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WPROWADZENIE

1.Czerwona dioda 10.Obudowa zamka

2.Zielona dioda 11.Pokrywa baterii

3.Klawisze 12.Śruba pokrywy baterii

4.Obudowa zamka 13.Tabliczka znamionowa

5.Pozycja zamknięcia 14.Uchwyt

6.Wskaźnik pokrętła 15.Krzywka

7.Pozycja otwarcia 16.Śruba krzywki

8.Pokrętło 17.Nakrętka

9.Nakrętka mocująca

PRZÓD  TYŁ

Elektroniczny zamek szafkowy MiniK10 z kodem głównym z kodem użytkownika , kodami jedno- 

razowymi  i baterią o żywotności nawet 10 lat 

 może być instalowany do drzwi prawych i lewych.

Oferuje elastyczność kodów jak i  wygodę przy 

wymianie baterii . Jest też przyjazny środowisku/
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POZIOMY KODÓW

OPCJE UŻYTKOWANIA ZAMKA

1. kod indywidualny -  użytkownik otwiera zamek wielokrotnie tym samym kodem

zamknąć musi każdorazowo wprowadzić cztery cyfry, które stają się nowym kodem użytkownika.

2. kod jednorazowy  (ustawienie fabryczne) – użytkownik otwiera zamek kodem . Aby zamknąć

zamek wprowadza dowolny 4-cyfrowy kod , który  stanie się nowym kodem użytkownika.

KOD UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNY

OTWIERANIA ZAMKA KODEM UŹYTKOWNIKA (INDYWIDUALNYM)

1. Wprowadzić czterocyfrowy kod użytkownika

2. (w ciągu 5 sekund ) przekręcić pokrętło w pozycję otwarcia co zostanie potwierdzone

sygnałem dźwiękowym

 KOD UŻYTKOWNIKA

KOD UŻYTKOWNIKA JEDNORAZOWY

Przy kodzie jednorazowym procedura otwarcia i zamknięcia  zamka jest identyczna 

jak w zamku indywidualnym z włączonym programem 6 . 

1. Wprowadzić czterocyfrowy kod użytkownika

2. (w ciągu 5 sekund ) przekręcić pokrętło w pozycję otwarcia co zostanie potwierdzone

sygnałem dźwiękowym

3. Wprowadzić nowy czterocyfrowy (jednorazowy )  kod użytkownika

4.Przekręcić pokrętło w pozycję zamknięcia

UWAGA !

Poprzedni  jednorazowy  kod użytkownika traci ważność

 JEDNORAZOWY KOD UŻYTKOWNIKA

 NOWY JEDNORAZOWY 

 KOD UŻYTKOWNIKA 
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Zamek miniK 10 posiada potencjalnie trzy poziomy kodów :

3. kod główny – Masterkod

Zamek miniK 10 posiada kod użytkownika działający  w dwóch opcjach  :



ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA

Jeśli ustawiona jest funkcja kodu użytkownika indywidualnego .

Wciskamy  następnie dotychczasowy kod użytkownika ponownie  wprowadzamy nowy kod 

STARY KOD UŻYTKOWNIKA  NOWY KOD UŻYTKOWNIKA

UWAGA !

Co się stanie gdy użytkownik zapomni swój kod ? 

PRZY KODZIE UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNYM 

2. kod powróci do fabrycznego 1010

PRZY KODZIE UŻYTKOWNIKA JEDNORAZOWYM 

2. Zamek gotowy jest na przyjęcie nowego kodu jednorazowego

W ustawieniu fabrycznym funkcja kodu serwisowego jest nieaktywna. Aktywacja następuje przez

uruchomienie programu 5.1. Kod serwisowy pozwala jedynie na otwarcie zamka . Nie pozwala

na programowanie.

OTWIERANIE KODEM SERAISOWYM :

Kod fabryczny - <1-0-1-0-1> jeśli kod serwisowy jest aktywny  1) wciśnij  potem 5 cyfrowy kod 

serwisowy a następnie  .   2 ) w ciąg 5 sek. przekręć pokrętłem .  Otrzymasz potwierdzenie

 dźwiękiem i zabłyśnie zielona dioda.

