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Уважаеми клиенти,

благодарим, че сте избрали secuENTRY Set 
ENTRY Home 5001 PIN, състоящ се от патрон ENTRY 5000 CYL 
и клавиатура ENTRY 7711 Keypad PIN .

Системата е разработена в Германия в съответствие с най-
новите технически възможности и отговаря на актуалните 
високите изисквания за безопасност. 

Електронният патрон ENTRY 5000 CYL може без проблем 
и без каквото и да било пробиване и прекарване на 
кабели да се монтира във всяка врата с отвор за профилен 
патрон, при дебелина на вратата до 118 mm (59 / 59 mm, 
измервано от средата на фиксиращия болт) и е изклю-
чително подходящ и за нова инсталация, и за дооборуд-
ване. ENTRY 5000 CYL може да се монтира на входни и на 
вътрешни врати. 

С помощта на клавиатурата ENTRY 7711 Keypad PIN имате 
възможност да отключвате и заключвате вратата с 6-пози-
ционен потребителски код. ENTRY 7711 Keypad PIN може по 
желание и в съответствие със ситуацията да се инсталира 
до ок. четири метра разстояние от заключващия блок.

Настройката и обслужването на ENTRY Home 5001 PIN става 
чрез безплатното приложение за смартфон secuENTRY 
KeyApp*. Предаването на данни става безжично, патронът 
и клавиатурата използват модерния стандарт Bluetooth 5.2.
*  Алтернативно патронът може да се обслужва и чрез дистанционен ключ 

ENTRY sE-Key 7713 (предлага се отделно). За настройка обаче винаги е необ-
ходим secuENTRY KeyApp.

Важно: 
Моля, преди започването на инсталирането прочетете 
цялото ръководство за обслужване.

Желаем Ви да използвате с радост новата си система за 
заключване!

!
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Токозахранване на патронния блок 2x миньон LR6 AA алкални
Допустими условия на околната среда -15 °C до +50 °C / до 95 % относителна влаж-

ност на въздуха  (без конденз)
Радиостандарт Bluetooth 5.2
Мощност на излъчване ≤ 10 dBm
Честотен диапазон 2,4 - 2,483 GHz
Обхват Ок. 4 m
Брой средства за достъп 1 потребителски код + 5 sE-ключа* или 

5 връзки KeyApp

*  Дистанционен ключ ENTRY sE-Key 7713 предлага се като опция.

Технически данни - патрон ENTRY HOME 5000 CYL

Съдържание на комплекта

I  Патрон ENTRY Home 5000 CYL

II   Клавиатура ENTRY 7711  
Keypad PIN

III  Фиксиращ болт

IV  Залепващи подложки (4x)

V  Дюбели (3x)

VI  Винтове (3x)

VII Отвертка Tx8

VIII  Шестостенен ключ SW2

IX   Ръководство Quick-Start, 
както и указания за гаранция 
и изхвърляне

I II

III

Фиг. 1

IV

V

VI

VII

IX

VIII

Токозахранване на клавиатурния блок 2x миньон LR6 AA алкални
Допустими условия на околната среда -15 °C до +50 °C / до 95 % относителна влаж-

ност на въздуха  (без конденз)
Радиостандарт Bluetooth 5.2
Мощност на излъчване ≤ 10 dBm
Честотен диапазон 2,4 - 2,483 GHz
Обхват Ок. 4 m
Клас защита от атмосферни влияния (IP клас) IP53
Времена за блокиране След 3x неправилни въвеждания на кода 

1 минута, след всяко следващо грешно 
въвеждане по 3 минути

Технически данни - клавиатура ENTRY 7711 Keypad PIN

Фиг. 2

Бутон ON Активира клавиатурата. В историята на патрона secuENTRY се 
генерира запис „Отворен“ (бутон ON) или „Затворен“ (бутон 
CLOSE). По този начин процесите “отваряне” и “затваряне” се 
различават в историята.Бутон CLOSE

Съобщение 
за грешка

При въвеждане на невалидна цифрова комбинация или общи 
грешки светват двата LED до символа X.

Статуса на 
батерията

Системата наблюдава напрежението на батериите на клавиатурата 
и патрона. Щом напрежението на батерията стигне критична зона, 
потребителят бива предупреден. Ако символът за статус на батери-
ята свети, батериите трябва да се сменят възможно най-бързо.

Статус на 
патрона

Ако въведената цифрова комбинация е правилна, символът за 
състоянието на патрона светва и вратата може да бъде отключена 
или заключена.

LED за статус Когато клавиатурата е в режим на програмиране (вж. главата по-до-
лу), LED светват един след друг по посока на часовниковата стрелка.

ENTRY 7711 Keypad PIN

С помощта на ENTRY 7711 Keypad PIN могат да се обслужват електронни патрони secuENTRY 
от BURG-WÄCHTER. Комуникацията между клавиатурата и профилния патрон се кодира по 
128-Bit-AES.

С помощта на бутоните обслужването става върху осветеното клавиатурно поле. Така дори 
при лошо осветление клавиатурата се обслужва лесно.

ENTRY 7711 Keypad PIN дава възможност за отваряне и затваряне на вратата с помощта на 
6-позиционния ПИН код. Възможно е генерирането на един милион цифрови комбинации. 

