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Okrem štýlového a ozdobného dizajnu zámku pre uzatváracie skrinky miniK10m / 
miniK10p existujú aj rôzne funkcie, vďaka ktorým sa zámok odlišuje od ostatných, 
napríklad umožňuje použitie s mokrými rukami, ľahkú a rýchlu inštaláciu na drevené 
a oceľové skrinky, jednoduchú aplikáciu na existujúce skrinky, jednoduchú aplikáciu 
na pravé/ľavé dvere skrinky, vyššia životnosť batérie s veľmi nízkou spotrebou energie, 
vysoká spoľahlivosť a používanie s bezkontaktnou kartou.

Popis:
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Zámok s bezkontaktnou kartou je možné použiť s tromi typmi kariet: „použí-
vateľská karta, servisná karta a hlavná karta“. Zámok je možné použiť aj s heslom 
tak, že zvolíte používanie s používateľskou kartou. Servisná karta je v predvole-
nom nastavení pasívna. Keď držíte kartu nad klávesnicou, mala by byť presne v 
strede, aby ste umožnili presné čítanie. Pretože zariadenie 
prechádza do režimu spánku, aby sa dosiahla nízka
spotreba energie, musíte pred každým použitím
 zámok aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Priradenie hlavnej karty:
1- 1- Stlačte             , budete počuť dvakrát pípnutie.
2- Potom priložte hlavnú kartu na klávesnicu, kým nebudete počuť jedno 
pípnutie a kým nezačne blikať zelený LED indikátor.

Výber prevádzkovej možnosti miniK10:
1- Stlačte             , potom priložte hlavnú kartu na klávesnicu a stlačte        ,
 červený a zelený LED indikátor budú blikať.

2- Stlačením 1 vyberiete možnosti daného kroku. 
 A potom stlačte 0 pre osobné použitie s kartou.
 Stlačením 1 aktivujete režim uzatváracej skrinky s kartou. 
 Stlačte 2 pre osobné použitie bez karty.
 Stlačením 3 aktivujete režim uzatvárania skrinky bez karty.
 Stlačením 4 aktivujete režim uzatvárania skrinky s kartou alebo heslom.

Použitie:

Počiatočné nastavenie:

Tento krok je platný, 
ak predtým nebola 
priradena hlavná karta.
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Priradenie/vymazanie servisnej karty/kariet: 
(Ak nepotrebujete žiadnu servisnú kartu, tento krok preskočte.)
1- Stlačte               , potom priložte hlavnú kartu na klávesnicu a stlačte       ,
 červený a zelený LED indikátor budú blikať.
2- Stlačením 5 vyberiete možnosť priradenia/vymazania servisnej karty. 
 A potom stlačte 0, aby sa všetky servisné karty vymazali.
 Stlačte 1 pre priradenie 1. servisnej karty. 
 Stlačte 2 pre priradenie 2. servisnej karty. 
 Stlačte 3 pre priradenie 3. servisnej karty.
3- Priložte túto servisnú kartu na zámok.

Priradenie používateľskej karty/kariet: 
(Ak nepotrebujete žiadnu používateľskú kartu, preskočte tento krok, 
keď je vybraná možnosť osobného použitia s kartou.)
1- Stlačte          a potom priložte hlavnú kartu na klávesnicu, znovu stlačte      . 
2- Potom zadajte poradové číslo používateľskej karty.
3- Priložte túto kartu k zámku.

Vymazanie používateľskej karty: 
(Ak nepotrebujete žiadnu 
používateľskú kartu, preskočte tento
krok, keď je vybraná možnosť osobného 
použitia s kartou.)
1- Stlačte       a potom priložte hlavnú kartu na klávesnicu, stlačte . 
2- Potom zadajte poradové číslo používateľskej karty.

Poradové
číslo

Poradové
číslo

6



Osobné použitie s kartou (ak je to vybrané) 
Odomknutie: 
1- Pre aktiváciu zámku stlačte ľubovoľné číselné tlačidlo.
2- Priložte akúkoľvek používateľskú kartu/hlavnú kartu/servisnú kartu
 na klávesnicu na 3 sekundy.
3- Otočte rukoväť do odomknutej polohy.