5

użytkownika i zatwierdzamy  usłyszymy sygnał dźwiękowy i mignie zielona led.

1. Należy wcisnąć            następnie 6- cyfrowy kod główny-masterkod  4 0 

 1  40

1. Należy otworzyć zamek za pomocą 6- cyfrowego kodu głó-masterkod

KOD SERWISOWY : 



ZMIANA KODU SERWISOWEGO

Jeśli kod serwisowy jest aktywny ,  1) wciśnij                    stary pięciocyfrowy kod serwisowy 

nowy pięciocyfrowy kod Serwisowy           po wprowadzeniu zamek potwierdzi  sygnałem 

 sygnałem dźwiękowym i zabłyśnie zielona dioda . W razie błędu zabłyśnie dioda czerwona.

 stary kod  nowy kod

KOD GŁÓWNY MASTERKOD :

Otwiera zamek i ma dostęp do wszystkich funkcji programowania

OTWIERANIE ZA POMOCĄ KODU GŁÓWNEGO MASTERKOD :

Fabryczny kod główny to <1-0-1-0-1-0>

Otrzymasz potwierdzenie dźwiękiem i zabłyśnie zielona dioda

ZMIANA KODU GŁÓWNEGO MASTERKOD

USTAW NOWY KOD GŁÓWNY

PRZED ZAMKNIĘCIEM PRZETESTUJ NOWY KOD

 Wciśnij                    sześciocyfrowy kod główny  nowy sześciocyfrowy  kod główny

  po wprowadzeniu zamek potwierdzi  sygnałem dźwiękowym i zabłyśnie zielona dioda .

 W razie błędu zabłyśnie dioda czerwona.
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1) Wciśnij          sześciocyfrowy kod główny  2 ) w ciąg 5 sek. przekręć pokrętłem



według potrzeb

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMOWANIA

W ZAMKU MOGĄ ZOSTAĆ PRZYWRÓCONE  USTAWIENIA FABRYCZNE

Wciśnij              a następnie 6cyfr kodu głównego ,wciśnij  (zielona i czerwona dioda migają

naprzemiennie) wybierz nr programu 

UŻYTKOWANIE

0-1  Przywraca ustawienia fabryczne :

PROGRAMY

0 KOD INDYWIDUALNY

1 1 KOD JEDNORAZOWY AKTYWNY

0 Brak dźwięków potwierdzających czynności

2 1 Dźwiękowe potwierdzenie czynności

0 ZWŁOKA CZASOWA NIEAKTYWNA

1 ZWŁOKA CZASOWA AKTYWNA (ZAMEK ZOSTAJE ZABLOKOWANY

3 NA 5 MIN. PO 3KROTNY WPROWADZENIU NIEPRAWIDŁOWEGO KODU)

0

4 1

0 KOD SERWISOWY NIEAKTYWNY

5 1 KOD SERWISOWY AKTYWNY

0 ZAMYKANIE Z KONIECZNOŚCIĄ PODANIA KODU AKTYWNE

6 1 ZAMYKANIE Z BEZ KONIECZNOŚCI PODANIA KODU AKTYWNE ( URZYTKOWNIK INDYWID.)

0 OSTRZEŻENIE O OTWARTYCH DRZWIACH NIEAKTYWNE

7 1 OSTRZEŻENIE O OTWARTYCH DRZWIACH AKTYWNE (8 DZWIĘKÓW CO 5 SEKUND)

0 KASOWANIE KODU URZYTKOWNIKA NIEAKTYWNE (JEŚLI KOD SERWISOWY JEST AKTYWNY)

8 1 KASOWANIE KODU URZYTKOWNIKA AKTYWNE (JEŚLI KOD SERWISOWY JEST AKTYWNY)

0 Blokada zamka nieaktywna (jeśli kod serwisowy jest aktywny)

9 1 Blokada zamka aktywna po użyciu kodu serwisowego (jeśli kod serwisowy jest aktywny)

7

URUCHAMIANIE PROGRAMÓW ZAMKA miniK 10

MiniK 10  można dostosować z domyślnych ustawień fabrycznych  do ustawień indywidualnych 

