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Mini K 10 mifare

Pocz¹tkowa konfiguracja
 Przydzia³ Karty Administratora (master card)
 Wybór opcji dzia³ania urz¹dzenia miniK 10m
 Przydzia³ oraz usuwanie Kart Serwisowych

Ograniczenie odpowiedzialnoœci



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 

OPIS

które odróżniają go od innych tego rodzaju urządzeń : możliwość obsługi mokrymi rękami, szybki 

 i łatwy montaż na drewnianych i stalowych szafkach , łatwa instalacja na już zamontowanych

 szafkach, możliwość montażu na drzwiach lewych i prawych, dłuższa żywotność baterii  przy bardzo
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Obok nowoczesnego, stylowego wyglądu, zamek szafkowy miniK 10m posiada wiele  innych cech,

 niskim zużyciu energii, wysoki stopień niezawodnści oraz obsługa za pomocą karty zbliżeniowej.



UŻYTKOWANIE
Zamek na karty zbliżeniowe może obsługiwać trzy rodzaje kart: kartę użytkownika, kartę serwisową i 

obsługę bez użycia karty. karta serwisowa jest domyślnie pasywna.

Aby umożliwić odpowiedni odczyt karty, należy wypośrodkować kartę, trzymając ją ponad uchwytem. 

 W celu zapewnienia niskiego zużycia energii, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia,

w związku z czym przed każdą  operacją należy je „wybudzić”, wciskając dowolny przycisk.

POCZĄTKOWA KONFIGURACJA

wyemituje jednotonowy sygnał dźwiękowy i zacznie migać zielona dioda LED.

 spowoduje to miganie zielonej i czerwonej diody LED.

2- Należy wcisnąć 1 w celu wyboru opcji działania. Następnie należy:

wcisnąć 0 – by wybrać użytkowanie indywidualne z użyciem karty.

wcisnąć 2 – by wybrać użytkowanie indywidualne bez użycia karty.
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 kartę administratora (master card) . Ponadto zamka można używać z wykorzystaniem kodu, wybierając 

• Przydzia³ karty administratora (master card)  :
1- Należy wcisnąć  ; urzdzenie wyemituje dwutonowy sygnał dźwiękowy.
2- Należy trzymać kartę administratora  (master card) przy klawiaturze do momentu, gdy urządzenie

• Wybór opcji dzia³ania urz¹dzenia mini K10m:
1- Należy wcisnąć  , przyłożyć kartę administratora (master card) do klawiatury i wcisnąć  ,

wcisąćn 1 – by wybrać jednokrotne użytkowanie z użyciem karty.

wcisnąć 3 – by wybrać jednokrotne uźytkowanie (kod jednorazowy) bez użycia karty.



 żadnych kart serwisowych, należy pominąć ten krok)

 spowoduje to miganie zielonej i czerwonej diody LED.

2- Należy wcisnąć 5, aby wybrać opcję przydziału / usuwania kart serwisowych. Następnie należy:

wcisnąć 0 – aby usunąć wszystkie karty serwisowe.

wcisnąć 1 – aby przydzielić 1. kartę serwisową.

wcisnąć 2 – aby przydzielić 2. kartę serwisową.

wcisnąć 3 – aby przydzielić 3. kartę serwisową.

użytkowników, należy pominąć ten krok po wybraniu opcji użytkowania indywidualnego z użyciem karty)

 do klawiatury i ponownie  wcisnąć

2- Należy wprowadzić numer porządkowy karty użytkownika.

3- Należy przyłożyć wybraną kartę do zamka.

użytkowników, należy pominąć ten krok po wybraniu opcji użytkowania indywidualnego z użyciem karty)

 do klawiatury i   wcisnąć

2- Należy wprowadzić numer porządkowy karty użytkownika (którą chcemy usunąć)
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• Przydział/usuwanie kart serwisowych: (Jeżeli nie zachodzi potrzeba wprowadzania

 1- Należy wcisnąć              , przyłożyć kartę administratora (master card) do klawiatury i wcisnąć  ,

• Przydział kart użytkowników: (Jeżeli nie zachodzi potrzeba wprowadzania żadnych kart

 1- Należy wcisnąć       , przyłożyć kartę administratora (master card) 

• Usuwanie kart użytkowników: (Jeżeli nie zachodzi potrzeba wprowadzania żadnych kart

 1- Należy wcisnąć        , przyłożyć kartę administratora (master card) 



Obsługa urządzenia

Użytkowanie indywidualne z użyciem karty (jeżeli zostało wybrane)

Aby otworzyć zamek:
1- Należy wcisnąć dowolny klawisz numeryczny w celu wybudzenia zamka.