Благодарение на вградената защита срещу манипулации въвеждането се блокира за една 
минута след три неправилни опита за въвеждане. След четвъртото грешно въвеждане клави-
атурата се заключва за три минути всеки път.

Клавиатурата е защитена от водни пръски от всички страни съгласно сертификат IP53.

Бутон ON

Бутон CLOSE Статус на патрона

Статуса на батерията

Отхвърляне на 
въвеждането

LED за статус LED за статус
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Фиг. 5

Фиг. 7 Фиг. 8

Фиг. 4

Фиг. 6

ENTRY Home 5001 PIN Пускане в експлоатация

За да можете да настроите своята 
нова заключваща система, първо 
трябва да изтеглите secuENTRY 
KeyApp. То може да се намери в App 
Store и Google Play Store (фиг. 4).

След като се регистрирате успешно, 
можете да започнете с настройката на 
secuENTRY 5000 CYL.

Указание: Клавиатурата вече е свър-
зана с патрона фабрично, така че 
няма особена нужда от настройка.

Отворете главното меню (фиг. 5).

Натиснете точка от менюто 
„secuENTRY setup“ (фиг. 6).

В следващото меню натиснете „Device 
Setup“ (фиг. 7). Тук можете да доба-
вяте и настройвате в приложението 
secuENTRY единици.

В изобразеното меню за избор на-
тиснете „secuENTRY Profily Cylinder“, за 
да настроите своя secuENTRY патрон 
(фиг. 8).

Показва се списък, в който са посо-
чени вече регистрираните патрони. 
При нова инсталация на secuENTRY 
KeyApp и първа настройка на патрон 
този списък естествено е празен.

За да добавите нов патрон, натиснете 
горе вдясно върху „+“ (фиг. 9).

secuENTRY 
KeyApp

1
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4

5
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7

Фиг. 9

!
Фиг. 3

QR-код/Административен код

QR

QR-кодът (I) е необходим впоследствие 
при настройката на комплектите чрез 
BURG-WÄCHTER KeyApp (фиг. 3).

Фабрично комплектите се доставят 
със случаен административен код (II), 
затова промяната на кода не е абсолютно 
необходима (фиг. 3).

Внимание: 
Нито QR-кодовете, нито фабрично генери-
рания административен код не се съхра-
няват от страна на BURG-WÄCHTER. При 
загуба не могат да бъдат възстановени. 
Моля, добре съхранявайте изобразения 
горе стикер. Освен това Ви препоръчваме 
да фотографирате стикера и да го архиви-
рате дигитално.

I

II

!
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Фиг. 10

Фиг. 12

Фиг. 14

Фиг. 11

Фиг. 13

Фиг. 15

Показва се искане да сканирате 
доставения QR-код с камерата на 
смартфона. QR-кодът се намира върху 
стикера, който е приложен към опа-
ковката (виж малката фигура).

Натиснете „Continue“ (фиг. 10). Евен-
туално ще се поиска потвърждаване 
на достъпа на приложението към 
камерата. След това се отваря прозо-
реца на камерата за снимка (фиг. 11). 
Сканирайте QR кода.

Показва се съобщение с данните на 
Вашия патрон, което трябва да по-
твърдите долу вдясно с „OK“ (фиг. 12).

На следващия екран имате възмож-
ност да дадете име на патрона. При 
използване на повече патрони се 
препоръчва да наименовате патрона 
така, че да можете да разпознаете 
къде се намира, респ. къде е поставен 
патронът. Потвърдете името с „OK“ 
(фиг. 13).

Показва се указание, че можете да 
промените административния код. 
Тъй като при доставката вече сте 
получили случайно генериран ад-
министративен код, тази стъпка е по 
желание. Можете да я прескочите 
чрез „SKIP“ (I), (фиг. 14).

Указание: Винаги можете да проме-
ните административния код по-късно. 
Обяснение по въпроса ще намерите 
в глава „Смяна на административния 
код“ на страница 4.

Алтернативно, ако искате да проме-
ните административния код веднага 
при настройката, при запитването 
натиснете съответно „CONTINUE“ (II) 
(фиг. 14). Тогава попадате директно 
във функцията „Смяна на админи-
стративния код“, която е описана 
и в следващата глава на страница 4, 
в точка 5.

Сега Вашият secuENTRY патрон е на-
строен. Сега той се показва в списъка 
с настроени патрони (фиг. 15).

8

9

10

11

12

13

14

P

QR

I

I

II

II
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Фиг. 21Фиг. 20

За промяна на кода на администрато-
ра действайте както следва:

Отворете главното меню (фиг. 16).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 17). 

1

Промяна на административния код

Фиг. 16 Фиг. 17

2

Фиг. 18 Фиг. 19

В следващото меню натиснете „Device 
Setup“ (фиг. 18).

В изобразеното меню за избор идете 
на „secuENTRY Profily Cylinder“ (фиг. 19).

Виждате списък с въведените патро-
ни. Изберете желания патрон (I) и на-
тиснете „Set Admin Code“ (II) (фиг. 20).

Въведете наличния административен 
код, следван от двукратно въвеждане 
на Вашия желан административен код 
(I). Потвърдете въведеното с „CHANGE 
CODE“ (II) (фиг. 21).