URUCHAMIANIE WYBORU PROGRAMU DLA ZAMKA miniK 10 :

Wybór nr pogramu

Prog Nr  1-1 :  kod jednorazowy

Prog. Nr 2-1  sygnały dźwiękowe i potwierdzenia

Prog. Nr 3-0  blokada opóźnieniem czasowym

Prog  Nr 4-0  przywrócenie kodu użytkownika do kodu fabrycznego

Prog  Nr 5-0  kod serwisowy nieaktywny

Prog  Nr 6-1  zamykanie kodem aktywne

Prog  Nr 7-0  ostrzeżenie o otwartychdrzwiach aktywne

Prog  Nr 8-0  resetowaniekodu użytkownika nieaktywny

Prog  Nr 9-0  blokada zamka nieaktywna

Przyeraca kod użytkownika do kodu fabrycznego (w przypadku zapomnienia kodu)



OPIS PROGRAMÓW

0 Powrót do stanu fabrycznego – kod użytkownika <1-0-1-0> kod administratora <1-0-1-0-1-0>

Kod indywidualny lub kod jednorazowy . Kod indywidualny to 4 cyfrowy kod umożliwiający 

otwarcie zamka wielokrotnie. Kod jednorazowy służy wielu użytkownikom -zamykamy zamek

1 dowolnym 4-cyfrowym kodem , który staje się nowym kodem otwarcia i może być zmieniany przy

2  Sygnały dźwiękowe jakie wydaje zamek w czasie wciskania klawiszy

Blokada Czasowa zamka na 5 min po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu . W ustawieniu

3 fabrycznym funkcja jest nieaktywna.

4 Kasowanie kodu użytkownika (kod wraca od fabrycznego <1-0-1-0>

Kod serwisowy  może otworzyć zamek jeśli kod użytkownika zostanie zapomniany

5 w wersji fabrycznej jest nieaktywny

Opcje zamykania : 1). zamykanie zamka bez konieczności podania kodu. (ustawienie fabryczne)

6 2) zamykanie z koniecznością wprowadzenia kodu

Ostrzeżenie o otwartych drzwiach : Jeśli drzwi pozostają otwarte powyżej 1 min. zamek wydaje
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Kasowanie kodu użytkownika : Jeżeli zamek został otwarty kodem serwisowym (i kod serwisowy

jest aktywny) kod użytkownika może zostać zresetowany (patrz program # 5 na kod serwisowy)

fabrycznie ustawienie nie pozwala  na reset kodu użytkownika  kodem serwisowym (możliwe jest

8 jedynie otwarcie zamka)

Blokowanie zamka :  gdy program 9 jest aktywny po otwarciu zamka kodem serwisowym kod 

użytkownika oraz kod serwisowy zostają zablokowane . Blokada zostaje zwolniona po otwarciu

9 W ustawieniu fabrycznym funkcja blokowania jest nieaktywna.

Świetlne i dźwiękowe sygnały :

Otwarty zamek      :  po minucie od otwarcia drzwi , zamek wydaj 8 sygnałów 

 dźwiękowych co 5 sek.

WYMIANA BATERII :

Odkręć śrubę pokrywy baterii i wymień baterię. Żywotność baterii wynosi do 10 lat. Czerwona

dioda miga 5 razy po każdej operacji gdy bateria jest wyczerpana i jest możliwe otwarcie.

KONSERWACJA

- Czyścić przód zamka miękką ścierko z detergentem ( niewielką ilością) jeśli jest  tak

konieczność

- Nie używać szorstkich , twardych ścierek , gąbek etc. by nie zarysować powierzchni.

- Uważaj aby nie rozlać wody na zamek
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8 sygnałów dźwiękowych co 5 sek by poinformować użykownika o otwartych drzwiach.

zamka kodem administratora (wówczas można przywrócić ustawienia fabryczne prog.0-1)

Kod poprawny       :  zielona dioda miga 1 x  + 2 krótkie dzwięki

Kod niepoprawny       :  czerwona dioda miga 3 x + 3 krótkie dźwięki

Rozładowana bateria       :  czerwona dioda miga 5 x po każdej operacji

Zamek pracuje na 3 V-towej baterji litowej  CR2450. Bateria znajduje się na tylniej stronie zamka.

