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Kære kunde!

Tak fordi du har valgt secuENTRY Set ENTRY Home 5001 PIN, 
bestående af cylinderen ENTRY 5000 CYL og tastaturet ENTRY 
7711 Keypad PIN.

Systemet er udviklet i Tyskland ud fra de nyeste tekniske 
muligheder og opfylder de aktuelle høje sikkerhedskrav. 

Den elektroniske cylinder ENTRY 5000 CYL kan uden pro-
blemer bruges uden at skulle bore og trække kabler i hver 
dør med PZ-perforeret lås op til en dørtykkelse på 118 mm 
(59/59 mm, målt fra midten af cylindersikringsskruen) og er 
perfekt egnet til nyinstallation såvel som eftermontering. 
ENTRY 5000 CYL kan anbringes på hoveddøre og indvendi-
ge døre. 

Ved hjælp af tastaturet ENTRY 7711 Keypad PIN har du mu-
lighed for at låse døren i og op med en 6-cifret brugerkode. 
ENTRY 7711 Keypad PIN kan alt efter eget ønske og efter forhol-
dene installeres op til ca. 4 meter rundt om låseenheden.

Indretningen og betjeningen af ENTRY Home 5001 PIN sker via 
den gratis smartphone app secuENTRY KeyApp*. Overførslen er 
trådløs, cylinder og tastatur bruger den moderne Bluetooth 
5.2 standard.
*  Alternativt kan cylinderen også betjenes via trådløse nøgle ENTRY sE-Key 7713 

(fås særskilt). En installation kræver dog altid secuENTRY KeyApp.

Vigtigt: 
Læs hele betjeningsvejledningen,  
inden du starter på installationen.

God fornøjelse med dit  
nye låsesystem!

!
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Strømforsyning cylinderenhed 2x Mignon LR6 AA Alkaline
Tilladte omgivelsesbetingelser -15 °C / +50 °C / til 95 %  

relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)
Trådløs standard Bluetooth 5.2
Sendeydelse ≤ 10 dBm
Frekvensområde 2,4 - 2,483 GHz
Rækkevidde Ca. 4 m
Antal adgangsmedier 1 brugerkode + 5 sE-Keys* eller  

5 KeyApp-forbindelser

*  Trådløs nøgle ENTRY sE-Key 7713 fås som option.

Tekniske data – Cylinder ENTRY Home 5000 CYL

Sættets indhold

I  Cylinder ENTRY Home 5000 CYL

II  Tastatur ENTRY 7711 Keypad PIN

III  Cylindersikringsskrue

IV  Klæbepads (4x)

V  Rawplugs (3x)

VI  Skruer (3x)

VII Skruetrækker Tx8

VIII  Sekskantnøgle str. 2

IX   Quick-start-vejledning samt  
garanti- og bortskaffelsesvej-
ledninger

I II

III

Fig. 1
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V

VI

VII

IX

VIII

Strømforsyning tastaturenhed 2x Mignon LR6 AA Alkaline
Tilladte omgivelsesbetingelser -15 °C / +50 °C / til 95 %  

relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)
Trådløs standard Bluetooth 5.2
Sendeydelse ≤ 10 dBm
Frekvensområde 2,4 - 2,483 GHz
Rækkevidde Ca. 4 m
Vejrbeskyttelsesklasse (IP-klasse) IP53
Blokeringstid Efter 3x indtastning af forkert kode 1 minut,  

derefter 3 minutter hver gang

Tekniske data – Tastatur ENTRY 7711 Keypad PIN

Fig. 2

ON-tast Aktiverer tastaturet. I secuENTRY cylinderens historik genereres en 
registrering ”Åbnet” (ON-tast) eller ”Lukket” (CLOSE-tast). På den måde 
kan processerne ”Åbn” og ”Luk” adskilles i historikken.CLOSE-tast

Fejlmelding Ved indtastning af en ugyldig talkombination eller generelle fejl lyser 
begge LED’er ved siden af X-symbolet.

Batteristatus

Systemet overvåger tastaturets og cylinderens batterispænding. 
Så snart batterispændingen når et kritisk område, gøres brugeren 
opmærksom. Når batteristatus-symbolet lyser, skal batterierne skiftes 
hurtigst muligt.