Съвет: Въвеждането се извършва 
скрито. При натискане на симво-
ла-око от дясната страна можете да 
видите въведеното и да го проверите.

Внимание: Моля, не избирайте прост 
код, който лесно да се разгадава 
(напр. 1-2-3-4-5-6). Моля, не изби-
райте и лични данни (напр. рождени 
дни) или други числа, които могат 
да се разгадаят при познаването на 
собственика.

С бутона „SKIP“ прекъсвате процеса, 
административният код не се проме-
ня (III) (фиг. 21).

Успешната промяна Ви се потвържда-
ва чрез съответното съобщение.

3

5

7

6

4

I

II

I

II

III

!
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Фиг. 26

Виждате списък с въведените патро-
ни. Преместете записа на патрона, 
който искате да изтриете, наляво (I) 
и отдясно натиснете съответното 
поле „DELETE“ (II) (фиг. 26).

5

I

II

Ако искате да изтриете някой патрон, 
действайте както следва:

Отворете главното меню (фиг. 22).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 23). 

1

Изтриване на патрон

Фиг. 22 Фиг. 23

2

Фиг. 24 Фиг. 25

В следващото меню натиснете „Device 
Setup“ (фиг. 24).

В изобразеното меню за избор идете 
на „secuENTRY Profily Cylinder“ (фиг. 25).

3

4

Създаване на потребител

Отворете главното меню (фиг. 27).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 28). 

В подменюто натиснете „User 
administration“ (фиг. 29). 

Показва се списък с вече създадени-
те потребители. За да добавите нов 
потребител, натиснете горе вдясно 
върху „+“ (фиг. 30).

1

2

3

4

Фиг. 29 Фиг. 30

Фиг. 27 Фиг. 28

Въвеждане на потребител и присвояване на средство за достъп

Имате възможност да отваряте Вашата врата с помощта на различни средства за достъп. Това 
са отваряне с дефиниран от потребителя код*, дистанционен ключ sE-Key** и самото KeyApp. 

С въвеждане на патрон secuENTRY в KeyApp Вие сте администратор на този патрон. Чрез тази 
функция имате възможност да създавате потребители за себе си и за други лица и да задавате 
по едно средство за достъп на всеки потребител. 

Внимание: За този патрон, ENTRY Home 5000 CYL, можете да създадете максимум шест 
потребителя с по едно средство за достъп. Един потребителски код и пет sE-Key* или пет 
KeyApp като електронен ключ. 

*  Дистанционен ключ ENTRY sE-Key 7713 предлага се като опция.

!
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Създаване на потребител – Потребителски код

Моля, въведете имената и фамилиите 
на потребителите, които искате да 
въведете (I) (фиг. 30).

В тази зона можете да настроите 
потребителски код, дистанционен 
ключ sE-Key или друг смартфон като 
електронен ключ (II) (фиг. 31). 
Изхождайки от този изглед на ме-
нюто, разгледайте следващата глава 
и създайте желаните средства за 
достъп.

Указание: Възможно е само едно 
средство за достъп на потребител.

1

2

3

4

5

Фиг. 31

Фиг. 32

Указание: Потребителският код може да 
се използва като средство за достъп чрез 
включената в комплекта клавиатура за 
Пин. Клавиатурата вече е свързана с патро-
на фабрично, така че няма особена нужда 
от настройка.

Въведете дефиниран от потребителя код(I) 
(фиг. 32).

Съвет: Въвеждането се извършва скрито. 
При натискане на символа-око от дясната 
страна можете да видите въведеното и да 
го проверите.

Внимание: Моля, не избирайте прост код, 
който лесно да се разгадава (напр. 1-2-3-
4-5-6). Моля, не избирайте и лични данни 
(напр. рождени дни) или други числа, кои-
то могат да се разгадаят при познаването 
на собственика.

След това посочете патрон, като натиснете 
върху него в списъка на вече регистрира-
ните патрони (II) (фиг. 32).

Запазете настройките си, като натиснете 
символа на дискета горе вдясно (III).

Сега на потребителя е присвоен потреби-
телски код и избраната ключалка вътре 
в KeyApp (фиг. 32). 
За да получи патронът също тази инфор-
мация, трябва да се стартира процесът на 
програмиране. Описанието за целта ще 
намерите в глава „Програмиране/актуали-
зиране на патрона“ на страница 11.

!
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Задаване на потребител – дистанционен ключ sE-Key

1

2

3

4

Фиг. 33

Фиг. 35

Фиг. 34

Фиг. 36

Указание: Дистанционният ключ 
„ENTRY sE-Key 7713“ може да получите 
специално в специализираните мага-
зини. Можете да свържете максимал-
но пет дистанционни ключа.

Свързването на дистанционния ключ 
става чрез сканиране на QR кода, 
който е приложен към sE-Key.

В потребителското меню в реда „Enter 
sE-KEY“ натиснете символа за QR код 
(фиг. 33).

Евентуално ще се поиска потвържда-
ване на достъпа на приложението 
към камерата. След това се отваря 
прозореца на камерата за снимка 
(фиг. 34). Сканирайте QR кода.

