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Přední

Zadní

Popis:
Kromě stylového a ozdobného designu zámku pro zavírací skříňky miniK10m /
miniK10p 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 aplikaci na pravé/levé
dveře skříňky, vyšší životnost baterie s velmi nízkou spotřebou energie, vysoká spolehlivost a používání s bezkontaktní kartou.
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Použití:
Zámek s bezkontaktní kartou je možné použít se třemi typy karet: „uživatelská
karta, servisní karta a hlavni karta“. Zámek je možné použít i s heslem tak, že
zvolíte bezplatné používání s uživatelskou kartou. Servisní karta je v předvoleném nastavení pasívní. Když držíte kartu nad klávesnicí, měla by být přesně ve
středu, abyste umožnili přesné čtení. Protože zařízení přechází
do režimu spánku, aby se dosáhlo nízké spotřeby
a energie, musíte před každým použitím zámek
aktivovat stlačením libovolného tlačítka.

Výchozí nastavení:
Přiřazení hlavní karty:
1- Stiskněte
, uslyšíte dvakrát pípnutí.
2- Potom přiložte hlavní kartu ke klávesnici, dokud neuslyšíte jedno pípnutí
a dokud nezačne blikat zelený LED indikátor.
Tento krok je platný,
pokud předtím nebyla
přiřazena hlavní karta.

Výběr funkční možnosti miniK10:
1- Stiskněte
, potom přiložte hlavní kartu ke klávesnici a stiskněte
červený a zelený LED indikátor budou blikat.
2- Stisknutím 1 vyberete možnosti daného kroku.
A potom stiskněte 0 k osobnímu použití s kartou.
Stisknutím 1 aktivujete režim uzavírací skříňky s kartou.
Stiskněte 2 k osobnímu použití bez karty.
Stisknutím 3 aktivujete režim uzavírací skříňky bez karty.
Stisknutím 4 aktivujete režim uzavírací skříňky s kartou nebo heslem.
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,

Přiřazení/vymazání servisní karty/karet:
(Pokud nepotřebujete žádnou servisní kartu, tento krok přeskočte)
1- Stiskněte
, potom přiložte hlavní kartu ke klávesnici a stiskněte
červený a zelený LED indikátor budou blikat.
2- Stisknutím 5 vyberete možnost přiřazení/vymazání servisní karty.
A potom stiskněte 0, aby se všechny servisní karty vymazaly.
Stiskněte 1 pro přiřazení 1. servisní karty.
Stiskněte 2 pro přiřazení 2. servisní karty.
Stiskněte 3 pro přiřazení 3. servisní karty.
3- Přiložte tuto servisní kartu k zámku.

,

Přiřazení uživatelské karty/karet:
(Pokud nepotřebujete žádnou uživatelskou kartu, přeskočte tento krok, když je
zvolena možnost osobního použití s kartou)
1- Stiskněte
a potom přiložte hlavní kartu ke klávesnici,
znovu stiskněte.
2- Potom zadejte pořadové číslo uživatelské karty.
3- Přiložte tuto kartu k zámku.

Pořadové
číslo

Vymazání uživatelské karty:
(Pokud nepotřebujete žádnou
uživatelskou kartu, přeskočte tento krok,
když je zvolena možnost osobního použití s kartou)
1- Stiskněte a potom přiložte hlavní kartu
ke klávesnici, stiskněte .
2- Potom zadejte pořadové číslo uživatelské karty.
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Pořadové
číslo

Pokyny k obsluze:
Osobní použití s kartou (pokud je zvoleno)
Odemknutí:
1- Pro aktivaci zámku stiskněte libovolné číselné tlačítko.
2- Přiložte jakoukoliv uživatelskou kartu/hlavní kartu/servisní kartu
ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

Zamknutí:
1- Pro aktivaci zámku stiskněte libovolné číselné tlačítko.
2- Přiložte jakoukoliv uživatelskou kartu/hlavní kartu ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do zamknuté polohy.