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć dowolną przydzieloną kartę użytkownika  /

kartę  administratora / kartę  serwisową  do klawiatury.

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji otwarcia.

Aby zamknąć zamek:
1- Należy wcisnąć dowolny klawisz numeryczny w celu wybudzenia zamka.

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć dowolną przydzieloną kartę użytkownika /

kartę administratora  do klawiatury.

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji zamknięcia.

Jednokrotne użytkowanie z użyciem karty (jeżeli zostało wybrane)

Aby zamknąć zamek:
1- Należy wcisnąć dowolny klawisz numeryczny w celu wybudzenia zamka.

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć dowolną kartę użytkownika / kartę administratora

do klawiatury

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji zamknięcia

6



Aby otworzyć zamek:
1- Należy wcisnąć dowolny klawisz numeryczny w celu wybudzenia zamka.

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć dowolną przydzieloną kartę użytkownika  /

kartę  administratora / kartę  serwisową  do klawiatury.

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji otwarcia.

1- Należy wcisnąć  , a następnie wprowadzić stary kod, wybierając odpowiednie klawisze 

 numeryczne; następnie należy ponownie wcisnąć  .

2- Należy wprowadzić nowy kod, wybierając odpowiednie klawisze numeryczne, a następnie

Wcisnąć        .

      STARY KOD                  NOWY KOD      

1- Należy wprowadzić kod użytkownika. 2- Należy przekręcić uchwyt do pozycji otwarcia.

 KOD UŻYTKOWNIKA

Otwieranie za pomocą karty
1- Należy wcisnąć przycisk  w celu wybudzenia zamka.

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji otwarcia.
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Użytkowanie indywidualne bez użycia karty (jśeli zostało wybrane)

Zmiana kodu: (kod fabryczny: „1010”)

 Otwieranie zameka za pomocą kodu: (kod fabryczny: „1010”)

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć kartę administratora (master card) / kartę serwisową do klawiatury



1- Należy wprowadzić kod użytkownika. 2- Należy przekręcić uchwyt do pozycji zamknięcia.

 KOD UŻYTKOWNIKA

Jednokrotne użytkowanie (kod jednorazowy) bez użycia karty
(jeżeli zostało wybrane) lub przy użyciu karty

 Zamykanie zamka za pomocą kodu: (kod fabryczny: „1010”)
1- Należy wprowadzić nowy kod . 2- Należy przekręcić uchwyt do pozycji zamknięcia.

 NOWY JEDNORAZOWY KOD UŻYTKOWNIKA

1- Należy wcisnąć przycisk  w celu wybudzenia zamka.

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć kartę użytkownika do klawiatury.

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji zamknięcia.

Otwieranie zamka za pomocą kodu jednorazowego
1- Należy wprowadzić ten sam kod, który został wprowadzony podczas operacji zamykania.

2- Należy przekręcić uchwyt do pozycji otwarcia.

 KOD JEDNORAZOWY
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Zamykanie zamka za pomocą kodu: (kod fabryczny: „1010”)

 Zamyknie zamka za pomocą karty:



1- Należy wcisnąć przycisk            w celu wybudzenia zamka.

2- Po 3 sekundach należy przyłożyć kartę użytkownika (za pomocą której zamek  został zamknięty )

do klawiatury

3- Należy przekręcić uchwyt do pozycji otwarcia.

 KARTA UŻYTKOWNIKA (UŻYTA DO ZAMKNIĘCIA)

Kierunek otwierania zależy od rodzaju drzwi, na których zamontowano 

 i zamykania przedstawiają  urządzenie zamontowane na drzwiach 
prawostronnych.
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Otwieranie zamka za pomocą karty: (w trybie jednokrotnego użytkowania )

dane urzdzenie  miniK 10m. Wszystkie ilustracje dotyczące otwierania



INSTRUKCJE W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA

 spowoduje to miganie zielonej i czerwonej diody LED.

2- Należy wprowadzić numer programu, który wymaga konfiguracji, a następnie wprowadzić

numer wybranej opcji. (Należy wcisnąć numer programu, a następnie numer opcji)

Przywracanie ustawień fabrycznych Należy wcisnąć 0 - 1
Ustawienia fabryczne to:

Jednokrotne użytkowanie z użyciem karty, praca z dźwiękiem, blokada zabezpieczająca  nieaktywna

karta serwisowa nieaktywna, zamykanie za pomocą kodu, ostrzeżenie e o otwartych drzwiach

nieaktywne, reset kodu użytkownika za pomocą karty  serwisowej nieaktywny, blokada zamka nieaktywna.