Zamknutie: 
1- Pre aktiváciu zámku stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2- Priložte akúkoľvek používateľskú kartu/hlavnú kartu na klávesnicu na 3 sekundy.
3- Otočte uzáver do zamknutej polohy.

Režim uzatvárania skrinky s kartou (ak je to vybrané)
Zamknutie: 
1- Pre aktiváciu zámku stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2- Priložte akúkoľvek kartu/hlavnú kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do zamknutej polohy

Pokyny k obsluhe:
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Odomknutie: 
1- Pre aktiváciu zámku stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2- Priložte akúkoľvek kartu/hlavnú kartu/servisnú kartu  na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do odomknutej polohy.

Osobné použitie bez karty (ak je to vybrané)
Zmena hesla: (prednastavené “1010”)
1- Stlačte     a potom zadajte staré heslo stlačením číselných tlačidiel, znovu 
stlačte       .
2- A potom zadajte staré heslo stlačením číselných tlačidiel, stlačte

Odomknutie pomocou hesla: (prednastavené  “1010”)
1- Zadajte používateľské heslo. 2- Otočte rukoväť do odomknutej polohy.

Odomknutie s kartami: 
1- Stlačte           tlačidlo pre aktiváciu zámku.
2- Priložte hlavnú kartu/servisnú kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do odomknutej polohy

POUŽÍVATEĽSKÉ HESLO

STARÉ HESLO NOVÉ HESLO
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Zamknutie pomocou hesla: (prednastavené “1010”) 
1- Zadajte používateľské heslo. 2- Otočte uzáver do zamknutej polohy

Zamknutie pomocou karty:  
1- Stlačte        tlačidlo pre aktiváciu zámku.
2- Priložte hlavnú kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do zamknutej polohy

Zamknutie pomocou karty:  
1- Stlačte       tlačidlo pre aktiváciu zámku.
2- Priložte hlavnú kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do zamknutej polohy.

Režim uzatváranie skrinky bez karty (ak je to vybrané)
Zamknutie pomocou hesla:  (prednastavené “1010”) 
1- Zadajte nové heslo. 2- Otočte uzáver do zamknutej polohy

POUŽIVATEĽSKÉ HESLO

HESLO UZAMKNUTEJ SKRINKY
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Odomknutie pomocou hesla:  
1- Zadajte rovnaké heslo ako pri zamknutí. 
2- Otočte uzáver do odomknutej polohy.

Odomknutie s  kartami:  
1- Stlačte tlačidlo         pre aktiváciu zámku.
2- Priložte hlavnú kartu/servisnú kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do odomknutej polohy.

HESLO UZAMKNUTEJ SKRINKY

Smer odomknutia závisí od typu dverí, na ktorých sa používa miniK10. 
Všetky obrázky zamykania a odomykania zobrazujú inštaláciu pravých 
dverí.
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Použitie uzatvárania skrinky s kartou 
alebo heslom na zamknutie/odomknutie (ak je to vybrané) 
Zamknutie pomocou hesla:  (prednastavené “1010”)
1- Zadajte nové heslo.
2- Otočte uzáver do zamknutej polohy.

Odomknutie pomocou hesla:  
1- Zadajte rovnaké heslo ako pri zamknutí. 
2- Otočte uzáver do odomknutej polohy.

Ak zamknete zámok pomocou hesla, musíte ho otvoriť pomocou hesla, 
nie s kartou.

HESLO UZAMKNUTEJ SKRINKY

HESLO UZAMKNUTEJ SKRINKY
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Zamknutie pomocou akejkoľvek karty:
1- Stlačte       tlačidlo pre aktiváciu zámku.
2- Priložte akúkoľvek kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do zamknutej polohy.