Cylinderstatus Hvis den indtastede talkombination er korrekt, lyser cylindersta-
tus-symbolet og døren kan låses op eller i.

Status-LED Hvis tastaturet befinder sig i programmeringsfunktionen (se kapitlet 
i det følgende), lyser LED’erne efter hinanden med uret.

ENTRY 7711 Keypad PIN

Med ENTRY 7711 Keypad PIN kan man betjene elektroniske secuENTRY cylindre fra BURG-WÄCHTER. 
Kommunikationen mellem tastatur og profilcylinder sker 128-Bit-AES-krypteret.

Ved hjælp af tryktasterne foretages betjeningen på det belyste tastaturfelt. På den måde kan tasta-
turet nemt betjenes selv ved dårlige lysforhold.

ENTRY 7711 Keypad PIN giver dig mulighed for at åbne og låse døren ved hjælp af en 6-cifret kode. 
Genereringen er mulig med en million talkombinationer. 

Takket være den integrerede manipuleringsbeskyttelse blokeres indtastningen i 1 minut efter 
3 forkerte indtastningsforsøg. Fra og med 4. forkerte indtastning blokeres tastaturet i 3 minutter 
hver gang.

Tastaturet er stænkvandsbeskyttet i henhold til IP53 certificering.

ON-tast

CLOSE-tast Cylinderstatus

Batteristatus

Indtastningsanvisning

Status-LED Status-LED
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Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 4

Fig. 6

ENTRY Home 5001 PIN ibrugtagning

For at kunne installere dit nye 
låsesystem, skal du først downloade 
secuENTRY KeyApp’en. Den findes i App 
Store og Google Play Store (fig. 4).

Når du har registreret dig, kan du starte 
installationen af secuENTRY 5000 CYL.

Bemærk: Fra fabrikkens side er tastatu-
ret allerede forbundet med cylinderen, 
og du behøver derfor ikke at installere 
den separat.

Åbn hovedmenuen (fig. 5).

Klik på menupunktet 
”secuENTRY setup” (fig. 6).

Klik på ”Device Setup” i den efterføl-
gende menu (fig. 7). Her kan du tilføje 
secuENTRY enhederne til app’en og 
installere dem.

Via den viste valgmenu klikker du på 
”secuENTRY Profily Cylinder” for at instal-
lere din secuENTRY cylinder (fig. 8).

Du får vist en liste, som senere viser 
allerede registrerede cylindere. Ved en 
nyinstallation af secuENTRY KeyApp og 
første installation af en cylinder er listen 
selvfølgelig tom.

Klik på ”+” øverst til højre for at tilføje en 
ny cylinder (fig. 9).

secuENTRY 
KeyApp
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Fig. 9

!

Fig. 3

QR-Code/administratorkode

QR

Der er brug for QR-koden (I) senere, når sættet 
installeres via BURG-WÄCHTER KeyApp (fig. 3).

Fra fabrikkens side leveres sættene med en 
tilfældig administratorkode (II), og derfor er en 
ændring af koden ikke tvingende nødvendig 
(fig. 3).

OBS! 
Hverken QR-koden eller administratorkoden, 
som er genereret fra fabrikkens side, gemmes 
af BURG-WÄCHTER. Hvis de mistes, kan de 
ikke genetableres. Opbevar ovenstående 
label godt. Desuden anbefaler vi dig at tage 
et foto af labelen og desuden at opbevare 
den digitalt.

I

II

!
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Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Du anmodes om at scanne den medle-
verede QR-kode med kameraet på din 
smartphone. QR-koden befinder sig på 
den label, som ligger i emballagen (se 
lille billede).

Klik på ”Continue” (fig. 10). Du anmo-
des eventuelt om at bekræfte app’ens 
adgang til kameraet. Herefter åbnes 
kameraets optagelsesvindue (fig. 11). 
Scan QR-koden.

Der vises en meddelelse med oplysnin-
ger om din cylinder, som du bekræfter 
med ”OK” nederst til højre (fig. 12).

I det efterfølgende vindue har du mu-
lighed for at tildele cylinderen et navn. 
Ved brug af flere cylindre anbefales det 
at give cylinderen et sådant navn, at du 
med det samme kan se, hvor cylinderen 
hhv. befinder sig og er placeret. Bekræft 
navnet med ”OK” (fig. 13).

