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1. Červený LED 
 indikátor
2. Zelený LED 
 indikátor
3. Klávesnica
4. Teleso zámku
5. Zatvorená poloha
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8. Rukoväť
9. Montážna skrutka

Zálohovanie 
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batérie
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Elektronický zámok na skrinky miniK10 s hlavným kódom/kódom správcu, funkciou 
osobného použitia a výdržou batérie až 10 rokov. miniK10 je možné nainštalovať 
pre pravú aj ľavú stranu - kdekoľvek, kde je potrebná fl exibilita hlavného kódu/
kódu správcu. Ekologický model miniK10 ponúka pohodlie pri oveľa menej častých 
výmenách batérií ako aj ekologickejšie riešenie.

MiniK10 má tri potenciálne úrovne hesiel:
 1. Heslo používateľa
 2. Servisné heslo (musí sa aktivovať v programe 5.1)
 3. Hlavné heslo
Heslo používateľa a hlavné heslo by sa mali pred inštaláciou zmeniť a vyskúšať. 
Zapíšte si nové heslá a uschovajte ich na bezpečnom mieste. Ak zabudnete svoje hes-
lo, zámok nie je možné otvoriť.

MiniK10 môže fungovať v dvoch rôznych režimoch:
 1. Osobný režim - Pevné heslo. Používateľ otvorí zámok vždy s rovnakým vlastným
   heslom.
 2. Režim uzatvárania (predvolené výrobné nastavenie) - používateľ zadá svoj
  kód, keď je zámok v odomknutej polohe a otočením rukoväte ho zamkne. 
  Potom sa používa rovnaký kód na otvorenie. Ďalší používateľ môže tento 
  proces zopakovať pomocou vlastného jedinečného hesla.

V režime uzatvárania sa otváranie a zatváranie uskutočňuje pomocou hesla tak isto 
ako pri osobnom používateľovi. Avšak vždy, keď je zámok v otvorenej polohe, každý 
používateľ musí zadať svoj jedinečný 4-ciferný kód na uzamknutie a potom ten istý  
kód použije na opätovné otvorenie zámku miniK10. Táto obľúbená aplikácia je určená 
pre telocvične.

 Zámok je otvorený, prvý používateľ zadá <3-4-2-8> a zatvorí zámok. Po návrate 
zadá ten istý kód <3-4-2-8>, aby sa zámok otvoril.  Zámok je otvorený, ďalší používateľ 
zadá svoj kód <7-8-5-2>, zatvorí zámok atď.

Popis:

Typy hesiel:

Prevádzkové režimy:

Režim uzatvárania (režim viacerých používateľov)

NOVÉ HESLO POUŽÍVATEĽA

1 2
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Štandardne je miniK10 nastavený na režim uzatvárania. MiniK10 je možné jednoducho
prepnúť do osobného režimu podľa jedného z nasledujúcich krokov:

 1. Pred vybratím zarážky batérie podržte stlačené tlačidlo        
  potiahnite jazýček a stlačte tlačidlo           na 3 sekundy.
 2. Prepnite zámok do osobného režimu kedykoľvek pomocou
  hlavného kódu           1 0.

Varovanie:

0

*
#

0

1) Zadajte svoje 4-ciferné heslo používateľa. Pri prvom použití je predvolené výrobné 
 nastavenie <1-0-1-0>.
2) Otočte rukoväť do 5 sekúnd do smeru otvorenia a zaznie potvrdzovacie pípnutie.

Ak je zvolený osobný režim, stlačte           a použite staré heslo. Znovu stlačte           
tlačidlo a zadajte nové 4-ciferné heslo používateľa.  Znovu stlačte tlačidlo           
a potvrďte nové heslo. Budete počuť potvrdzovacie pípnutie a zelený LED indikátor 
bude blikať.

Obrázky nižšie zobrazujú príklady zámku nainštalovaného na dvere 
s kľučkou na pravej strane. Zámok je možné nainštalovať na dvere 
s kľučkou na ľavej alebo pravej strane.