Odomknutie pomocou akejkoľvek karty:
1- Stlačte tlačidlo       pre aktiváciu zámku.
2- Priložte akúkoľvek kartu na klávesnicu na 3 sekundy. 
3- Otočte uzáver do odomknutej polohy

Ak zamknete zámok s akoukoľvek kartou, musíte ho otvoriť s prilože-
nou kartou, nie pomocou hesla.
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Obnova pôvodných nastavení: Stlačte 0 - 1 
Predvolené nastavenia sú:
Používanie v režime zatvárania skrinky s kartou, zvukový režim, režim s pokutou 
nie je aktívny, servisná karta nie je aktívna, zamknutie pomocou hesla, varo-
vanie pred otvorením dverí nie je aktívne, vynulovanie používateľského hesla 
so servisnou kartou nie je aktívne, blokovanie zámku nie je aktívne.

Vypnutý zvuk: Stlačte 2 - 0
Všetky zvukové varovania je možné vypnúť, ak je zvolená funkcia stlmenia 
zvuku (okrem výstražných zvukových signálov).

Používanie so zvukom: Stlačte 2 - 1
Spätná väzba z tlačidiel, varovania a potvrdenie sú so zvukom.

Režim s pokutou: Stlačte 3 - 1
Zabraňuje neoprávnenému zásahu do zámku neoprávnenými osobami. Zámok 
sa zablokuje na 5 minút, ak sa trikrát za sebou zadá nesprávne heslo/karta.
Výrobné nastavenie je také, že táto funkcia nie je aktívna. Stlačte  3 - 0

Vymazanie všetkých používateľských kariet: Stlačte 4 - 0
Vymaže všetky používateľské karty priradené k osobnému používaniu s kartou.

Vynulovanie používateľského hesla: Stlačte 4 - 1
Používateľské heslo sa obnoví na predvolené „1010“ pri osobnom použití bez 
karty.

1- Stlačte             , priložte hlavnú kartu na klávesnicu a potom stlačte          , 
 červený a zelený LED indikátor budú blikať.
2- Zadajte číslo programu, ktorý chcete prispôsobiť, a potom zadajte číslo
 vybraného nastavenia. (Stlačte číslo programu a potom číslo výberu.)

Pokyny k programovaniu:
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Zamknutie pomocou hesla/karty: (1) Stlačte 6 - 0
Zamknutie si vyžaduje heslo/kartu.

Automatické zamknutie (bez hesla/karty): (1) Stlačte 6 - 1
Zamknutie si nevyžaduje heslo/kartu.

Upozornenie na otvorené dvere: (1) Stlačte 7 - 1
Po otvorení dverí na dobu jednej minúty zámok pre používateľovi vygeneru-
je zvukové varovanie každých 8 sekúnd, aby ho upozornil, že dvere zostali ot-
vorené. Výrobné nastavenie je také, že táto funkcia nie je aktívna. Stlačte  7 - 0

Vynulovanie používateľského hesla pomocou servisnej karty: (1), (2)Stlačte 8 - 1  
Po odomknutí zámku pomocou servisnej karty sa vynuluje používateľské heslo. 
Používateľské heslo sa obnoví na predvolené, čo je „1010“.
Výrobné nastavenie je také, že táto funkcia nie je aktívna. Stlačte 8 - 0

Blokovanie zámku: (2)Stlačte 9 - 1
Ak je zámok otvorený so servisnou kartou, môže byť zablokovaný ďalším prístu-
pom k používateľskej karte. Toto by zabezpečilo, že servisná karta sa používa iba 
na prístup k zámkom pre núdzové zamknutie. Na opätovné nastavenie použí-
vateľskej karty by sa potom vyžadoval prístup k hlavnej karte.
Výrobné nastavenie je také, že táto funkcia nie je aktívna. Stlačte 9 - 0

(1): platí pre osobné použitie s kartou alebo možnosti osobného použitia
 bez karty.
(2): platí, ak je niektorá servisná karta aktívna.

Svetelné a zvukové varovania

Heslo/karta je prijatá Zelený LED indikátor bliká s 2 opakovanými zvukovými 
varovaniami.

Nesprávne heslo /karta Červený LED indikátor bliká so 4 opakovanými zvu-
kovými varovaniami.

Slabá batéria Červený LED indikátor blikne 5-krát po každom kroku.