Praca bezgłośna: Należy wcisnąć 2 – 0

Wszelkie sygnały dźwiękowe (za wyjątkiem sygnałów ostrzegawczych) 

Praca z dźwiękiem: Należy wcisnąć 2 - 1

Wciśnięcie przycisku, ostrzeżenia oraz potwierdzenia sygnalizowane są dźwiękowo.

Blokada zabezpieczająca: Należy wcisnąć 3 – 1

Zapobiega manipulowaniu przy zamku przez osoby nieupoważnione. W przypadku wprowadzenia

błędnego kodu/przyłożenia złej karty trzy razy pod rząd, zamek zostaje  zablokowany na 5 minut.

Domyślnie funkcja ta jest nieaktywna. Należy wcisnąć 3 – 0

Usuwanie wszystkich kart użytkowników: Należy wcisnąć 4 - 0

Powoduje to usunięcie wszystkich kart użytkownika przydzielonych w opcji użytkowanie

 indywidualne z użyciem karty

Reset kodu użytkownika: Należy wcisnąć 4 - 1

Kod użytkownika zostaje zmieniony na fabryczny , czyli „1010” – w opcji użytkowanie  indywidualne

bez użycia karty.
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 można wyłczyć, wybierając opcję pracy bezgłośnej.



Zamykanie za pomocą kodu / karty: (1) Należy wcisnąć 6 – 0

Do zamknięcia zamka wymagany jest kod/karta.

Automatyczne zamykanie (bez kodu/karty): (1) Należy wcisnąć 6 - 1

Do zamknięcia zamka nie jest potrzebny kod/karta.

Ostrzeżenie o otwartych drzwiach: (1) Należy wcisnąć 7 - 1

Jeżeli drzwi pozostają otwarte przez jedną minutę, emituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy

– 8 sygnałów co 5 sekund – informujący użytkownika, że drzwi są otwarte.

ś ż ąćDomy lnie funkcja ta jest nieaktywna. Nale y wcisn  7 – 0

Reset kodu użytkownika za pomocą karty serwisowej: (1), (2) Należy
wcisnąć 8 - 1

Jeżeli zamek zostanie otwarty za pomocą karty serwisowej, kod użytkownika zostaje zresetowane

Kod użytkownika zostaje zmieniony na kod fabryczny, czyli „1010”.

Domyślnie funkcja ta jest nieaktywna. Należy wcisnąć 8 - 0

Blokada użytkowania zamka: (2) Należy wcisnąć 9 – 1

Jeżeli zamek zostanie otwarty za pomocą karty serwisowej, można zablokować dalszy dostęp

za pomocą karty użytkownika. Ma to zapewnić, by karta serwisowa wykorzystywana była do otwierania

zamków jedynie w sytuacjach awaryjnych. W takim przypadku wymagana jest karta  administratora

aby ponownie skonfigurować kartę użytkownika.

Domyślnie funkcja ta jest nieaktywna. Należy wcisnąć  9 - 0

(1): funkcja dostępna w przypadku wyboru opcji użytkowania indywidualnego z użyciem  karty lub 

 użytkowania indywidualnego bez użycia karty

 (2): funkcja dostępna, gdy aktywna jest jakakolwiek karta serwisowa

SYGNAŁY ŚWIETLNE I DŹWIĘKOWE:

      co najmniej jedną minutę

 powtórzone  sygnały dźwiękowe.
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Akceptacja kodu/karty: Miga zielona dioda LED; urządzenie emituje 2 powtórzone dźwięki

Błędny kod/zła karta: Miga czerwona dioda LED; urządzenie emituje 4 powtórzone dźwięki

Niski poziom baterii: Czerwona dioda LED miga 5 razy po każdej operacji.

Otwarty zamek: 8 sygnłów dźwiękowych co  5 sekund – jeżeli zamek pozostaje otwarty przez

Brak karty: W przypadku braku karty miga czerwona dioda LED, a urządzenie emituje 2



