Käyttöohjeet
E-sarja, PTK-sarja

KÄYTTÖOHJEET

2019

®

Lukekaa käyttöohjeet huolellisesti ennen kaapin käyttöönottoa.

®

Olette valinneet käyttöönne korkealaatuisen kotimaisen KASO-tuotteen.
Haluamme kiittää luottamuksesta ja antaa
käyttöohjeiden myötä Teille parhaan mahdollisen alun
KASO-tuotteen käyttöönotossa ja tulevassa käytössä.
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Kassakaapit
E-300 sarja

Kassakaapit
E-400 sarja

Paloturvakaapit
PTK E1-300 sarja
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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 suositukset (Finanssialan kassakaappiohje 2017) 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

b) Paloturva
Kaapin paloturvaluokka ilmenee oven sisäpuolella olevasta merkinnästä.
Merkintä kertoo kaapin paloturvaluokan ja testistandardin.

2.

KAAPIN ASENNUS
Kaappi tulee asentaa sisätiloihin. Huoneen lämpötilan tulee olla 10-40°C, jotta kaapin
ominaisuudet säilyvät normaaleina.
Ennen kaapin paikalleen viemistä on asiakkaan varmistettava lattioiden riittävä
kantavuus. 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). Asiakas vastaa kaapin sijoittamisesta ja kiinnittämisestä lattiaan.
Suojatulppa
Kaapin pohja
Ankkuripultti
HILTI HSA M
16x140/25
Betonilattia
Poranreikä
O 16 mm

1. Aseta kaappi sijoituspaikalleen.
2. Poista muovinen suojatulppa.
3. Poraa kaapin reiän 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.
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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 kolmen (3) vuoden välein.
Huolehtikaa kaikissa tilanteissa siitä, että avaimet eivät joudu asiattomiin käsiin.
Mikäli avain katoaa, sarjoittakaa lukko välittömästi uudelle avaimelle /avainparille.
Avainlukon sarjoittaminen
Lukon voi sarjoittaa uusille avaimille vain käytössä olevan ehjän avaimen avulla.
Kun lukkoa aletaan sarjoittamaan uusille avaimille, niin kassakaapin ovi täytyy ensin
aukaista. Oven ollessa auki-asennossa lukitussalvat käännetään kahvasta kiinni
asentoon ja lukko lukitaan (älä poista avainta lukosta).
Käännä avainta 80° vastapäivään lukon sarjoitusasentoon (kuva 1.a),
kunnes avain pysähtyy.
Käännä avainta 260° myötäpäivään, jolloin tunnet lopussa pienen vastuksen (kuva 1.b).
Vedä vanha avain lukosta ulos ja työnnä uusi avain lukkoon
(huom. laita uusi avain oikein päin)
Käännä uusi avain 180° vastapäivään (kuva 1.c)
Nyt lukko on sarjoitettu uusille avaimille.
Kokeile kaikkien uusien avaimien toiminta vähintään kolme kertaa
ennen kun suljet kassakaapin.

- 80°

Kuva 1.a

260°

Kuva 1.b

180°

Kuva 1.c

b) Elektroniset lukot
Mikäli kaappiin on asennettu elektroninen lukko, sen käyttöohjeet ovat liitteenä.
Avainten kadotessa tai koodin unohtamisessa kaappi joudutaan aina
murtamaan auki.
Turvallisuussyistä johtuen Kaso Oy ei säilytä eikä kerää
asiakkaiden koodi- eikä muitakaan tunnistetietoja.
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L u ko t p e i t tävä
s u oj a l u u k k u

Va i hto ava i m i n e n
ava i n l u k ko

Pulse
1 - 1 0 k p l ko o d i p a i k koj a

Te c h m a s te r
1 - 9 5 k p l ko o d i p a i k koj a
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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.
* 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 käännetään kahvasta salpatapit lukitustilaan
(salvat ulos oven sisältä). Huom! Ovea suljettaessa VARMISTA AINA, ETTÄ
SALPATAPIT OVAT OVEN SISÄLLÄ. ÄLÄ KOSKAAN LYÖ OVEA KIINNI SALPOJEN
OLLESSA YLHÄÄLLÄ, KOSKA SE VAHINGOITTAA SALPAKONEISTOA.
HUOM! VARMISTA, ETTÄ KAAPPI ON LUKOSSA KÄYTÖN JÄLKEEN.

SALPATAPIT
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1.

2.

3.

4.*

5.*

6.*

7.

8.

9.

10.
1. Kiinteä hylly

6. Datalokero MI-400 (k 200 mm) *

2. Ulosvedettävä hylly

7. Avainsäilytysyksikkö
300 avainkoukkua

3. Ulosvedettävä työtaso
4. Lukittava sisälokero
(k 350 mm) *
5. Lukittava sisälokero
(k 150 mm) *

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

8. Ulosvedettävä
avainlokerikkohylly
9. Ulosvedettävä avainhylly
10. Ulosvedettävä
riippukansioteline
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6.

