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Kromě stylového a ozdobného designu zámku pro uzavírací skříňky miniK10mc 
existují i různé funkce, díky kterým se zámek odlišuje od ostatních, například 
umožňuje použití s mokrýma rukama, snadnou a rychlou instalaci na dřevěné a 
ocelové skříňky, jednoduchou aplikaci na stávající skříňky, jednoduchou aplika-
ci na pravé / levé dveře skříňky, vyšší životnost baterie 
s velmi nízkou spotřebou energie, vysoká 
spolehlivost a používání s bezkontaktní kartou.

Přiřazení hlavní karty:
1- Stiskněte tlačítko, zazní pípnutí a zelený LED indikátor bude opakovaně blikat.
2- A pak přiložte hlavní kartu k zámku, dokud neuslyšíte dvě pípnutí, dokud nezačne 
blikat zelený LED indikátor. (Tento krok musíte provést do 4 sekund, v opačném případě 
začne blikat červený LED indikátor a zámek přejde do spánkového režimu.)

Zamknutí:
1- Stiskněte tlačítko pro aktivaci zámku. Zazní pouze jedno pípnutí.
2-  Přiložte uživatelskou kartu / hlavní kartu ke klávesnici.
 (Tento krok musíte provést do 4 sekund, v opačném případě začne 
 blikat červený LED indikátor a zámek přejde do spánkového režimu.)
3- Otočte rukojeť do zamčené polohy.

Popis:

Výchozí nastavení:

Použití uzavírací skříňky

Tento krok je platný, 
pokud předtím nebyla 
přiřazena hlavní karta.
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Odemknutí:
1- Stiskněte tlačítko pro aktivaci zámku. Zazní pouze jedno pípnutí.
2- Přiložte ke klávesnici kartu, se kterou jste zamkli skříňku nebo hlavní kartu.  
 (Tento krok musíte provést do 4 sekund, v opačném případě začne blikat
 červený LED indikátor a zámek přejde do spánkového režimu.)
3- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

Poznámka:
Pokud zamknete skříňku pomocí karty jiného uživatele, než je hlavní karta, po-
mocí této uživatelské karty nelze zavřít jinou skříňku. Chcete-li používat tuto 
uživatelskou kartu s jinou skříňkou, nejdříve otevřete zavřenou skříňku se stej-
nou uživatelskou kartou.

Pokud otevřete zavřenou skříňku pomocí hlavní karty, nelze použít stejnou uži-
vatelskou kartu pro jiný zámek. Nejprve zavřete hlavní kartu a potom ji otevřete 
pomocí téže uživatelské karty, která zamkla skříňku.

Chcete-li použít zámek K10mc s programem správce hopinlock pro další funkce 
(použití jedním uživatelem, nastavovací zámky, organizovat uživatele, přidělo-
vat úkoly atd.), měli byste převzít příručku správce hopinlock z následujícího 
odkazu ...

http://hopinlock.com/app/hopinlockmanagerv2.04.apk
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Údržba:

Všeobecná varování:

Vačky:

Ostatní:

Přední část zámku podle potřeby očistěte měkkým navlhčeným hadříkem.
K dezinfekci používejte pouze etanol (etylalkohol).
Nepoužívejte žádné tvrdé nebo abrazivní čisticí prostředky.
Nečistěte chemickými látkami, které rozpouštějí plasty (ředidlo, aceton atd.)
Dávejte pozor, abyste na zámek nevylili vodu.

Před použitím zámku si přečtěte návod.
Pravidelně kontrolujte dotažení matek a šroubů.
Matky nebo šrouby příliš neutahujte. Během instalace nepoužívejte elektrický 
šroubovák, pokud nemáte seřizovač točivého momentu. Maximální točivý 
moment na šroubu válečku je 2 Nm
Přední stranu zámku nelze otvírat zlomením nebo pokusem o násilné 
otevření zámku.
Používejte lithiové baterie CR2450 3,0 V

Dodávají se dvě vačky.
Vačky se mohou umístit 
ve 4 pozicích

Vyhnutí se selhání baterie - MiniK10 má 2 venkovní uzly obklopující červené a 
zelené indikátory, kde je možné připojit externí baterii dostatečně dlouho na to, 
abyste zadali správný kód a otevřeli zámek, který umožňuje instalaci nových baterií.