Показва се съобщение с данните на 
Вашия дистанционен ключ, който 
трябва да потвърдите долу вдясно 
с „OK“ (фиг. 35).

След това посочете патрон, като на-
тиснете върху него в списъка на вече 
регистрираните патрони (I) и запа-
зете настройките си, като натиснете 
символа на дискета горе вдясно (II) 
(фиг. 36).

Сега на потребителя е присвоен 
дистанционен ключ и избраната клю-
чалка вътре в KeyApp. За да получи 
патронът също тази информация, 
трябва да се стартира процесът на 
програмиране. Описанието за целта 
ще намерите в глава „Програмира-
не/актуализиране на патрона“ на 
страница 11.

!

QR

I

II
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Създаване на потребител – KeyApp като електронен ключ

Опция 1: QR-код

1

2

3

4

5

6

Фиг. 37

Фиг. 39

Фиг. 38

Фиг. 40

Чрез KeyApp имате възможност да отворите ключалката с помощта на друг смартфон. При 
този начин на отваряне за инсталирането има две различни възможности:

Опция 1: чрез QR код
Опция 2: чрез CSV файл

По-долу ще получите ръководство за всяка опция. Все едно е кой начин на действие ще 
изберете, и двата водят до същия резултат.

Указание: Може да свържете максимално пет смартфона като електронен ключ.

Указание: За опростяване на обяснението по-долу администраторът, респ. неговият 
смартфон се нарича „Смартфон A“, а смартфонът на потребителя, който трябва да получи 
право за отваряне - „Смартфон B“.

Смартфон B:

Първо изтеглете secuENTRY KeyApp 
и се регистрирайте. 

Отворете главното меню (фиг. 37).

Натиснете точка от менюто „KeyApp 
setup“ (фиг. 38).

След това натиснете „Key functions“ 
(фиг. 39).

В следващото меню натиснете „QR-
Code“ (фиг. 40), след което върху 
целия екран се показва QR код.

Оставете QR кода да стои върху ек-
рана и за момент оставете настрани 
смартфон B. Следващите стъпки се 
извършват от смартфон A.

!
!
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4

5

Смартфон A:

Сега показаният върху смартфон B QR 
код може да се сканира чрез прило-
жението от смартфон A. 

В потребителското меню в реда „Enter 
KeyApp“ натиснете символа за QR код 
(фиг. 41).

Евентуално ще се поиска потвържда-
ване на достъпа на приложението 
към камерата. След това се отваря 
прозореца на камерата за снимка 
(фиг. 42). Сканирайте QR кода от екра-
на на смартфон B.

Показва се съобщение с данните 
на KeyApp върху смартфон B, който 
трябва да потвърдите долу вдясно 
с „OK“ (фиг. 43).

След това посочете патрон, като на-
тиснете върху него в списъка на вече 
регистрираните патрони (I) и запа-
зете настройките си, като натиснете 
символа на дискета горе вдясно (II) 
(фиг. 44).

Сега на потребителя е присвоен въ-
тре в KeyApp друг KeyApp като елек-
тронен ключ и избраната ключалка. 
За да получи патронът също тази 
информация, трябва да се стартира 
процесът на програмиране. Описа-
нието за целта ще намерите в глава 
„Програмиране/актуализиране на 
патрона“ на страница 11.

Фиг. 41

Фиг. 43

Фиг. 42

Фиг. 44

I

II
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Опция 2: CSV файл

1

Фиг. 45 Фиг. 46

Смартфон B:

Първо изтеглете secuENTRY KeyApp 
и се регистрирайте. 

Отворете главното меню (фиг. 45).

Натиснете точка от менюто „KeyApp 
setup“ (фиг. 46).
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4

5
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7

Фиг. 47

Фиг. 49

Фиг. 48

След това натиснете 
„Key functions“ (фиг. 47).

В подменюто натиснете 
„Send again“ (фиг. 48).

След това автоматично към Ваша-
та програма за имейл се изпраща 
съобщение и се отваря. Като негово 
приложение се намира файл за регис-
трация с разширение „.csv“ (фиг. 49).

Изпратете имейл към имейл адре-
са, който може да бъде извикан от 
смартфон A.

Сега можете да оставите настрани 
смартфон B, следващите стъпки се 
извършват на смартфон A.
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Смартфон A: 

Запазете междинно файла, получен 
от смартфон B върху смартфон A. 
След програмирането можете да 
изтриете двата файла.

В потребителското меню горе вдясно 
натиснете „CSV“ (фиг. 50).

Изберете CSV файла, който сте 
получили по имейл от смартфон B 
(I). Потвърдете избора горе вдясно 
с кукичка (фиг. 51).

Сега данните са приети от KeyApp.

След това посочете патрон, като на-
тиснете върху него в списъка на вече 
регистрираните патрони и запазете 
настройките си, като натиснете сим-
вола на дискета горе вдясно (фиг. 52).

Сега на потребителя е присвоен въ-
тре в KeyApp друг KeyApp като елек-
тронен ключ и избраната ключалка. 
За да получи патронът също тази 
информация, трябва да се стартира 
процесът на програмиране. Описа-
нието за целта ще намерите в глава 
„Програмиране/актуализиране на 
патрона“ на страница 11.