Režim uzavírací skříňky s kartou (pokud je zvolen)
Zamknutí:
1- Pro aktivaci zámku stiskněte libovolné číselné tlačítko.
2- Přiložte jakoukoliv kartu/hlavní kartu ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do zamknuté polohy.
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Odemknutí:
1- Pro aktivaci zámku stiskněte libovolné číselné tlačítko.
2- Přiložte jakoukoliv uživatelskou kartu/hlavní kartu/servisní kartu
ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

Osobní použití bez karty (pokud je zvoleno)
Změna hesla: (přednastaveno “1010”)
1- Stiskněte
a pak zadejte staré heslo stisknutím číselných tlačítek,
znovu stiskněte.
2- A pak zadejte nové heslo stisknutím číselných tlačítek, stiskněte

STARÉ HESLO

NOVÉ HESLO

Odemknutí pomocí hesla: (přednastaveno “1010”)
1- Zadejte uživatelské heslo. 2- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

UŽIVATELSKÉ HESLO

Odemknutí s kartami:
1- Stiskněte tlačítko k aktivaci zámku.
2- Přiložte hlavní kartu/servisní kartu ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.
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Zamknutí pomocí hesla: (přednastaveno “1010”)
1- Zadejte uživatelské heslo. 2- Otočte rukojeť do zamknuté polohy.

UŽIVATELSKÉ HESLO

Zamknutí pomocí karty:
1- Stiskněte tlačítko k aktivaci zámku.
2- Přiložte hlavní kartu ke klávesnici na 3 sekundy
3- Otočte rukojeť do zamknuté polohy.

Režim uzavírací skříňky bez karty (pokud je zvolen)
Zamknutí pomocí hesla: (přednastaveno “1010”)
1- Zadejte nové heslo. 2- Zapněte klávesnici do zamknuté polohy.

HESLO ZAMKNUTÉ SKŘÍŇKY

Zamknutí pomocí karty:
1- Stiskněte tlačítko k aktivaci zámku.
2- Přiložte hlavní kartu ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do zamknuté polohy.
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Odemknutí pomocí hesla:
1- Zadejte stejné heslo jako při zamknutí.
2- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

HESLO ZAMKNUTÉ SKŘÍŇKY

Odemknutí s kartami:
1- Stiskněte tlačítko k aktivaci zámku.
2- Přiložte hlavní kartu/servisní kartu klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

Směr odemknutí závisí na typu dveří, na kterých se používá miniK10.
Všechny obrázky zamykání a odemykání zobrazují instalaci pravých
dveří.
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Použití uzavírací skříňky s kartou nebo heslem
na zamknutí/odemknutí (pokud je zvoleno)
Zamknutí pomocí hesla: (přednastaveno “1010”)
1- Zadejte nové heslo.
2- Zapněte klávesnici do zamknuté polohy.

HESLO ZAMKNUTÉ SKŘÍŇKY

Odemknutí pomocí hesla:
1- Zadejte stejné heslo jako při zamknutí.
2- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

HESLO ZAMKNUTÉ SKŘÍŇKY

Pokud zamknete zámek vačky pomocí hesla, musíte jej otevřít pomocí
hesla, ne kartou.
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Zamknutí pomocí jakékoliv karty:
1- Stiskněte tlačítko k aktivaci zámku.
2- Přiložte jakoukoliv kartu ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do zamknuté polohy.

Odemknutí pomocí jakékoliv karty:
1- Stiskněte tlačítko
k aktivaci zámku.
2- Přiložte jakoukoliv kartu ke klávesnici na 3 sekundy.
3- Otočte rukojeť do odemknuté polohy.

Pokud zamknete zámek vačky jakoukoliv kartou, musíte jej otevřít
přiloženou kartou, ne pomocí hesla.
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Pokyny k programování:
1- Stiskněte
, přiložte hlavní kartu ke klávesnici a potom stiskněte ,
červený a zelený LED indikátor budou blikat.
2- Zadejte číslo programu, který chcete přizpůsobit, a potom zadejte číslo
vybraného nastavení. (Stiskněte číslo programu a potom číslo výběru.)