7/8” rovná 
vačka 22 mm

1-1/2” rovná 
vačka 38 mm

VÝSTRAHA:
V případě jakékoliv poruchy písemně informujte dodavatele s podrobným 
popisem závady. V případě zásahu do zařízení, jako je pokus o opravu zařízení, 
zařízení zůstane BEZ ZÁRUKY.
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Světelná a zvuková varování:

Vhodná karta K10mc:

Karta je přijata Zelený LED indikátor bliká se zvukovými varováními.

Nesprávná karta Červený LED indikátor bliká se 4 opakovanými zvukovými 
varováními.

Slabá baterie Červený LED indikátor blikne 5 krát po každém kroku.

Omezená záruka:

Omezení odpovědnosti:

Společnost settro s.r.o. poskytuje jednoletou omezenou záruku na všechny 
výrobky bez výrobních vad materiálu a zpracování. Tato záruka se nevztahuje 
na baterii, ztracené kombinace nebo poškození způsobené nesprávným 
namontováním, nesprávným nebo neodůvodněným použitím.

Toto je omezená záruka a nahrazuje všechny ostatní záruky (včetně před-
pokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro použití) a společnost 
setro s.r.o. za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoliv náhodné 
nebo následné škody nebo ztráty.

Karty MIFARE Classic ®
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VÝSTRAHA
(*) Životnost baterie se může lišit v závislosti na značce baterie, programovacích 
parametrech a podmínkách prostředí použitého výrobku.
VÝSTRAHA
miniK10 je určen pouze pro použití v interiéru.

Technické údaje:
Hmotnost 70,4 g (kromě vačky a upevnění)
Klávesnice Silikonová klávesnice s kovovým krytem
Provozní teplota +10 / +50 °C (50 - 122 °F)
Skladovací teplota +0 / +60 °C (32 - 140 °F)
Provozní vlhkost 20 - 80 % RH (bez kondenzace)
Vyměnitelná baterie Lithiová baterie CR2450 3,0 V
Životnost baterie (*) Až 5 let (na 10 použití denně)

Děkujeme
Blahopřejeme k výběru tohoto ekologického výrobku! Zak-
oupením miniK10 zabráníte tomu, aby se dostaly na skládky další 
baterie, a to až po dobu 5 let. Tato doba může být zkrácena podle 
výkonu baterie, podmínek prostředí a četnosti používání.
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ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ S UŽIVATELSKOU KARTOU

ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ S HLAVNÍ KARTOU

stručné informace
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1. miniK10
2. Matice vložky M16x1,5 mm
3. Dorazová vačka
4. Jazyk 22 mm
5. Jazyk 38 mm
6. Šroub vačky M4x10 mm 
7-9. Montážní šrouby

Uzamčená poloha 
(před montáží ověřte).

Otevřete 
otočením 
doprava (90 °)

Pozor: hodnota 5 mm platí pro 18 mm! 
Poloviční mezera by měla být 1,50 mm

Instalace Přehled

Delší šroub nepoužívejte. 
Může způsobit nebezpečí!

Závěs 
na pravé 
straně

Tloušťka krytu Velikost šroubu

      Kryty 0 – 5 mm 8 mm

      Kryty 10 – 12 mm 16 mm

      Kryty 16 – 18 mm 24 mm
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Montáž na levé a pravé dveře

Čep na dorazové vačce 
je u pravých dveří 
napravo

Závěsy 
dveří jsou 
vpravo

PRAVÉ LEVÉ

Závěsy 
dveří jsou 
vlevo

Čep na dorazové 
vačce je u levých dveří 
nalevo

Pohled na 
zámek v 
uzamčené 
poloze

Pohled zezadu
Knofl ík, otočením 
doprava zámek 
otevřete

Pohled zezadu
Knofl ík, otočením 
doleva zámek 
otevřete
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Povrchová montáž Polozapuštěná montáž
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12mm 