Запазеният върху смартфон A CSV 
файл може сега да бъде изтрит.

Фиг. 50 Фиг. 51

Фиг. 52

I

I

II

II
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Промяна на средството за достъп на потребители

1

2

Ако искате да промените предоставе-
ното на даден потребител средство за 
отваряне, действайте както следва:

Отворете главното меню (фиг. 53).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 54). 

В подменюто натиснете 
„User administration“ (фиг. 55). 

Натиснете в списъка със създадени 
потребители върху потребителя, 
чийто потребителски код искате да 
промените (фиг. 56).

Влизате в изгледа на данните на жела-
ния потребител (фиг. 57). Изхождайки 
от този изглед на менюто, разгле-
дайте следващата глава и създайте 
желаните средства за достъп.
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4

5

Фиг. 55 Фиг. 56

Фиг. 53 Фиг. 54

Фиг. 57

Промяна на средството за достъп на потребители – потребителски код

Изтрийте въведеното в съответния 
ред и при желание въведете нов 
потребителски дефиниран код (I) 
(фиг. 58).

Съвет: Въвеждането се извършва 
скрито. При натискане на симво-
ла-око от дясната страна можете да 
видите въведеното и да го проверите.

Внимание: Моля, не избирайте прост 
код, който лесно да се разгадава 
(напр. 1-2-3-4-5-6). Моля, не изби-
райте и лични данни (напр. рождени 
дни) или други числа, които могат 
да се разгадаят при познаването на 
собственика.

Запазете настройките си, като 
натиснете символа на дискета горе 
вдясно (II) (фиг. 58).

Указание: Вместо нов потребител-
ски код можете да посочите и друго 
средство за достъп. За целта следвай-
те глава „Въвеждане на потребител 
и присвояване на средство за достъп“ 
от страница 5. 
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Фиг. 58
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Промяна на средството за достъп на потребители – KeyApp като електронен 
дистанционен ключ

Изтрийте въведеното в съответния 
ред (фиг. 61), като го натиснете. 

Показва се съобщение, което иска 
потвърждение (фиг. 62). Натиснете 
върху „OK“.

Сега можете да посочите друг KeyApp 
като електронен ключ или да въведе-
те друго средство за достъп. За целта 
следвайте глава „Въвеждане на потре-
бител и присвояване на средство за 
достъп“ от страница 5.

1

2

3

Фиг. 62

Изтриване на потребител

1

2

Ако искате да изтриете някой потре-
бител, действайте както следва:

Отворете главното меню (фиг. 63).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 64). 

В подменюто натиснете 
„User administration“ (фиг. 65). 

Виждате списък с въведените потре-
бители. Преместете записа на по-
требителя, който искате да изтриете, 
наляво (I) и отдясно натиснете съот-
ветното поле „DELETE“ (II) (фиг. 66).

33

4

Фиг. 65 Фиг. 66

Фиг. 63 Фиг. 64

Фиг. 61

I

II

Промяна на средството за достъп на потребители – дистанционен ключ sE-Key

Изтрийте въведеното в съответния 
ред (фиг. 59), като го натиснете. 

Показва се съобщение, което иска 
потвърждение (фиг. 60). Натиснете 
върху „OK“.

Сега можете да посочите друг sE-Key 
или друго средство за достъп. За 
целта следвайте глава „Въвеждане на 
потребител и присвояване на сред-
ство за достъп“ от страница 5.

1

2

3

Фиг. 60Фиг. 59
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Програмиране/актуализиране на патрона

За да може сега регистрираните 
потребители да отключат ключалка-
та със зададените възможности за 
отваряне, патронът трябва и да бъде 
съответно програмиран. Патронът се 
програмира както следва:

Отворете главното меню (фиг. 67).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 68).

В подменюто натиснете 
„Programming“ (фиг. 69).

Показва се списък с файловете за 
програмиране. Тук желаните про-
мени се генерират в програмни 
файлове и се събират за изпраща-
не към патрона. Стандартно няма 
файлове, така че списъкът е празен. 
Ако в списъка все още има по-ранни 
програмни файлове, изтрийте ги, като 
преместите съответния запис отдясно 
наляво (фиг. 70).

За да добавите желаните промени 
или съответния патрон към списъка, 
натиснете "+" в горния десен ъгъл 
(фиг. 71).

Изберете патрона, за който сте на-
строили промени (I) (фиг. 72). 

Указание: Ако имате няколко патро-
на и сте създали промени във всеки 
един от тях, изберете само патрона, 
в чийто Bluetooth обхват се намирате.

След това горе вдясно натиснете 
„PROG.FILE“ (II) (фиг. 72).
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Фиг. 69

Фиг. 71

Фиг. 67 Фиг. 68

Фиг. 70

Сега изберете намиращия се в списъ-
ка програмиращ файл (I) и натиснете 
„Program (update) unit“ (II) (фиг. 75).

Указание: Ако имате повече програ-
миращи файлове за няколко патро-
на, изберете само патрона, в чийто 
Bluetooth обхват се намирате.

Отново ще Ви бъде поискано да въве-
дете административния код (фиг. 76).