Osobný režim | OTVORENIE POMOCOU HESLA POUŽÍVATEĽA:

Osobný režim | ZMENA HESLA POUŽÍVATEĽA

HESLO POUŽÍVATEĽA

1 2

NOVÉ HESLO POUŽÍVATEĽASTARÉ HESLO POUŽÍVATEĽA
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V predvolenom nastavení nie je servisné heslo aktívne. Aktivujte ho pomocou pro-
gramu 5.1. Servisné heslo umožňuje iba otvorenie zámku a nie je možné pomocou 
neho naprogramovať žiadne funkcie zámku.

Ak je funkcia servisného hesla aktívna, 1) stlačte tlačidlo           a zadajte aktuálne 
5-ciferné servisné heslo a stlačte tlačidlo          . 2) Otočte rukoväť do 5 sekúnd do smeru
otvorenia. Budete počuť potvrdzovacie pípnutie zo zámku a zelený LED indikátor 
bude blikať.

Ak ste v ponuke programu vybrali servisné heslo, stlačte          tlačidlo dvakrát a zadajte 
aktuálne 5-ciferné servisné heslo. Znovu stlačte tlačidlo    a zadajte nové 5-ciferné 
servisné heslo. Znovu stlačte tlačidlo          a potvrďte nové heslo. Budete počuť pot-
vrdzovacie pípnutie zo zámku a zelený LED indikátor bude blikať.

Servisné heslo:

otvorenie pomocou servisného hesla: Predvolené heslo <1-0-1-0-1>

zmena servisného hesla:

 POZNÁMKA: ČO SA STANE, AK POUŽÍVATELIA ZABUDNÚ SVOJE HESLÁ?
Režim uzatvárania (režim viacerých používateľov):
Pomocou hlavného kódu odomknite a otočte rukoväť do otvorenej polohy. Zámok je 
teraz pripravený pre ďalšieho používateľa na zadanie jedinečného kódu.

Režim osobného používateľa:
1) Použite hlavný kód na vynulovanie zámku na predvolené továrenské hodnoty.  
   Hlavný kód           4 0
2) Predvolený kód používateľa je teraz <1-0-1-0> a je možné ho zmeniť.

#

#

SERVISNÉ HESLO

STARÉ SERVISNÉ HESLO NOVÉ SERVISNÉ HESLO

1 2
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Otvára zámok a poskytuje prístup ku všetkým programovacím funkciám.

1) Stlačte tlačidlo           a zadajte aktuálne 6-ciferné hlavné heslo a stlačte tlačidlo          . 
2) Otočte rukoväť do 5 sekúnd do smeru otvorenia. Budete počuť potvrdzovacie 
pípnutie zo zámku a zelený LED indikátor bude blikať.

Nastavte nové hlavné heslo a vyskúšajte zámok ešte PRED jeho inštaláciou. Dvakrát 
stlačte tlačidlo           a potom zadajte staré 6-ciferné hlavné heslo. Znovu stlačte tlačidlo
        a zadajte nové 6-ciferné hlavné heslo. Znovu stlačte tlačidlo        a potvrďte nové 
heslo. Budete počuť potvrdzovacie pípnutie zo zámku.

MiniK10 je možné prispôsobiť z predvoleného výrobného nastavenia podľa vašich 
potrieb.

Stlačte tlačidlo          a potom zadajte 6-ciferné hlavné heslo. Stlačte tlačidlo       . 
Červený a zelený LED indikátor budú striedavo blikať. Opakovane stláčajte program 
a čísla výberu.

Hlavné heslo:

otvorenie pomocou hlavného hesla: Predvolené heslo <1-0-1-0-1-0>

zmena hlavného hesla:

programovanie miniK 10

prístup k ponuke programu:

#

#

#

# #

#

HLAVNÉ HESLO

HLAVNÉ HESLO VÝBER PROGR.

STARÉ HLAVNÉ HESLO NOVÉ HLAVNÉ HESLO

1 2

POZNÁMKA: Na pravej strane je režim zatvárania nastavený na zatvorenie pomo-
cou hesla.