Zámok je otvorený
Zaznie 8 zvukových varovaní každú sekundu (K10m) / 
každých 5 sekúnd (K10p) po jednej minúte po otvorení 
zámku.
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0 1

Výrobné nastavenia
Prog. č. 1-1: Režim uzatváracej skrinky s kartou 
Prog. č. 2-1: Pípnutia a zvukové potvrdenia 
Prog. č. 3-0: Používanie s pokutou NIE JE AKTÍVNE 
Prog. č. 4-0: Vymazanie všetkých používateľských kariet
Prog. č. 5-0: Servisná karta NIE JE AKTÍVNA
Prog. č. 6-0: Zamknutie pomocou hesla
Prog. č. 7-0: Upozornenie na otvorené dvere NIE JE AKTÍVNE
Prog. č. 8-0: Vynulovanie používateľského hesla pomocou servisnej karty NIE JE AKTÍVNE
Prog. č. 9-0: Zablokovanie zámku NIE JE AKTÍVNE (ak je servisná karta aktívna)

1

0 Osobné použitie s kartou (použitie jedným používateľom)

1 Režim uzatvárania skrinky s kartou (použitie viacerými používateľmi)

2 Osobné použitie bez karty (použitie jedným používateľom)

3 Režim uzatvárania skrinky bez karty (použitie viacerými používateľmi)

4 Režim uzatvárania skrinky s kartou alebo heslom

2
0 Vypnutý zvuk

1 Používanie so zvukom

3
0 Pokuta NIE JE AKTÍVNA

1 Pokuta JE AKTÍVNA

4
0 Vymazanie všetkých používateľských kariet

1 Používateľské heslo sa obnoví na predvolené, čo je „1010“.

5

0 Servisná karta NIE JE AKTÍVNA/JE VYMAZANÁ

1 Priradenie 1. servisnej karty

2 Priradenie 2. servisnej karty

3 Priradenie 3. servisnej karty

6
0 Zamknutie pomocou hesla

1 Automatické zamknutie

7
0 Upozornenie na otvorené dvere NIE JE AKTÍVNE

1 Upozornenie na otvorené dvere JE AKTÍVNE

8
0 Vynulovanie používateľského hesla pomocou servisnej karty NIE JE AKTÍVNE

1 Vynulovanie používateľského hesla pomocou servisnej karty JE AKTÍVNE

9
0 Zablokovanie zámku NIE JE AKTÍVNE (ak je servisná karta aktívna)

1 Zablokovanie zámku JE AKTÍVNE (ak je servisná karta aktívna)

Č.
 P

RO
G

.

Č.
 V

O
LB

Y
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Údržba:

Všeobecné varovania:

Vačky:

Ostatné:

Prednú časť zámku podľa potreby očistite jemnou navlhčenou handričkou.
Na dezinfekciu používajte iba etanol (etylalkohol).
Nepoužívajte žiadne tvrdé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
Nečistite chemickými látkami, ktoré rozpúšťajú plasty (riedidlo, acetón atď.)
Dávajte pozor, aby ste na zámok nevyliali vodu.

Pred použitím zámku si prečítajte návod.
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie matíc a skrutiek.
Matice alebo skrutky príliš neutiahnite. Počas inštalácie nepoužívajte elektrický skrutkovač, 
pokiaľ nemáte nastavovač krútiaceho momentu. Maximálny krútiaci moment na skrutke 
valčeka je 2 Nm.
Pred inštaláciou zámku nastavte a vyskúšajte používateľské a hlavné heslo.
Zmeňte všetky predvolené heslá pomocou vlastných hesiel.
Je to samozrejmé, ale musíme na to upozorniť... Neuchovávajte heslá v skrinke, 
kde je nainštalovaný zámok!
Nie je možné otvoriť zámok, ak je už nainštalovaný 
a zabudnete používateľské a hlavné heslo.
Zámok vydá varovné pípnutie, keď boli opakovane 
zadané nesprávne heslá.
Nie je možné, aby sa predná strana zámku 
otvárala zlomením alebo pokusom 
o vynútené otvorenie zámku.
Používajte lítiové batérie CR2450 3,0 V.
Pamätajte, že pri aktívnych programoch 
2, 3 a 7 je spotreba batérie vysoká.