VALMIUS RUNKOÄÄNI-ILMAISIMELLE JA KAAPELOINNILLE
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 asentaa
tehtaalla valmiiksi. Hälytysjärjestelmiin erikoistuneet asennusliikkeet suorittavat
niiden kytkennät rikosilmoitinjärjestelmiin. Runkoääni-ilmaisin valmiuden
jälkiasennuksessa ota yhteyttä Kaso-huoltoon.
Mahdolliset kaapeloinnit (lukko- ja ovimikrot), lukkojen verkkovirta- ja
kulunvalvonta liitännät viedään kytkentärasiaan yläsalvan taakse.

Kytkentärasia

Ilmaisimen
asennuslevy

10

7.

HUOLTO
Lukko- ja salpakoneistolle suositellaan huoltoa kolmen vuoden välein.
Mikäli lukko- ja salpakoneistossa ilmenee ongelmia ota heti yhteyttä
Kaso-huoltoon.
Avainlukkoa 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.

9.

TAKUU
Myönnämme toimittamillemme tuotteille kahden (2) vuoden takuun.
Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen
käyttötarkoituksen sekä käyttöohjeiden mukaisesti kuivissa sisätiloissa.
Takuu korvaa suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata paristoja,
normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta
eikä välillisiä kuluja.
Asiakkaan on esitettävä takuuseen perustuva vaade Kasolle kirjallisesti takuuaikana ja
kahdeksan arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen.
Kasolla on oikeus valintansa mukaan joko myöntää alennusta, korjata tuotteessa
oleva virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

10.

KAAPPIEN KIERRÄTYS
Huolehdimme myös vanhojen kaappien pois kuljettamisesta sekä asianmukaisesta
hävittämisestä.
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Tyyppikilpi
Murtoluokkamerkintä

PALOTURVALUOKKA 60 PAPER
60 min palonkestävyys menetelmän
NT FIRE 017 mukaisesti. Testi on
tehty VTT Rakennustekniikassa.

FIRE PROTECTION CLASS 60 PAPER
60 min fire resistance according to
NT FIRE 017 method. The test was
performed at VTT Building Technology.

Lyhtytie 2, P.O. Box 27, 00751 Helsinki
Tel. int. +358 10 271 3700
www.kaso.fi

Tyyppikilpi
Paloluokkamerkintä
Huoltotarra
Suositeltu huoltoväli 3 vuotta

Olette vastaanottaneet KASO-tuotteen
Jotta tuotteen toiminta varmistettaisiin jatkossa,
suosittelemme huoltoteknikkomme käyntiä
vuoden
aikana.
Huolto 0600-97 977 (E2,95/min + pvm)
KASO OY, LYHTYTIE 2 00750 HELSINKI
www.kaso.fi
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Kaso huoltopalvelut
Huoltosopimus

Kaso Oy tarjoaa asiakkailleen turvakalusteiden huoltosopimusta.
Tarjoamassamme huoltosopimusmallissa ei asiakkaalle aiheudu mitään kuukausi- tai vuosimaksuja.
Huollamme säännöllisesti asiakkaidemme huoltosopimuksen piiriin kuuluvat turvakalusteet:
HOLVINOVET • KASSAKAAPIT • PALOTURVAKAAPIT • MEDIAKAAPIT • YÖSÄILÖT • VÄLISÄILÖT
Huoltosopimuksen on kanssamme tehnyt jo useita satoja asiakkaitamme ympäri Suomea.

Huoltosopimuksen hyödyt teille asiakkaana:
• Huolto varmistaa holvien ja kassakaappien moitteettoman toiminnan, pidentää niiden
käyttöikää sekä pienentää paniikkitilanteista johtuvia merkittäviä kustannuksia.
• Huoltosopimusasiakkaidemme mahdolliset kiireelliset huollot suoritetaan ennen
muita huoltoja.
• Vara-avaimien ja niiden toimivuuden tarkistuksella voidaan pääosin välttää
turvakalusteiden aukiporaus, joka aiheuttaa merkittäviä välittömiä ja välillisiä kustannuksia.
• Huoltosopimuksella varmistetaan myös pienten vikojen korjaaminen, joiden vuoksi ei
kustannussyistä huoltoa muuten tilattaisi.
• Kaso Oy:n huolto huoltaa kaikkien valmistajien turvakalusteita.
• Turvakalusteiden määräaikaisista huolloista vastaa Kaso Oy:n huolto ja näin ollen
huollot tehdään ajallaan.

Vastaamme mielellämme kaikkiin huoltosopimusta koskeviin kysymyksiinne.

Kaso Oy, Lyhtytie 2, PL 27, 00751 Helsinki
Puh. 010 271 3790
huolto@kaso.fi
www.kaso.fi

15

Lisätiedot yrityksestä sekä tuotteista www.kaso.fi
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