6 0
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0 1

Objasnenie:
0-1 Obnovenie predvolených výrobných nastavení:
Prog. č.  1-1: Režim uzatvárania (režim viacerých používateľov)
Prog. č.  2-1: Pípnutia a potvrdenia
Prog. č.  3-0: Udelenie pokuty nie je aktívne
Prog. č.  4-0: Nastaví heslo používateľa na predvolené výrobné nastavenie
Prog. č.  5-0: Servisné heslo nie je aktívne Prog. č.  6-1: Zatvorenie bez hesla je aktívne
Prog. č.  7-0: Upozornenie na otvorený zámok nie je aktívne
Prog. č.  8-0: Vynulovanie hesla používateľa nie je aktívne
Prog. č.  9-0: Zablokovanie zámku nie je aktívne

1
0 Osobná prevádzka (individuálna prevádzka)

1 Režim uzatvárania skrinky (viacerí používatelia)

2
0 Vypnutie zvuku s výnimkou upozornení

1 Zvuková prevádzka - spätná väzba tlačidla, upozornenia a potvrdenia

3
0 Pokuta je neaktívna

1 Pokuta je aktívna (zámok zablokovaný na 5 minút, ak bol trikrát zadaný nesprávny kód)

4
0 Nastaví predvolený kód používateľa na predvolené výrobné hodnoty 

(V prípade zabudnutia hesla) 

1 -

5
0 Servisné heslo je neaktívne

1 Servisné heslo je aktívne

6
0 Vyžadovanie zatvorenia pomocou hesla je aktívne

1 Zatvorenie bez hesla je aktívne (pre osobné použitie)

7
0 Upozornenie na otvorený zámok je neaktívne

1 Upozornenie na otvorený zámok je aktívne (8-krát pípnutie každých 5 sekúnd)

8
0 Vynulovanie hesla používateľa je neaktívne (ak je servisné heslo aktívne)

1 Vynulovanie hesla používateľa je aktívne (ak je servisné heslo aktívne)

9
0 Blokovanie zámku je neaktívne (ak je servisné heslo aktívne)

1 Blokovanie zámku je aktívne po použití servisného hesla (ak je servisné heslo aktívne) 

V
ÝB

ER

PR
O

G
R.
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Definície možností programovania:

Zámok funguje s 3 V lítiovou gombíkovou batériou typu R2450 umiestnenej v 
zadnej časti zariadenia. Odskrutkujte skrutku umiestnenú na kryte batérie a 
vymeňte ju za novú. Životnosť batérie je až 10 rokov. Červený LED indikátor blikne 
5-krát po každej operácii, keď je batéria takmer vybitá a po zobrazení úvodného 
upozornenia o vybití batérie je možné 100 až 150-krát otvoriť a zatvoriť zámok.

Výmena batérie:

0
Obnovenie výrobných nastavení: Obnovia sa všetky predvolené výrobné nastavenia (pozrite 
si ponuku programu).  Heslo používateľa sa zmení na <1-0-1-0> a hlavné heslo sa zmení na 
<1-0-1-0-1-0>.

1

Možnosti použitia:  Výrobným nastavením je osobný režim, ktorý umožňuje zadať jeden 
4-ciferný kód, ktorý by zostal tým istým kódom pre jedného používateľa. Režim uzatvárania 
je určený pre viacerých používateľov, pričom každý používateľ prejde k otvorenému zámku 
miniK10 a zadá svoj vlastný jedinečný kód na zatvorenie zámku a jeho opätovné otvorenie. 
Po otvorení zadá ďalší používateľ nový kód atď. 

2 Ovládanie hlasitosti: Všetky zvukové upozornenia je možné vypnúť, ak je zvolená funkcia 
stlmenia zvuku (okrem výstražných pípnutí).

3
Prevádzka s pokutou:  Zabraňuje neoprávnenému zásahu do zámku.  Ak sa trikrát za sebou 
zadá nesprávne heslo, zámok sa zablokuje na 5 minút. Výrobné nastavenie je, že táto funkcia 
nie je aktívna.

4 Vynulovanie kódu používateľa: Nastaví predvolené výrobné nastavenie na <1-0-1-0>

5
Servisné heslo: Ak sa zabudne heslo používateľa, je možné zámok otvoriť pomocou 
servisného hesla. Predvolené výrobné heslo je <1-0-1-0-1>. Servisné heslo nemá prístup 
k žiadnym programovacím funkciám.  Výrobné nastavenie je, že táto funkcia nie je aktívna.