Her får du en notifikation om, at du 
kan ændre din administratorkode. Da 
du allerede har modtaget en tilfældigt 
genereret administratorkode ved 
leveringen, er dette trin kun en option. 
Du kan springe trinnet over med  
”SKIP” (I), (fig. 14).

Bemærk: Du kan altid ændre admini-
stratorkoden på et senere tidspunkt. En 
forklaring findes i kapitlet ”Ændring af 
administratorkode” på side 4.

Alternativt kan du – hvis du ønsker at 
ændre administratorkoden med det 
samme ved installationen – klikke på 
”CONTINUE” (II) (fig. 14) ved det tilsva-
rende spørgsmål. Du kommer herefter 
til punkt 5 i funktionen ”Ændring af 
administratorkode”, hvilket også står 
beskrevet i det efterfølgende kapitel  
på side 4.

Din secuENTRY cylinder er nu færdigin-
stalleret. Den kan nu ses på listen over 
nyinstallerede cylindre (fig. 15).

P

QR

I

I

II

II

Fig. 21Fig. 20

For at ændre administratorkoden skal 
du gøre følgende:

Åbn hovedmenuen (fig. 16).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 17). 

1

Ændring af administratorkode

Fig. 16 Fig. 17

2

Fig. 18 Fig. 19

Klik på ”Device setup” i den efterfølgen-
de menu (fig. 18).

Via den viste valgmenu klikker du på 
”secuENTRY Profily Cylinder” (fig. 19).

Du får vist listen over oprettede cylin-
dre. Vælg den ønskede cylinder (I) og 
klik på ”Set Admin Code” (II) (fig. 20).

Indtast den eksisterende administrator-
kode, efterfulgt af en dobbelt indtast-
ning af din ønskede administratorkode 
(I). Bekræft indtastningerne med 
”CHANGE CODE” (II) (fig. 21).

Tip: Indtastningen sker skjult. Ved at 
klikke på øje-symbolet på højre side 
kan du synliggøre og kontrollere din 
indtastning.

OBS! Undlad at vælge simple koder, 
som er nemme at gætte (f.eks. 1-2-
3-4-5-6). Undlad ligeledes at vælge 
personlige oplysninger (f.eks. fødselsda-
ge) eller andre data, som en person, der 
kender brugeren, kan regne ud.

Med tasten ”SKIP” afbryder du proces-
sen, administratorkoden ændres ikke 
(III) (fig. 21).

En gennemført ændring vises med en 
tilsvarende meddelelse.
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Fig. 26

Du får vist listen over oprettede 
cylindre. Swipe registreringen for den 
cylinder, som du ønsker at slette, mod 
venstre (I), og klik på ”DELETE”-feltet, 
som fremkommer på højre side (II) 
(fig. 26).

5

I

II

Gør følgende for at slette en cylinder:

Åbn hovedmenuen (fig. 22).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 23). 

1

Sletning af cylinder

Fig. 22 Fig. 23

2

Fig. 24 Fig. 25

Klik på ”Device Setup” i den efterfølgen-
de menu (fig. 24).

Via den viste valgmenu klikker du på 
”secuENTRY Profily Cylinder” (fig. 25).

3

4

Opret bruger

Åbn hovedmenuen (fig. 27).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 28). 

Klik på ”User administration” i underme-
nuen (fig. 29). 

Du får vist en liste over evt. allerede 
oprettede brugere. Klik på ”+” øverst 
til højre for at oprette en ny bruger 
(fig. 30).
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Fig. 29 Fig. 30

Fig. 27 Fig. 28

Oprettelse af brugere og tildeling af adgangsmedie

Du har mulighed for at åbne din dør ved hjælp af forskellige adgangsmedier. Dette omfatter at 
åbne med en brugerdefineret kode*, den trådløse nøgle sE-Key** og selve KeyApp. 

Når du opretter en secuENTRY cylinder i KeyApp’en er du cylinderens administrator. I denne funk-
tion har du mulighed for at oprette brugere for dig selv og andre og kan tildele 1 adgangsmedie 
pr. bruger. 