Obnova původních nastavení: Stiskněte 0 – 1
Předvolená nastavení jsou:
Používání v režimu uzavírací skříňky s kartou, zvukový režim, režim s pokutou
není aktivní, servisní karta není aktivní, zamknutí pomocí hesla, varování před
otevřením dveří není aktivní, vynulování uživatelského hesla se servisní kartou
není aktivní, blokování zámku není aktivní.
Vypnutý zvuk: Stiskněte 2 - 0
Všechna zvuková varování lze vypnout, pokud je zvolena funkce ztlumení
zvuku (kromě výstražných zvukových signálů).
Používání se zvukem: Stiskněte 2 - 1
Zpětná vazba z tlačítek, varování a potvrzení jsou se zvukem.
Režim s pokutou: Stiskněte 3 - 1
Zabraňuje neoprávněnému zásahu do zámku neoprávněnými osobami. Zámek
se zablokuje na 5 minut, pokud se třikrát za sebou zadá nesprávné heslo/karta.
Ve výrobním nastavení tato funkce není aktivní. Stiskněte 3 - 0
Vymazání všech uživatelských karet: Stiskněte 4 - 0
Vymaže všechny uživatelské karty přiřazené k osobnímu používání s kartou.
Vynulování uživatelského hesla: Stiskněte 4 - 1
Uživatelské heslo se obnoví na předvolené „1010“ při osobním použití bez karty.
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Zamknutí pomocí hesla/karty: (1) Stiskněte 6 - 0
Zamknutí vyžaduje heslo/kartu.
Automatické zamknutí (bez hesla/karty): (1) Stiskněte 6 - 1
Zamknutí nevyžaduje heslo/kartu.
Upozornění na otevřené dveře: (1) Stiskněte 7 - 1
Po otevření dveří na dobu jedné minuty zámek pro uživatele vygeneruje zvukové varování každých 8 sekund, aby ho upozornil, že dveře zůstaly otevřeny.
Ve výrobním nastavení tato funkce není aktivní. Stiskněte 7 - 0
Vynulování uživatelského hesla pomocí servisní karty: (1), (2) Stiskněte 8 - 1
Po odemknutí zámku pomocí servisní karty se vynuluje uživatelské heslo. Uživatelské heslo se obnoví na předvolené, což je „1010“.
Ve výrobním nastavení tato funkce není aktivní. Stiskněte 8 - 0
Blokování zámku: (2) Stiskněte 9 - 1
Pokud je zámek otevřen se servisní kartou, může být zablokován dalším přístupem k uživatelské kartě. Toto zabezpečuje, že servisní karta se používá pouze
pro přístup k zámkům pro nouzové zamknutí. K opětovnému nastavení uživatelské karty je potom vyžadován přistup k hlavní kartě.
Ve výrobním nastavení tato funkce není aktivní. Stiskněte 9 - 0
: platí pro osobní použití s kartou nebo možnost osobního použití bez karty.
: platí, pokud je aktivní některá servisní karta.

(1)
(2)

Světelná a zvuková varování
Heslo/karta je přijata
Nesprávné heslo /karta
Slabá baterie
Zámek je otevřený

Zelený LED indikátor bliká s 2 opakovanými zvukovými
varováními.
Červený LED indikátor bliká se 4 opakovanými zvukovými varováními.
Červený LED indikátor blikne 5 krát po každém kroku.
Zazní 8 zvukových varování každou sekundu (K10m) /
každých 5 sekund (K10p) po jedné minutě po otevření
zámku.
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Č. PROG.