- Nie czyścić środkami chemicznymi rozpuszczającymi plastik (rozpuszczalnik, aceton, etc.)



OGÓLNE OSTRZEŻENIA :

- Przed użyciem zamka należy przeczytać instrukcję obsługi.

- Należy okresowo sprawdzać, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.

- Nie należy dokręcać za mocno nakrętek ani śrub. Podczas montażu nie należy używać

elektrycznej wkrętarki, chyba że jest ona wyposażona w regulator momentu obrotowego

Maksymalny moment obrotowy na śrubie z łbem walcowym to 2Nm.

- Przed zamontowaniem zamka należy ustawić i przetestować kod użytkownika oraz kod

- Należy zmienić wszelkie kody fabryczne na własne kody użytkowników.

montowany jest zamek (ani w jej okolicy)

- Po zainstalowaniu zamka nie jest możliwe jego otworzenie, jeżeli użytkujący zapomni kodu

użytkownika oraz kodu administratora.

zamka siłą .

- Należy używać baterii litowych CR2450 3.0V.

- Należy pamiętać, że przy aktywnych programach 2, 3 i 7 zużycie baterii jest wysokie.

KRZYWKI:

- Do produktu dołączone są dwie krzywki

- Krzywki można obracać a o wielokrotności

90 stopni.

- Krzywka zatrzymująca (#4) może zostać

zamontowana w taki sposób, by krzywka obracała się

zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub przeciwnie do niego.

Umiejscowienie

 krzywki

 7/8” Krzywka prosta

 22 mm

1-1/2" Krzywka prosta

38 mm

 baterię, na czas wystarczający na wprowadzenie poprawnego kodu i otwarcie zamka w celu

 zainstalowania nowej baterii.
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adminidtratora

- Logiczne ale musimy o tym powiedzieć.Nie należy przechowywać kodów w szafce, na której

- Po kilkakrotnym podaniu  nieprawildowego kodu , zamek wydaje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

- Nie jest możliwe otwarcie frontowej części zamka poprzeez jej wyłamanie lub prób otwarcia

Postępowanie w przypadku wyczerpania baterii – Urządzenie miniK 10m posiada 2 zewnętrzne 

 węzły otaczające czerwone i zielone wskaźniki świetlne; można do nich  podłączyć zewntrzną



 KODY FABRYCZNE

 KOD UŻYTKOWNIKA    KOD SERWISOWY

 JEŚLI JEST AKTYWNY

 KOD GŁÓWNY

OTWIERANIE/ZAMYKANIE KODEM UŻYTKOWNIKA 

1) Wciśnij  2 ) w ciąg 5 sek. przekręć pokrętłem

 KOD UŻYTKOWNIKA 

ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA 

 KOD FABRYCZNY  NOWY KOD

OTWIERANIE KODEM  GŁÓWNYM 

1) Wciśnij  2 ) w ciąg 5 sek. przekręć pokrętłem

KOD GŁÓWNY 

ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA 

STARY KOD GŁÓWNY  NOWY KOD GŁÓWNY 

PRZED ZAMKNIĘCIEM PRZETESTUJ NOWY KOD
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 SKRÓT 



UWAGA!

W przypadku jakiejkolwiek awarii należy poinformować o problemie dostawcę produktu, w formie 

 pisemnej, dostarczając szczegółowy opis awarii. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w

UWAGA!

OGRANICZENIE GWARANCJI

produktu od fabrycznych wad materiałowych oraz fabrycznych wad wykonania. Gwarancja ta nie 

obejmuje baterii, utraty funkcji ani uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu 

albo niewłaściwego lub nieracjonalnego użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Jest to ograniczona gwarancja, która zastępuje wszelkie inne gwarancje (w tym domniemane 

 ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty pośrednie ani następcze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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urządzenie, np. próby jego naprawy, udzielona GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ .

Kilitronik oferuje w przypadku wszystkich swoich produktów rok ograniczonej gwarancji wolności 

 gwarancje jakości oraz przydatności do określonego celu), a Kilitronik w żadnym wypadku nie 



Zastosowanie
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