OBS! For denne cylinder, ENTRY Home 5000 CYL, kan du oprette maks. seks brugere med hver ét 
adgangsmedie. En brugerkode og fem sE-Keys* eller fem KeyApps som elektronisk nøgle. 

*  Trådløs nøgle ENTRY sE-Key 7713 fås som option.

!
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Oprettelse af bruger – brugerkode

Indtast for- og efternavnet på den bru-
ger, du ønsker at gemme (I) (fig. 30).

I dette område kan du installere en bru-
gerkode, en trådløs nøgle sE-Key eller 
en anden smartphone som elektronisk 
nøgle (II) (fig. 31). 
Ud fra denne menuvisning skal du se de 
følgende kapitler og fortsætte med det 
ønskede adgangsmedie.

Bemærk: Der er kun mulighed for ét 
adgangsmedie pr. bruger.
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Fig. 31

Fig. 32

Bemærk: En brugerkode kan bruges som 
åbningsmedie i forbindelse med det PIN-ta-
statur, som er indeholdt i sættet. Fra fabrik-
kens side er tastaturet allerede forbundet 
med cylinderen, og du behøver derfor ikke at 
installere den separat.

Indtast en brugerdefineret kode (I) (fig. 32).

Tip: Indtastningen sker skjult. Ved at klikke på 
øje-symbolet på højre side kan du synliggøre 
og kontrollere din indtastning.

OBS! Undlad at vælge simple koder, som er 
nemme at gætte (f.eks. 1-2-3-4-5-6). Undlad 
ligeledes at vælge personlige oplysninger 
(f.eks. fødselsdage) eller andre data, som en 
person, der kender brugeren, kan regne ud.

Tildel herefter en cylinder ved at klikke på 
den i listen over de allerede registrerede 
cylindre (II) (fig. 32).

Gem dine indstillinger ved at klikke på 
disc-symbolet øverst til højre (III).

Brugeren har nu fået tildelt den valgte lås 
inden for KeyApp’en (fig. 32). 
For at cylinderen ligeledes får disse oplysnin-
ger, skal programmeringsprocessen startes. 
Den tilsvarende beskrivelse findes i kapitlet 
”Programmering/opdatering af cylinderen” 
på side 11.

!
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Opret bruger – trådløs nøgle sE-Key
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Fig. 33

Fig. 35

Fig. 34

Fig. 36

Bemærk: Du får den trådløse nøgle 
”ENTRY sE-Key 7713” særskilt i hos din 
forhandler. Du kan integrere maks. fem 
trådløse nøgler.

Integrationen af en trådløs nøgle sker 
ved at scanne den QR-kode, som følger 
med sE-Key.

Klik på QR-kode-symbolet i linjen ”Enter 
sE-KEY” i brugermenuen (fig. 33).

Du anmodes eventuelt om at bekræfte 
app’ens adgang til kameraet. Herefter 
åbnes kameraets optagelsesvindue 
(fig. 34). Scan QR-koden.

Der vises en meddelelse med oplys-
ninger om din trådløse nøgle, som du 
bekræfter med ”OK” nederst til højre 
(fig. 35).

Tildel herefter en cylinder ved at 
klikke på den i listen over de allerede 
registrerede cylindre (I) og gemme dine 
indstillinger ved at klikke på disc-sym-
bolet øverst til højre (II) (fig. 36).

Brugeren har nu fået tildelt den valgte 
lås inden for KeyApp’en. For at cylinde-
ren ligeledes får disse oplysninger, skal 
programmeringsprocessen startes. Den 
tilsvarende beskrivelse findes i kapitlet 
”Programmering/opdatering af cylinde-
ren” på side 11.

!

QR
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II
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Opret bruger – KeyApp som elektronisk nøgle

Mulighed 1: QR-kode
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Fig. 37

Fig. 39

Fig. 38

Fig. 40

Med KeyApp har du mulighed for at åbne låsen ved hjælp af yderligere smartphones. Til denne 
åbningsmåde findes der to forskellige muligheder for installationen.

Mulighed 1: via en QR-kode
Mulighed 2: via en CSV-fil

I det følgende får du en vejledning pr. mulighed. Det er ligegyldigt, hvilken af de to fremgangs-
måder du vælger, idet de fører til samme resultat.