Č. VOLBY

0

1

Výrobní nastavení
Prog. č. 1-1: Režim uzavírací skříňky s kartou Prog. č. 2-1: Pípnutí a zvuková potvrzení
Prog. č. 3-0: Používání s pokutou NENÍ AKTIVNÍ
Prog. č. 4-0: Vymazání všech uživatelských karet
Prog. č. 5-0: Servisní karta NENÍ AKTIVNÍ
Prog. č. 6-0: Zamknutí pomocí hesla
Prog. č. 7-0: Upozornění na otevřené dveře NENÍ AKTIVNÍ
Prog. č. 8-0: Vynulování uživatelského hesla pomocí servisní karty NENÍ AKTIVNÍ
Prog. č. 9-0: Zablokování zámku NENÍ AKTIVNÍ (pokud je aktivní servisní karta)

0

Osobní použití s kartou (použití jedním uživatelem)

1

Režim uzavírací skříňky s kartou (použití více uživateli)

2

Osobní použití bez karty (použití jedním uživatelem)

3

Režim uzavírací skříňky bez karty (použití více uživateli)

4

Režim uzavírací skříňky s kartou nebo heslem

0

Vypnutý zvuk

1

Používání se zvukem

0

Pokuta NENÍ AKTIVNÍ

1

Pokuta JE AKTIVNÍ

0

Vymazání všech uživatelských karet

1

Uživatelské heslo se obnoví na předvolené, což je „1010“.

0

Servisní karta NENÍ AKTIVNÍ /JE VYMAZANÁ

1

Přiřazení 1. servisní karty

2

Přiřazení 2. servisní karty

3

Přiřazení 3. servisní karty

0

Zamknutí pomocí hesla

1

Automatická zamknutí

0

Upozornění na otevřené dveře NENÍ AKTIVNÍ

1

Upozornění na otevřené dveře JE AKTIVNÍ

0

Vynulování uživatelského hesla pomocí servisní karty NENÍ AKTIVNÍ

1

Vynulování uživatelského hesla pomocí servisní karty JE AKTIVNÍ

0

Zablokování zámku NENÍ AKTIVNÍ (pokud je servisní karta aktivní)

1

Zablokování zámku JE AKTIVNÍ (pokud je servisní karta aktivní)

1

2
3
4

5

6
7
8
9

15

Údržba:
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.

Všeobecná varování:
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.
Před instalací zámku nastavte a vyzkoušejte uživatelské a hlavní heslo.
Změňte všechna výchozí hesla pomocí vlastních hesel.
Je to samozřejmé, ale musíme na to upozornit
... Neponechávejte hesla ve skříňce, kde je nainstalován zámek!
Zámek nelze otevřít, pokud je již nainstalován
a zapomenete uživatelské a hlavní heslo.
Zámek vydá varovné pípnutí, když byla opakovaně
zadána nesprávná hesla.
7/8” rovná
Přední stranu zámku nelze otvírat zlomením
vačka 22 mm
nebo pokusem o násilné otevření zámku.
Používejte lithiové baterie CR2450 3,0 V.
Pamatujte, že při aktivních programech
2, 3 a 7 je spotřeba baterie vysoká.

Vačky:

1-1/2” rovná
vačka 38 mm

Dodávají se dvě vačky
Vačky se mohou umístit ve 4 pozicích

Ostatní:

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.
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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Omezená záruka:

Společnost setro 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.

Omezení odpovědnosti:

Toto je omezená záruka a nahrazuje všechny ostatní záruky (včetně předpokládaných 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
Technické údaje:
Hmotnost
Klávesnice
Provozní teplota
Skladovací teplota
Provozní vlhkost
Vyměnitelná baterie
Životnost baterie (*)

70,4 g (kromě vačky a upevnění)
Silikonová klávesnice s kovovým krytem
+10 / +50 °C (50 - 122 °F)
+0 / +60 °C (32 - 140 °F)
20 - 80 % RH (bez kondenzace)
Lithiová baterie CR2450 3,0 V
Nejméně 5 let (na 10 použití denně)

VÝSTRAHA:
(*) Životnost baterie se může lišit v závislosti na značce baterie, programovacích
parametrech a podmínkách prostředí použitého výrobku.
VÝSTRAHA:
Nezapomeňte si zapamatovat svá hesla po programování a před instalací zámku. Zámek nelze otevřít, pokud je již nainstalován a zapomenete uživatelské a
hlavní heslo.
VÝSTRAHA:
miniK10 je určen pouze pro použití v interiéru.
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Technické údaje karty K10p:
Transpondérový čip
Frekvence
Velikost ID
Kódování

Kompatibilní s EM4100
125 Khz
64 bit, jen pro čtení
Manchester Encoding

VHODNÁ KARTA K10m:

MIFARE Classic®, MIFARE® , DESFire® karty...