6 Režimy zatvárania: Predvolené nastavenie - miniK10 nevyžaduje na uzatvorenie heslo. 
Druhou možnosťou je, že môže vyžadovať heslo na uzatvorenie.

7
Upozornenie na otvorený zámok: Ak je zámok otvorený po dobu jednej minúty, vydá 
zariadenie zvukové upozornenie používateľovi 8 pípnutiami každých 5 sekúnd, aby ho 
upozornil, že zámok zostal otvorený. 

8

Vynulovanie hesla používateľa: Ak sa zámok otvorí pomocou servisného hesla (a servisné 
heslo je aktívne), heslo používateľa sa dá vynulovať (pozrite si program č. 5 pri servisných 
heslách). Predvolené výrobné nastavenie je, že prístup k servisnému heslu neumožňuje 
obnovenie hesla používateľa (iba otvorí zámok).

9

Blokovanie zámku: Ak je zámok otvorený pomocou servisného hesla, môže byť blokovaný 
ďalším prístupom k heslu používateľa. Takto sa zaistí, že servisné heslo sa používa iba na 
prístup k zámkom pre núdzové odomknutie.  Na opätovné nastavenie hesla používateľa by 
sa potom vyžadoval prístup k hlavnému heslu (0-1 predvolené výrobné nastavenie). Výrobné 
nastavenie je, že táto funkcia je neaktívna. 

9



Údržba:

Všeobecné upozornenia:

Jazyky:

Prednú časť zámku podľa potreby očistite jemnou navlhčenou handrou.
Nepoužívajte žiadne silné ani abrazívne čistiace prostriedky.
Nečistite chemickými materiálmi, ktoré rozpúšťajú plasty (riedidlo, acetón atď.)
Dávajte pozor, aby ste na zámok nevyliali vodu.

Pred použitím zámku si prečítajte návod na použitie.
Pravidelne kontrolujte utiahnutie matíc a skrutiek.
Matice ani skrutky príliš neutiahnite. Počas inštalácie nepoužívajte elektrický 
skrutkovač, pokiaľ nemáte nastavovač krútiaceho momentu. Maximálny krú-
tiaci moment na skrutke valca je 2 Nm.
Pred inštaláciou zámku nastavte a vyskúšajte heslo používateľa a hlavné 
heslo.
Zmeňte všetky predvolené heslá pomocou vlastných hesiel.
Je to samozrejmé, ale musíme to pripomenúť... Neuchovávajte heslá v skrin-
ke, kde je nainštalovaný zámok!
Zámok nie je možné otvoriť, ak je nainštalovaný a zabudnete heslo použí-
vateľa a hlavné heslo.
Zámok vydá varovné pípnutie, keď boli opakovane zadané nesprávne heslá.
Je zakázané, aby sa predná strana zámku otvárala zlomením alebo pokusom 
o násilné otvorenie zámku.
Používajte 3,0 V lítiové batérie typu CR2450.
Pamätajte, že pri aktívnych programoch 2, 3 a 7 je spotreba batérie vysoká.

Zámok sa dodáva s dvomi jazykmi.
Jazyky môžu byť umiestnené 
v prírastkoch 90 stupňov.
Dorazový jazyk (č. 4) 
v inštalačných pokynoch je možné 
umiestniť otáčaním jazyka v smere 
alebo proti smeru hodinových 
ručičiek.

7/8” rovná 
jazyk 22 mm

1-1/2” rovná 
jazyk 38 mm
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VAROVANIE:

Ostatné:

V prípade akejkoľvek poruchy písomne informujte dodávateľa a poskytnite mu 
podrobný popis poruchy. V prípade zásahu do zariadenia, ako je pokus o opravu 
zariadenia, zariadenie stráca nárok NA ZÁRUKU.

Ako zabrániť poruche batérie - Zariadenie miniK10 má 2 vonkajšie uzly oko-
lo červeného a zeleného indikátora, kde je možné pripojiť externú batériu 
dostatočne dlho na to, aby ste zadali správny kód a otvorili zámok, ktorý 
umožňuje inštaláciu nových batérií.