Щом въведете кода (I), дръжте смарт-
фона си близо до патрона (макс. 2 m) 
и натиснете „START“, за да стартирате 
програмирането (II).

В прозореца за зареждане можете да 
видите, че програмирането е започ-
нало, както и текущото състояние на 
програмирането (фиг. 77).

Ако програмирането е успешно, ще 
получите съответното обратно съоб-
щение. Потвърдете с „OK“ (фиг. 78).

Ако процесът е неуспешен, повторете 
стъпките, започвайки със стъпка 6.

9
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Фиг. 76

Фиг. 77

Фиг. 74

Фиг. 75
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II

II

!

След това има изискване да въведете 
своя административен код (I) и да 
потвърдите с „OK“ (II) (фиг. 73).

Получавате съобщение, че програми-
ращия файл е генериран. Потвърдете 
с „OK“ (фиг. 74).
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Фиг. 72

Фиг. 73
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Фиг. 78
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Отваряне на ключалка secuENTRY

Използване на патрона и клавиатурата

Отваряне на ключалка secuENTRY чрез secuENTRY KeyApp

Отваряне на ключалка secuENTRY чрез клавиатура

За да отворите патрона ENTRY Home 
5000 CYL, а с това и вратата, действай-
те както следва:

Отворете secuENTRY KeyApp и на-
тиснете бутона „GET ACCESS“ в средата 
(фиг. 81).

Указание: secuENTRY KeyApp е про-
грамирано така, че и при използване 
на повече от един патрон автома-
тично се настройва към патрона, 
който е на най-късо разстояние до 
смартфона. Това значи, че всеки от 
Вашите патрони се отваря с бутона 
„Get Access“.

Сега патронът е освободен и ключал-
ката може да се отвори (фиг. 82), респ. 
затвори (фиг. 83).

Указание: В зависимост от ограничи-
теля на вратата посоката на въртене 
може да е обратна.

Отстранете защитната лента на батери-
ята на патрона (фиг. 79) и клавиатурата 
(фиг. 80), за да можете да ги ползвате.

С комплекта ENTRY Home 5001 PIN имате възможност да отворите ключалката чрез KeyApp 
или чрез клавиатура/потребител.

1
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Фиг. 81
Фиг. 86

Фиг. 83

Фиг. 85

Фиг. 82

Активирайте клавиатурата, като 
натиснете или бутона ON или бутона 
CLOSE (I) (фиг. 84).

В историята на патрона се генерира 
запис „Отворен“ (бутон ON) или „За-
творен“ (бутон CLOSE). По този начин 
процесите “отваряне” и “затваряне” се 
различават в историята.

Указание: Повече подробности 
по темата функция за история ще 
намерите в глава „Изчитане на про-
токолиращия файл/историята“ на 
страница 13.

Въведете своя 6-позиционен админи-
стративен код или потребителски код 
(II) (фиг. 84). 

Указание: Повече подробности по 
темите за административен и потре-
бителски код ще намерите в глави 
„QR код/административен код“ на 
страница 3 и „Създаване на потре-
бител и присвояване на средство за 
достъп“ на страница 5.

Ако въведената цифрова комбинация 
е правилна, символът за състоянието 
на патрона светва (  ) и вратата 
може да бъде отключена (фиг. 85) или 
заключена (фиг. 86).

Указание: В зависимост от ограничи-
теля на вратата посоката на въртене 
може да е обратна. 
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Фиг. 84
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Изчитане на протоколиращия файл/историята

При всеки процес на отваряне, респ. 
затваряне автоматично се създава 
запис в протоколиращ файл, история. 
Може да изчетете историята, като 
извършите следните стъпки.

Отворете главното меню (фиг. 87).

Натиснете точка от менюто „secuENTRY 
setup“ (фиг. 88).

В подменюто натиснете 
„History“ (фиг. 89).

Указание: За следващата стъпка 
трябва да сте близо до патрона, чиято 
история искате да изчетете.

Сега натиснете „Readout history“. Така 
историческите данни от патрона се 
извикват (фиг. 90).

След това има изискване да въведете 
своя административен код (I) (фиг. 91).

Съвет: Въвеждането се извършва 
скрито. При натискане на симво-
ла-око от дясната страна можете да 
видите въведеното и да го проверите.

Под полето за въвеждане ще на-
мерите голям бутон, който авто-
матично се наименова с името на 
съответния патрон. За потвържде-
ние натиснете (II) (фиг. 91).

Сега данните от историята се извик-
ват от патрона и се поставят в при-
ложението като протоколиращ файл 
(фиг. 92).
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Фиг. 89

Фиг. 91

Фиг. 90

Фиг. 92

Фиг. 87 Фиг. 88
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След извикването Вие получавате 
съобщение за потвърждение, което 
потвърждавате с „OK“ (фиг. 93).

Сега се върнете с една стъпка назад 
в менюто и натиснете точка „Lock 
history“ (фиг. 94).

Показва се списък от патрони с из-
викани протоколиращи файлове. 
Изберете желания патрон (фиг. 95).

В менюто на избрания патрон ще 
видите извлечените файлове на 
дневника, подредени по дата и час. 
Натиснете желания файл (II) (фиг. 96).