Bemærk: Du kan integrere maks. 5 smartphones som elektroniske nøgler.

Bemærk: For en nemmere forklaring betegnes hhv. administratoren og dens smartphone 
som ”Smartphone A”, og smartphonen af den bruger, som skal få åbningsrettigheden, som 
”Smartphone B”.

Smartphone B:

Download først secuENTRY KeyApp og 
registrér dig. 

Åbn hovedmenuen (fig. 37).

Klik på menupunktet ”KeyApp setup” 
(fig. 38).

Klik herefter på ”Key functions” (fig. 39).

I det følgende klikker du på ”QR-Code” 
(fig. 40), hvorefter der vises en QR-kode 
på hele skærmen.

Lad QR-koden være vist på skærmen 
og læg smartphone B til side for en 
stund. De yderligere trin foretages på 
smartphone A.

!
!
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Smartphone A:

QR-koden, som vises på smartphone 
B, kan nu scannes ind via smartphone 
A's app. 

Klik på QR-kode-symbolet i linjen ”Enter 
KeyApp” i brugermenuen (fig. 41).

Du anmodes eventuelt om at bekræfte 
app’ens adgang til kameraet. Herefter 
åbnes kameraets optagelsesvindue 
(fig. 42). Scan QR-koden på smartphone 
B’s skærm.

Der vises en meddelelse med oplysnin-
ger om KeyApp’en på smartphone B, 
som du bekræfter med ”OK” nederst til 
højre (fig. 43).

Tildel herefter en cylinder ved at 
klikke på den i listen over de allerede 
registrerede cylindre (I) og gemme dine 
indstillinger ved at klikke på disc-sym-
bolet øverst til højre (II) (fig. 44).

Brugeren har inden for KeyApp’en fået 
tildelt en yderligere KeyApp om elektro-
nisk nøgle og den valgte lås. For at cy-
linderen ligeledes får disse oplysninger, 
skal programmeringsprocessen startes. 
Den tilsvarende beskrivelse findes 
i kapitlet ”Programmering/opdatering af 
cylinderen” på side 11.

Fig. 41

Fig. 43

Fig. 42

Fig. 44

I

II
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Mulighed 2: CSV-fil

1

Fig. 45 Fig. 46

Smartphone B:

Download først secuENTRY KeyApp og 
registrér dig. 

Åbn hovedmenuen (fig. 45).

Klik på menupunktet ”KeyApp setup” 
(fig. 46).
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Fig. 47

Fig. 49

Fig. 48

Klik herefter på ”Key functions” (fig. 47).

Klik på ”Send again” i den følgende 
menu (fig. 48).

Derefter oprettes og åbnes der auto-
matisk en e-mail i dit e-mail-program. 
I vedhæftningen er der en registrerings-
fil med endelsen ”.csv” (fig. 49).

Send e-mailen til en e-mailadresse, som 
kan hentes fra smartphone A.

Du kan kun lægge smartphone B til 
side, de øvrige trin foretages på smart-
phone A.
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Smartphone A:

Gem den af smartphone B modtagne 
fil midlertidigt på smartphone A. 
Efter programmeringen kan du slette 
filen igen.

Klik på ”CSV” øverst til højre 
i brugermenuen (fig. 50).

Vælg den CSV-fil, som du har modtaget 
af smartphone B via e-mail (I). Bekræft 
valget med et flueben øverst til højre 
(fig. 51).

Oplysningene er registreret i KeyApp.

Tildel herefter en cylinder ved at klikke 
på den i listen over de allerede registre-
rede cylindre og gemme dine indstil-
linger ved at klikke på disc-symbolet 
øverst til højre (fig. 52).

Brugeren har inden for KeyApp’en fået 
tildelt en yderligere KeyApp om elektro-
nisk nøgle og den valgte lås. For at cy-
linderen ligeledes får disse oplysninger, 
skal programmeringsprocessen startes. 
Den tilsvarende beskrivelse findes 
i kapitlet ”Programmering/opdatering af 
cylinderen” på side 11.

CSV-filen, som blev gemt midlertidigt 
på smartphone A, kan nu slettes igen.

