyt uusi viiveaika minuutteina.
		 Sen pitää olla kaksinumeroinen luku väliltä 00 .. 99.
8. Paina ENTER-näppäintä. Jos kaikki meni oikein, kuulet 2 kpl pitkää ja korkeaa merkkiääntä.
		
Jos kuulet 2 kpl pitkää ja matalaa merkkiääntä, niin viiveen syötössä on
		 tapahtunut virhe. Silloin aloita alusta kohdasta 1.
Lisäohjeet:
Kun lukkoon on asennettu avausviive, toimi seuraavasti:
1. Odota, kunnes viiveen aika kuluu loppuun. Sen jälkeen kuuluu 30 sek. ajan Iyhyt ja korkea
		 merkkiääni. Ennen kuin merkkiääni loppuu, niin paina ENTER-näppäintä.
2. Syötä nyt koodi ja paina ENTER-näppäintä.
3. Avaa lukko kahvasta.

Jos kuuluu kaksi pitkää matalaa merkkiääntä, vaihto on tehty väärin ja vanha järjestelmä on
edelleen voimassa. Aloittakaa vaihto uudelleen kohdasta 3.1 .
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10.

S & G 6730 / 6630
NUMEROLUKON KÄYTTÖOHJEET

LIITTEET

avausmerkki

2.0

Lukko lukitaan kiertämällä valitsinta vasempaan vähintään neljä täyttä kierrosta.
3.0

vaihtomerkki

1.0

Lukon avaaminen

1.1

Tehdas on asettanut lukkoon järjestelmän 10 - 20 - 30. Lukko avataan tehtaan järjestelmällä
seuraavasti.
4 x 10
Kiertäkää valitsinta vasempaan
kunnes luku 10 on neljännen (4.)
kerran tarkalleen avausmerkin kohdalla.

1.2

1.3

1.4

Kiertäkää valitsinta oikeaan kunnes
luku 20 on kolmannen (3.) kerran
tarkalleen avausmerkin kohdalla.

Kiertäkää valitsinta vasempaan
kunnes luku 30 on toisen (2.) kerran
tarkalleen avausmerkin kohdalla.

Kiertäkää valitsinta oikeaan kunnes
siinä tuntuu pieni vastus. Jatkakaa
kiertämistä edelleen kunnes valitsin pysähtyy kokonaan. Lukko on
nyt auki ja ovi aukeaa nostamalla
kahvaa. Jos ovi ei avaudu, aloittakaa lukon avaaminen alusta entistä
huolellisemmin.

3.1

Vanhan järjestelmän purkaminen
Tehtaan järjestelmä 10 - 20 - 30 puretaan seuraavasti.
Huom. järjestelmä puretaan VAIHTOmerkkiin.

3.1.1

Kiertäkää valitsinta vasempaan kunnes luku 10 on neljännen (4.) kerran tarkalleen VAIHTOmerkin kohdalla.

3.1.2

Kiertäkää valitsinta oikeaan kunnes luku 20 on kolmannen (3.) kerran tarkalleen VAIHTOmerkin kohdalla.

3.1.3

Kiertäkää valitsinta vasempaan kunnes luku 30 on toisen (2.) kerran tarkalleen
VAIHTOmerkin kohdalla.

3.1.4

Avatkaa oven takakansi, asettakaa vaihtoavain (toimitettu kaapin mukana) ohjetarran vieressä olevaan reikään ja työntäkää avain pohjaan. Kääntäkää avainta 1/4 kierrosta. Vanha
järjestelmä on nyt purettu. Jättäkää vaihtoavain tähän asentoon.

3.2

Uuden järjestelmän asettaminen
Uutta järjestelmää valitessanne älkää käyttäkö lukuja 0 - 20 viimeisenä lukuna. Ei siis esimerkiksi 46 - 82 - 13. Turvallisuuden kannalta on lisäksi eduksi, että luvut eivät pääty nollaan
(0) tai viiteen (5) eivätkä ole nousevassa sarjassa kuten 35 - 50 - 75.

3 x 20

2 x 30

Järjestelmän vaihto
Tehtaan lukkoon asettama järjestelmä on turvallisuuden vuoksi ehdottomasti vaihdettava.
Järjestelmä voidaan vaihtaa rajattomia kertoja. Avatkaa lukko avausohjeiden mukaisesti ja
vetäkää ovi auki (kaikki järjestelmän vaihtotoimenpiteet tehdään oven ollessa auki). Käännä
kahvasta oven lukitussalvat yläasentoon, jolloin lukon valitsinrengas vapautuu.

Valitsinrenkaan yläpuolella on avausmerkki lukon
aukaisua varten. Tämän vasemmalla puolella on
vaihtomerkki numerojärjestelmän vaihtoa varten.
Valitsinrengasta on kierrettävä huolellisesti. Aina
virheen sattuessa on valinta aloitettava alusta siten
että valitsinrengasta kierretään vähintään neljä
täyttä kierrosta vasempaan. Tämä koskee sekä avaamista että järjestelmän vaihtoa.

Lukon lukitseminen

Esimerkkijärjestelmä 54 - 38 - 72 asetetaan seuraavasti. Huom. järjestelmä asetetaan
VAIHTOmerkkiin.
3.2.1

Kiertäkää valitsinta vasempaan kunnes luku 54 on neljännen (4.) kerran tarkalleen VAIHTOmerkin kohdalla.

3.2.2

Kiertäkää valitsinta oikeaan kunnes luku 38 on kolmannen (3.) kerran tarkalleen VAIHTOmerkin kohdalla.

3.2.3

Kiertäkää valitsinta vasempaan kunnes luku 72 on toisen (2.) kerran tarkalleen
VAIHTOmerkin kohdalla. Jättäkää valitsinrengas tähän asentoon.

3.2.4

Kääntäkää vaihtoavain alkuperäiseen asentoon ja vetäkää pois. Uusi järjestelmä on nyt kiinnitetty.

3.2.5

Kokeilkaa uutta järjestelmää muutamia kertoja OVEN OLLESSA AUKI: lukitkaa lukko (kiertämällä valitsinta vähintään neljä kierrosta vasempaan), avatkaa se avausohjeiden mukaisesti
AVAUSmerkkiin ja nostakaa kahvasta.
Mikäli lukko ei avaudu, järjestelmä on asetettu väärin (yleisin virhe on yhden tai useamman
luvun asettaminen AVAUSmerkkiin VAIHTOmerkin sijasta). Kokeilkaa eri vaihtoehtoja ja
ottakaa tarvittaessa yhteys Kason huoltoon.
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