Nr programu – Opcja
Ustawienia fabryczne

1

0 Użytkowanie indywidualne z użyciem karty

1 Jednokrotne użytkowanie z użyciem karty (tryb dla wielu użytkowników)

2 Użytkowanie indywidualne bez użycia karty

3 Jednokrotne użytkowanie bez użycia karty (tryb dla wielu użytkowników)

2

0 Praca bezgłośna

3

0 Blokada zabezpieczająca NIEAKTYWNA

1 Blokada zabezpieczająca AKTYWNA

4

0 Usuwanie wszystkich kart użytkowników

1 Kod użytkownika zostaje zmieniony na fabryczny, czyli „1010”.

5

0 Karta serwisowa NIEAKTYWNA / USUWANIE

1 Przydział 1 karty serwisowej

2 Przydział 2 karty serwisowej

3 Przydział 3 karty serwisowej

6

0 Zamykanie za pomocą kodu

1 Zamykanie automatyczne

7

0 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach NIEAKTYWNE

1 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach AKTYWNE

8

0 Reset kodu użytkownika za pomocą karty serwisowej  NIEAKTYWNY

1 Reset kodu użytkownika za pomocą karty serwisowej  AKTYWNY

9

0 Blokada użytkowania NIEAKTYWNA (jeżeli karta serwisowa jest aktywna)

1 Blokada użytkowania AKTYWNA (jeżeli karta serwisowa jest aktywna)

12

Nr prg 1-1: Jednokrotne użytkowanie z użyciem karty

Nr prg 2-1: Słyszalne ostrzeżenia i potwierdzenia

Nr prg 3-0: Blokada zabezpieczająca NIEAKTYWNA

Nr prg 4-0: Usuwanie wszystkich kart użytkowników

Nr prg 5-0: Karta serwisowa NIEAKTYWNA

Nr prg 6-0: Zamykanie za pomocą kodu

Nr prg 7-0: Ostrzeżenie o otwartych drzwiach NIEAKTYWNE

Nr prg 8-0: Reset kodu użytkownika za pomocą karty serwisowej  NIEAKTYWNY

Nr prg 9-0: Blokada użytkowania NIEAKTYWNA (jeżeli karta serwisowa jest aktywna)

1 Praca z dżwiękiem



KONSERWACJA:
- W razie potrzeby przednią część zamka należy wyczyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki z

detergentem.

- Nie należy stosować do czyszczenia żadnych twardych przedmiotów ani przedmiotów przeznaczonych

do skrobania.

(rozpuszczalniki, aceton itp.).

- Należy uważać, aby nie wylać na zamek wody.

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 wkrętarki, chyba że jest ona wyposażona w

regulator wkrętarki, chyba że jest ona wyposażona w regulator momentu skręcającego. Maksymalny

moment skręcający na śrubie z łbem walcowym to 2Nm.

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

- Należy zmienić wszelkie kody fabryczne na własne kody użytkowników.

- Nie należy przechowywać kodów w szafce, na której montowany jest zamek (ani w jej okolicy).

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

oraz kod główny.

zamka siłą .

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

KRZYWKI:
- Do produktu dołączone są dwie krzywki

Umiejscowienie

krzywki

7/8” Krzywka prosta

22 mm

1-1/2" Krzywka prosta

38 mm

- Krzywki można obracać 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.

INNE:

 otaczające czerwone i zielone wskaźniki świetlne; można do nich podłączyć zewnętrzną baterię na czas 

wystarczający na wprowadzenie poprawnego kodu i otwarcie zamka w celu zainstalowania nowej baterii.

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

pisemnej, dostarczając szczegółowy opis awarii. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w urządzenie,
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- Nie należy stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych rospuszczających plastik

- Jeżeli kilkakrotnie wprowadzono nieprawidłowy kod, zamek emiyuje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

- Nie jest możliwe otwarcie frontowej częœci zamka poprzez jej wyłamanie lub próbę otwarcia

- Należy używaæ baterii litowych CR2450 3.0V.

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

np.. próby jego naprawy, udzielona GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ.



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
 Waga       2,5 oz (71 g) (bez krzywki oraz elementów montażowych)

 Temperatura pracy         32 – 122 °F (0 – 50 °C)

 Temp. Przechowywania  14 – 158 °F (-10 – 70 °C)

 Wilgotność        Wilgotność względna 20% – 80% (bez skraplania)

 Wymienna bateria        3V litowa CR2450

 Żywotność baterii (*)       do 2 lat (przy używaniu 5 razy dziennie)

UWAGA: 
(*) (¯żywotność baterii może różnić się w zależności od marki baterii, parametrów programowania 

oraz warunków środowiskowych, w jakich używany jest produkt.)

UWAGA:
Należy pamiętać o zapisaniu kodów po programowaniu i przed zainstalowaniem zamka.

Jeżeli użytkownik zapomni kodu po zainstalowaniu zamka, otwarcie zamka jest niemożliwe.

UWAGA:
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Kilitronik oferuje w przypadku wszystkich swoich produktów rok ograniczonej gwarancji wolności 

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

 Klawiatura       Klawiatura silikonowa z metalową kopuką

Urządzenie miniK 10m przeznaczone jest do użytku wyłącznie wewnątrz budynków.



INSTRUKCJA W SKRÓCIE

OTWIERANIE / ZAMYKANIE ZA POMOCĄ KARTY UŻYTKOWNIKA

OTWIERANIE / ZAMYKANIE ZA POMOCĄ KARTY ADMINISTRATORA