Указание: Протоколиращите файло-
ве показват само историята до мо-
мента на извикване. Старите записи 
за патрона и протоколните файлове 
могат да бъдат изтрити, като съответ-
ният запис се премества наляво. След 
това от дясната страна се показва 
бутон “Изтриване”.

Сега историята на патрона се показва 
(фиг. 97). 

При ENTRY Home 5000 CYL се прото-
колират следните данни:
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Фиг. 95

Фиг. 97

Фиг. 96

Фиг. 93 Фиг. 94

I
II

I  : Потребител
II  : Средство за достъп
III  : Отваряне/затваряне на патрона
IV  : Статуса на батерията

Administrator   00.00.2000 00:00 Code entry

00.00.2000 00:00 Door opened Bat. 4/4 Full

I II

III VI
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Избутайте патрона от вътрешната 
страна на вратата навън в ключалката 
на вратата (фиг. 101).

Затегнете патрона във вратата и вка-
райте вътрешната и външна дръжка 
във вратата (фиг. 102).

Завийте отново шестостенните винто-
ве в двете дръжки (фиг. 103).

ВНИМАНИЕ: При това следете дръж-
ката да има поне един милиметър 
разстояние от вратата.

Ако все още не сте го направили, 
отстранете защитната лента на бате-
рията от отделението за батерия на 
вътрешната дръжка (фиг. 104).

5

6

7

4

!

Монтаж на secuENTRY 5000 CYL

По-долу ви показваме вграждането 
на secuENTRY 5000 CYL. Моля, преди 
монтаж прочетете внимателно ръко-
водството за монтаж.

Отстранете наличния патрон на 
ключалката на вратата, като разви-
ете фиксиращия болт във вратата 
и извадите патрона с поставен ключ 
(фиг. 98).

Отстранете двата шестоъгълни винта 
в двете дръжки с помощта на прило-
жения шестостенен ключ (фиг. 99).

Издърпайте докрай дръжката от 
външната страна, а от вътрешна-
та страна колкото се може назад 
(фиг. 100).

Съвет: Дръжката от вътрешната 
страна е по-голяма от дръжката от 
външната страна.

Внимание: Дръжката от вътрешната 
страна не трябва да се издърпва.  
Не се опитвайте да я освободите  
със сила. 

2 mm
4x

1.

2.

!OUTDOOR INDOOR
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Фиг. 98

Фиг. 99

Фиг. 100

Фиг. 101

мин. 1 mm

2 mm

мин. 1 mm

Фиг.102

Фиг. 103

Фиг. 104
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QR

Монтаж на ENTRY 7711 Keypad PIN

Монтаж на ENTRY 7711 Keypad PIN – функционален тест преди монтажа

По-долу ви показваме монтажа ENTRY 7711 Keypad PIN. 

За монтажа имате по избор две възможности. Стенната стойка на ENTRY 7711 Keypad PIN 
може да се завие или директно да се залепи към стената. 

Моля, преди монтаж прочетете внимателно ръководството за монтаж.

!

1

2

ВНИМАНИЕ:
Разстоянието между патрона и кла-
виатурата технически може да е макс. 
четири метра. В действителност спо-
ред обстоятелствата максималното 
разстояние може да е различно. За да 
се убедите, че клавиатурата работи 
добре в желаната позиция, трябва да 
я тествате преди монтажа.

Поставете клавиатурата на желаното 
място на монтаж (фиг. 105).

Въведете своя административен или 
потребителски код и проверете дали 
патронът се активира (фиг. 106).

Указание: Ако не сте го проме-
нили, административния код се 
намира върху стикера, приложен 
към secuENTRY (фиг. 107). Как може 
да зададете потребителски код ще 
намерите в главното ръководство на 
Вашия secuENTRY патрон.

Ако патронът може да се активи-
ра, силата на сигнала е достатъчна 
и можете да монтирате клавиатурата 
на желаното място. Ако не, пробвайте 
пак при по-малко разстояние между 
патрона и клавиатурата.

Фиг. 107: 
Стикер QR код за 
патрон secuENTRY.  
Фабричен скрит адми-
нистративен код. 

макс. 4 m

!

Фиг. 105

Фиг. 106

Монтаж на ENTRY 7711 Keypad PIN– Завинтване

1

3

4

5

2

Пробийте три отвора съгласно 
размерите, посочени на фигурата. 
Използвайте свредло с диаметър 
6 mm (фиг. 108).

Поставете дюбелите, включени 
в доставката, в отворите и завийте 
приложените винтове (фиг. 109).

Отстранете винта от долната страна 
на клавиатурата с включената 
в доставката отвертка Tx8 и из-
дърпайте отделението за батерии 
надолу (фиг. 110).

Поставете клавиатурата върху глави-
те на винтовете, както е показано на 
фигурата (фиг. 111).

Поставете отделението за батерии 
обратно в корпуса и го завийте 
(фиг. 112).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
Фиг. 108

Фиг. 109

Фиг. 110

Фиг. 111

Фиг. 112
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Монтаж на ENTRY 7711 Keypad PIN – залепване

1

2

Почистете повърхността, върху която 
искате да поставите клавиатурата 
(фиг. 113).

Залепете приложените залепващи 
подложки в позициите, показани 
на чертежа, и издърпайте носещите 
фолиа (фиг. 114).