9mm 
18mm 

27mm 24mm 27mm 

9mm 
18mm 

12mm 

9mm 
18mm 

27mm 24mm 27mm 

9mm 
18mm 

70,4 g*
*Bez montážní sady.
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Ø 0,63” (16 mm)
Otvor vložky
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Ø 0,16” (4 mm)
Otvor horního 
montážního šroubu

Montážní šablona
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Míry pro montáž zámku, společná instalace

22 mm axle cam 38 mm axle cam
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Míry pro montáž zapuštěného krytu
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Míry pro montáž přesahového/vnějšího krytu

16 mm
diera

62 mm

4 mm
diera

27 mm

42 mm

22 mm vačka

3 mm

tě
lo

 s
kř

íň
ky

pravý kryt na těle
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         UPOZORNĚNÍ: Před instalací si přečtěte pokyny, 
nastavte kombinaci a vyzkoušejte zámek!

Výměna stávajícího zámku:
1. Položte montážní šablonu doprostřed stávajícího otvoru 
 a vyznačte otvor horního montážního šroubu.
2. Vyvrtejte otvor montážního šroubu.
3. Nainstalujte zámek, dle potřeby použijte adaptér.
4. Zašroubujte matici do vložky.
5. Nainstalujte montážní šroub
6. Utáhněte matici i montážní šroub.
7. Vyzkoušejte funkci zámku

Nová instalace:
1. Umístěte montážní šablonu na dveře a vyznačte otvor 
 horního montážního šroubu a spodní otvor vložky
2. Vyvrtejte otvor montážního šroubu a otvory vložky.
3. Pokračujte dle kroků 4 až 7 výše

        UPOZORNĚNÍ: Před vrtáním otvorů zkontrolujte umístění zámku 
   miniK10 se správnou vůlí, aby mohla vačka fungovat..

Pokud hodláte instalovat 
vačku zámku v uzamčené 
poloze, zajistěte, aby bylo 
madlo v uzamčené poloze.

Pokud hodláte instalovat 
vačku zámku v odemčené 
poloze, zajistěte, aby bylo 
madlo v v odemčené poloze.

UZAMČENÁ 
POLOHA

ODEMČENÁ 
POLOHA
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Upozornění pro montáž:
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Vytáhněte průhledný štítek „Před použitím odstraňte“ vyčnívající z krytky 
baterie v zadní části zámku a aktivujte zámek.

Před montáží zámku si přečtěte návod k použití a několikrát vyzkoušejte 
změnu hesla a otevření/zavření.

Před montáží zámku přepněte madlo zámku do zavřené polohy.

Ujistěte se, že nedochází k žádnému tření s dvířky skříně. 
Pokud ve dvířkách skříně dochází k tření, seřiďte závěs a tření odstraňte.

Nezapomeňte vložit dorazovou vačku podle stavu pravých nebo levých 
dveří skříně.

Matice ani šrouby neutahujte příliš. 
Maximální utahovací moment šroubu 
vložky je 2 Nm.

Ujistěte se, že mezi zapadacím plechem
a vačkou nedochází k tření.

Nakonec zkontrolujte montážní šrouby a uvolněné šrouby dotáhněte.

Když je otvor vložky při nasazování stávajících zámků příliš velký, 
použijte adaptér a neutahujte matici vložky příliš. (max. 2 Nm).

Seřízení závěsu dvířek skříně kontrolujte nejméně jednou za rok. 
Uvolněné šrouby utáhněte.
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setro s.r.o. | Majerská cesta 30/A 
974 01 Banská Bystrica | Slovakia 
+421 48 414 45 19

Nemocnice

Lázně

Školy

Na poštovních 
schránkách

Sportovní 
zařízení

Skříňky pro zaměstnance