11



Svetelné a zvukové oznámenia:

VAROVANIE: (*) (Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od značky batérie, 
použitých programovacích parametrov a okolitých podmienok daného produktu.)
VAROVANIE: Nezabudnite si zapamätať svoje heslá po programovaní a pred inštaláciou 
zámku. Zámok nie je možné otvoriť, ak je nainštalovaný a zabudnete svoje heslá.
VAROVANIE: miniK10 je určený iba na použitie v interiéri.

Technické špecifikácie:

Heslo je prijaté Zelený LED indikátor bliká s 2 opakovanými zvukovými 
výstrahami.

Nesprávne heslo Červený LED indikátor bliká so 4 opakovanými zvukovými 
výstrahami.

Slabá batéria Červený LED indikátor blikne 5-krát po každej operácii.

Zámok je otvorený 1 minútu po otvorení dverí zámok vydá 8-krát každých 5 
sekúnd zvukovú výstrahu.

Hmotnosť 70,4 g (2.48 oz) (bez jazyka a montážnej súpravy)
Klávesnica Silikónová klávesnica s kovovým krytom
Prevádzková teplota +10 / +50 °C (50 - 122 °F)
Teplota skladovania +0 / +60 °C (32 - 140 °F)
Prevádzková vlhkosť 20 % - 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Vymeniteľná batéria 3,0 V lítiové batérie typu CR2450
Životnosť batérie (*) až 10 rokov (na 10 použití denne)

12



stručné informácie

PREDVOLENÉ HESLÁ 

OTVORENIE/ZATVORENIE POMOCOU HESLA POUŽÍVATEĽA

OTVORENIE/ZATVORENIE POMOCOU HLAVNÉHO HESLA

HESLO POUŽÍVATEĽA

VAROVANIE:
Toto sú predvolené výrobné nastavenia. 
Po ich zmene nezabudnite zapísať 
nový kód!

VAROVANIE:
Smer otvárania závisí 
od typu dverí, na 
ktorých je zariadenie 
miniK10 nainštalo-
vané. Všetky obrázky 
s otváraním zámku 
znázorňujú inštaláciu 
na dverách s kľučkou 
na pravej strane.

HESLO POUŽÍVATEĽA

HESLO POUŽÍVATEĽA

HLAVNÉ HESLO

HLAVNÉ HESLO

HLAVNÉ HESLO

ak je servisné heslo aktívne

setro s.r.o.  môže vykonať zmeny týkajúce sa kvalifikácie produktu bez toho, aby o tom vopred informoval.

1 10 0

1 10 0

1 10 0

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

1 1 10 0

1

1

2

1

2

1

2

2
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90°

1. miniK10 
2. M16 x 1,5 mm matica valca
3. Dorazová vačka
4. 22 mm jazyk
5. 38 mm jazyk
6. M4 x 10 mm jazyková skrutka
7. 7-9. Montážne skrutky

Uzamknutá poloha
(Uistite sa ešte pred 
montážou.)

Otočením 
doprava (90°) 
sa otvorí

Poznámka: Rozmer 5 mm je pre 18 mm ..! 
Polovičná medzera by mala byť 1,50 mm

Prehľad inštalácie

Nepoužívajte dlhšie skrutky. 
Môže to spôsobiť poškodenie!

Pánt

Hrúbka dosky Veľkosť skrutky

      0 - 5 mm dosky 8 mm

      10 - 12 mm dosky 16 mm

      16 - 18 mm dosky 24 mm

15



Montáž na ľavé a pravé dvere

Kolík na dorazovej 
vačke je na pravej 
strane pre pravé dvere

Pánty na
vonkajšej 
strane dverí 
sú na pravej 
strane

PRAVÉ ĽAVÉ

Pánty na
vonkajšej 
strane dverí 
sú na ľavej 
strane

Kolík na dorazovej 
vačke je na ľavej strane 
pre ľavé dvere

Pohľad na 
zámok
v uzamknutej 
polohe

Pohľad zozadu
Gombík, otočí sa
do doprava a zámok 
sa otvorí

Pohľad zozadu
Gombík, otočí sa do
doľava a zámok sa 
otvorí
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Montáž na povrch Montáž v polovičnej rovine
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12mm 