Dodávajú sa dva druhy jazykov.
Jazyky sa môžu umiestniť v 4 polohách.

Vyhnutie sa zlyhaniu batérie - MiniK10 má 2 vonkajšie uzly obklopujúce červené a 
zelené indikátory, kde je možné pripojiť externú batériu dostatočne dlho na to, aby 
ste zadali správny kód a otvorili zámok, ktorý umožňuje inštaláciu nových batérií.

7/8” rovná 
vačka 22 mm

1-1/2” rovná 
vačka 38 mm

VÝSTRAHA:
V prípade akejkoľvek poruchy písomne informujte dodávateľa s podrobným 
popisom poruchy. V prípade zásahu do zariadenia, ako je pokus o opravu zari-
adenia, zariadenie zostane BEZ ZÁRUKY.
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Obmedzená záruka:

Obmedzenia zodpovednosti:

Spoločnosť setro s.r.o. poskytuje jednoročnú obmedzenú záruku na všetky 
výrobky bez výrobných chýb materiálu a spracovania. Táto záruka sa nevzťahu-
je na batériu, stratené kombinácie alebo poškodenie spôsobené nesprávnym 
namontovaním, nesprávnym alebo neodôvodneným použitím.

Toto je obmedzená záruka a nahrádza všetky ostatné záruky (vrátane pred-
pokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na použitie) a za žiadnych 
okolností spoločnosť setro s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné 
alebo následné škody alebo straty.

VÝSTRAHA:
(*) Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od značky batérie, programovacích 
parametrov a podmienok prostredia použitého výrobku.

VÝSTRAHA:
Nezabudnite si zapamätať svoje heslá po programovaní a pred inštaláciou 
zámku. Nie je možné otvoriť zámok, ak je už nainštalovaný a zabudnete použí-
vateľské a hlavné heslo.

VÝSTRAHA:
miniK10 je určený iba na použitie v interiéri.

Technické údaje:
Hmotnosť 70,4 g (okrem jazyka a upevnenia)
Klávesnica Silikónová klávesnica s kovovým krytom
Prevádzková teplota +10 / +50 °C (50 - 122 °F)
Skladovacia teplota +0 / +60 °C (32 - 140 °F)
Prevádzková vlhkosť 20 - 80 % RH (bez kondenzácie)
Vymeniteľná batéria Lítiová batériaCR2450 3,0 V
Životnosť batérie (*) Najmenej 5 rokov (na 10 použití denne)
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Ďakujeme
Blahoželáme k výberu tohto ekologického výrobku! Zakúpením 
miniK10 zabránite tomu, aby sa ďalšie batérie dostali na skládky, 
a to až po dobu 5 rokov. Vďaka svojej inteligentnej technológii 
vyžaduje miniK10 iba jednu batériu na dobu 5 rokov.   Táto doba 
sa môže skrátiť podľa výkonu batérie, podmienok prostredia a 
frekvencie používania.

VHODNÁ KARTA K10m:
MIFARE Classic®, MIFARE® , DESFire® karty...

Technické údaje karty K10p:

Transpondérový čip Kompatibilná s EM4100
Frekvencia 125 Khz
Veľkosť ID 64 bit, iba na čítanie
Kódovanie Manchester Encoding
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ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE S POUŽÍVATEĽSKOU KARTOU

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE S HLAVNOU KARTOU

stručné informácie

Ak je vybraná možnosť osobného používania bez karty alebo Režim 
uzatvárania skrinky bez karty, mali by ste najskôr stlačením tlačidla
zamknúť a odomknúť skrinku s hlavnou kartou.
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SKRINE | SKRINKY | SCHRÁNKY

Inštalácia

Jednoduchý zámok 
vo všetkých aspektoch
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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
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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”
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Ø 0,16” (4 mm)
Otvor hornej 
montážnej skrutky

Montážna šablóna

26



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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