Děkujeme

Blahopřejeme k výběru tohoto ekologického výrobku! Zakoupením miniK10 zabráníte tomu, aby se dostaly na skládky další
baterie, a to až po dobu 5 let. Díky své inteligentní technologii
vyžaduje miniK10 pouze jednu baterii na dobu 5 let. Tato doba
může být zkrácena podle výkonu baterie, podmínek prostředí a
četnosti používání.
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stručné informácie
ZAMKNUTÍ / ODEMKNUTÍ S UŽIVATELSKOU KARTOU

ZAMKNUTÍ / ODEMKNUTÍ S HLAVNÍ KARTOU

Pokud je zvolena možnost osobního používání bez karty nebo Režim
uzavírací skříňky bez karty, měli byste nejprve stisknutím tlačítka
zamknout a odemknout skříňku s hlavní kartou

19
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Instalace
SKŘÍNĚ | ZÁSUVKY | BOXY

Jednoduchý zámek
v každém ohledu

Instalace Přehled

7
8

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

9

4

1

2

3

Uzamčená poloha
(před montáží ověřte).

5

Závěs
na pravé
straně

90°

Tloušťka krytu

Velikost šroubu

Kryty 0 – 5 mm

8 mm

Kryty 10 – 12 mm

16 mm

Kryty 16 – 18 mm

24 mm

Delší šroub nepoužívejte.
Může způsobit nebezpečí!
18

5

1,50

Otevřete
otočením
doprava (90 °)

6

Pozor: hodnota 5 mm platí pro 18 mm!
Poloviční mezera by měla být 1,50 mm
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Montáž na levé a pravé dveře
PRAVÉ

LEVÉ

Závěsy
dveří jsou
vpravo

Závěsy
dveří jsou
vlevo

Čep na dorazové vačce
je u pravých dveří
napravo

Pohled zezadu
Knoflík, otočením
doprava zámek
otevřete

Čep na dorazové
vačce je u levých dveří
nalevo

Pohled na
zámek v
uzamčené
poloze
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Pohled zezadu
Knoflík, otočením
doleva zámek
otevřete

Polozapuštěná montáž

Povrchová montáž

24

70,4 g*

Bez montážní sady.

*

9mm

24mm

18mm

27mm

9mm

24mm
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18mm
9mm

27mm
12mm

18mm

27mm

9mm

12mm

18mm

27mm

Ø 0,16” (4 mm)
Otvor horního
montážního šroubu

Obrys miniK10

Ø 2,44” (62 mm)

Montážní šablona

Ø 0,63” (16 mm)
Otvor vložky
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Míry pro montáž zámku, společná instalace

22 mm axle cam

38 mm axle cam

27

Míry pro montáž zapuštěného krytu
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Míry pro montáž přesahového/vnějšího krytu

pravý kryt na těle

4 mm
diera

3 mm

27 mm
tělo skříňky

62 mm
42 mm
16 mm
diera

22 mm vačka
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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:
1

Vytáhněte průhledný štítek „Před použitím odstraňte“ vyčnívající z krytky
baterie v zadní části zámku a aktivujte zámek.

2

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

3

Před montáží zámku přepněte madlo zámku do zavřené polohy.

4

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

5

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

6

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

7

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

8

Nakonec zkontrolujte montážní šrouby a uvolněné šrouby dotáhněte.

9

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

10

Seřízení závěsu dvířek skříně kontrolujte nejméně jednou za rok.
Uvolněné šrouby utáhněte.
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Lázně
Školy

Skříňky pro zaměstnance

Sportovní
zařízení

Na poštovních
schránkách
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