9mm 
18mm 

27mm 24mm 27mm 

9mm 
18mm 

12mm 

9mm 
18mm 

27mm 24mm 27mm 

9mm 
18mm 

70,4 g*
*Bez montážnej súpravy.
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Ø 0,63” (16 mm)
Otvor valca

Ø
 2

,4
4”

 (6
2 
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m
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10

Ø 0,16” (4 mm)
Otvor hornej 
montážnej skrutky

Montážna šablóna
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Montážne rozmery spojenej zámky 
vo vzpriamenej polohe

22 mm jazyk 38 mm jazyk
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Montážne rozmery zapustenej dosky
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Montážne rozmery prekrývajúcej sa 
/ vonkajšej dosky

16 mm
otvor

62 mm

4 mm
otvor

27 mm

42 mm

22 mm jazyk

3 mm

te
le

so
 u

za
tv

ár
ac

ej
 s

kr
in

ky

pravá doska na telese
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         POZNÁMKA: Ešte PRED inštaláciou si prečítajte pokyny, 
nastavte kombináciu a vyskúšajte zámok!

Výmena existujúceho zámku:
1. Umiestnite montážnu šablónu na stred existujúceho otvoru 
 a označte otvor pre hornú skrutku.
2. Vyvŕtajte otvor montážnej skrutky.
3. V prípade potreby nainštalujte zámok pomocou adaptéra.
4. Naskrutkujte maticu na valec.
5. Nainštalujte montážnu skrutku.
6. Utiahnite maticu aj montážnu skrutku.
7. Vyskúšajte funkčnosť zámku.

Inštalácia nového zámku:
1. Umiestnite montážnu šablónu na dvere a označte otvor 
 pre hornú skrutku a otvor pre spodný valec.
2. Vyvŕtajte otvor pre skrutky a otvory pre valec.
3. Pokračujte podľa vyššie uvedených krokov 4 - 7.

          POZNÁMKA: Pred vyvŕtaním otvorov sa uistite, 
že je zámok miniK10 umiestnený v správnej vzdialenosti, 
aby mohlo uzamykanie fungovať.

Ak chcete zamykací jazyk 
nainštalovať v uzamknutej 
polohe, skontrolujte, či je 
rukoväť v zamknutej polohe.

Ak chcete zamykací jazyk 
nainštalovať v odomknutej 
polohe, skontrolujte, či je ru-
koväť v odomknutej polohe.

UZAMKNUTÁ 
POLOHA

ODOMKNUTÁ 
POLOHA
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Upozornenia pre montáž:

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

Vytiahnite priehľadnú značku „Remove to Start“ (Odstráňte, aby začal fun-
govať) vychádzajúcu z krytu batérie na zadnej strane zámku a aktivujte 
zámok.

Pred montážou zámku si prečítajte návod na použitie a niekoľkokrát 
zmeňte heslo a vyskúšajte otváranie/zatváranie.

Pred montážou zámku prepnite rukoväť zámku do zatvorenej polohy.

Uistite sa, že na uzáveroch skrinky nedochádza k žiadnemu treniu. Ak dôj-
de k treniu na uzáveroch skrinky, upravte nastavenie závesu a zabezpečte 
funkčnosť uzáverov skrinky.

Nezabudnite umiestniť dorazovú vačku podľa stavu pravého alebo ľavého 
uzáveru skrinky.

Matice ani skrutky príliš neutiahnite. 
Maximálny krútiaci moment na skrutke 
valca je 2 Nm.

Uistite sa, že nedochádza k žiadnemu treniu medzi nárazovou doskou a jazykom.

Nakoniec skontrolujte montážne skrutky a utiahnite uvoľnené skrutky.

Ak dávate existujúci zámok na jeho miesto a ak je otvor valca veľký, 
použite adaptér a maticu valca príliš neutiahnite (max. 2 Nm).

Skontrolujte nastavenie závesu uzáveru skrinky najmenej raz ročne. Utiah-
nite uvoľnené skrutky.
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