Залепете клавиатурата на желаната 
позиция към стената (фиг. 115).

Притискайте клавиатурата към стена-
та около една минута (фиг. 116).

Внимание:
Притискайте корпуса само по външ-
ните ръбове. За избягване повреди 
по електрониката не притискайте 
в зоната на клавиатурата.

Фиг. 113

Фиг. 114

Фиг. 115

Фиг. 116

3

4

!

! 1 мин.

Индикация за състоянието на батерията и смяна на батериите

Патрон ENTRY 5000 CLY

При всяко активиране на патрон 
secuENTRY чрез KeyApp на дисплея 
се показва съответното състояние на 
батерията (фиг. 117). Когато капаци-
тетът на батериите в патрона спадне, 
сменете ги по най-бързия начин. 

Внимание: Батериите се намират 
в ръкохватката от вътрешната стра-
на на вратата. Ако игнорирате състоя-
нието на батериите и те се изпразнят 
съвсем, вече нямате възможност да 
отворите ключалката отвън. 

По-долу има ръководство за смяна на 
батериите: 

От вътрешната страна на вратата, 
в предния край на дръжката, отстра-
нете винта с приложения шестосте-
нен ключ и свалете предния капак 
(фиг. 118).

Отстранете старите батерии и ги 
изхвърлете правилно.

Съвет: Указание за правилното 
изхвърляне ще намерите на страница 
17 от това ръководство. 

Поставете новите батерии. При това 
следете за правилната полярност 
съгласно чертежа (фиг. 119).

Поставете обратно предния капак 
и го завийте (фиг. 120).

Фиг. 117

!

!

2

3

4

1

Фиг. 118

Фиг. 119

Фиг. 120

2 mm

2 mm
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Фиг. 125

Независимо дали става дума за една врата на къща, за повече врати, или за цяла заключваща 
система: С модулна система secuENTRY просто си сглобявате своето индивидуално съоръжение.

Вашата заключваща система ENTRY HOME 5001 PIN може да се допълни със следните 
компоненти:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

С дистанционния ключ ENTRY sE-Key 
7713 патронът се отваря просто 
с натискане на копче. Предаването 
на данни става с висока степен на 
сигурност (кодиране по AES).

Съвместимост с други продукти secuENTRY

Номер артикул:  
4003482507131
Повече инфор-
мация на нашата 
интернет страница: www.burg.biz

Клавиатура ENTRY 7711 Keypad PIN

Системата наблюдава напрежението 
на батериите на клавиатурата и па-
трона. Щом напрежението на батери-
ята стигне критична зона, потребите-
лят бива предупреден. Ако символът 
за статус на батерията на клавиатура-
та свети (фиг. 121), батериите трябва 
да се сменят възможно най-бързо.

Съвет: Препоръчваме винаги да 
сменяте заедно батериите на патрона 
и клавиатурата. Всъщност имате 
възможност по всяко време да 
проверявате отделно състоянието 
на батериите на патрона. Актуалното 
състояние на батерията се показва на 
главния екран на secuENTRY KeyApp 
(фиг. 122). 

По-долу има ръководство за смяна на 
батериите:

Отстранете винта от долната страна 
на клавиатурата с включената 
в доставката отвертка Tx8 и из-
дърпайте отделението за батерии 
надолу (фиг. 123).

Отстранете старите батерии и ги 
изхвърлете правилно.

Съвет: Указание за правилното 
изхвърляне ще намерите на страница 
17 от това ръководство. 

Поставете новите батерии. При това 
следете за правилната полярност 
съгласно чертежа от дясната страна 
(фиг. 124).

Поставете отделението за батерии 
обратно в корпуса и го завийте 
(фиг. 124).

!

!

2

3

1

Фиг. 123

Фиг. 124

Фиг. 122Фиг. 121

За да можем да Ви доставим качествено безупречен и висококачествен продукт и да Ви 
помогнем оптимално в случай на нужда от сервиз или ремонт, нужно е повредените или неиз-
правни уреди да се предоставят на Вашия търговец заедно с валидния код на администрато-
ра и/или QR-кода и оригиналната касова бележка.

При обратни изпращания, основани на правото за връщане, всички части на уреда трябва да 
са във фабрична настройка. В случай на несъблюдаване гаранционното задължение отпада. 

Уважаеми клиенти, 

моля, съдействайте за намаляване на количеството на отпадъците. Ако възнамерявате 
да изхвърлите този уред, моля, имайте предвид, че много части от него съдържат ценни 
материали, които могат да бъдат рециклирани. 

Запазваме си правото за печатни и наборни грешки, както и за технически промени.

 Обръщаме внимание, че електрическо и електронно оборудване и батерии не 
трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а отделно. Информирайте се 
от местните органи на властта, къде се намира пунктът за събиране на батерии 
и електронни отпадъци.

 С настоящето BURG-WÄCHTER KG декларира, че представеният уред отговаря на 
директиви 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC) и 2011/65/EU (RoHS).

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се види на интернет 
адрес www.burg.biz.

Гаранция

Изхвърляне на устройството



www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

www.burg.biz

secuENTRY комплект
ENTRY Home 5001 PIN
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