Fig. 50 Fig. 51

Fig. 52
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Ændring af brugeres adgangsmedie

1

2

Gør følgende for at ændre et åbnings-
medie, som er tildelt en bruger:

Åbn hovedmenuen (fig. 53).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 54). 

Klik på ”User administration” i underme-
nuen (fig. 55). 

Klik på den bruger på listen over 
oprettede brugere, som du vil ændre 
brugerkoden for (fig. 56).

Du kommer frem til datavisningen 
for den ønskede bruger (fig. 57). Ud 
fra denne menuvisning skal du se de 
følgende kapitler og fortsætte med det 
ønskede adgangsmedie.
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5

Fig. 55 Fig. 56

Fig. 53 Fig. 54

Fig. 57

Ændring af brugeres adgangsmedie – brugerkode

Slet indtastningen for den pågældende 
linje og indtast en ny brugerdefineret 
kode (I), såfremt dette ønskes (fig. 58).

Tip: Indtastningen sker skjult. Ved at 
klikke på øje-symbolet på højre side 
kan du synliggøre og kontrollere din 
indtastning.

OBS! Undlad at vælge simple koder, 
som er nemme at gætte (f.eks. 1-2-
3-4-5-6). Undlad ligeledes at vælge 
personlige oplysninger (f.eks. fødselsda-
ge) eller andre data, som en person, der 
kender brugeren, kan regne ud.

Gem dine indstillinger ved at klikke 
på disc-symbolet øverst til højre (III) 
(fig. 58).

Bemærk: I stedet for en ny brugerkode 
kan du også tildele et andet adgangs-
medie. Følg i den forbindelse kapitlet 
”Oprettelse af brugere og tildeling af 
adgangsmedie” fra side 5. 

1

2
Fig. 58
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Ændring af brugeres adgangsmedie – KeyApp som elektronisk trådløs nøgle

Slet indtastningen i den pågældende 
linje (fig. 61) ved at klikke på den. 

Herefter vises der en meddelelse, som 
anmoder om din bekræftelse (fig. 62). 
Klik på ”OK”.

Du kan nu indtaste en anden KeyApp 
som elektronisk nøgle eller et andet 
adgangsmedie. Følg i den forbindelse 
kapitlet ”Oprettelse af brugere og tilde-
ling af adgangsmedie” fra side 5.

1

2
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Fig. 62

Slet bruger

1

2

Gør følgende for at slette en bruger:

Åbn hovedmenuen (fig. 63).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 64). 

Klik på ”User administration” 
i undermenuen (fig. 65). 

Du får vist listen over oprettede bruge-
re. Swipe registreringen for den bruger, 
som du ønsker at slette, mod venstre (I), 
og klik på ”DELETE”-feltet, som frem-
kommer på højre side (II) (fig. 66).
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Fig. 65 Fig. 66

Fig. 63 Fig. 64

Fig. 61
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Ændring af brugeres adgangsmedie – trådløs nøgle sE-Key

Slet indtastningen i den pågældende 
linje (fig. 59) ved at klikke på den. 

Herefter vises der en meddelelse, som 
anmoder om din bekræftelse (fig. 60). 
Klik på ”OK”.

Du kan nu indtaste en anden sE-Key 
eller et andet adgangsmedie. Følg 
i den forbindelse kapitlet ”Oprettelse af 
brugere og tildeling af adgangsmedie” 
fra side 5.
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Fig. 60Fig. 59
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Programmering/opdatering af cylinderen

For at de registrerede brugere nu kan 
åbne låsen med de gemte åbnings-
muligheder, skal cylinderen program-
meres tilsvarende. Gør følgende for at 
programmere cylinderen:

Åbn hovedmenuen (fig. 67).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 68).

Klik på ”Programming” i undermenuen 
(fig. 69).

Listen over programmeringsfiler vises. 
Her genereres de ønskede ændringer 
i programmeringsfiler og samles til 
forsendelsen til cylinderen. Standard-
mæssigt er der ingen samling, således 
at listen er tom. Såfremt der tadig er 
tidligere programmeringsfiler i listen, 
skal du slette dem ved at skubbe den 
pågældende registrering fra højre mod 
venstre (fig. 70).

For at tilføje hhv. de ønskede ændringer 
og den tilhørende cylinder til listen, skal 
du klikke på ”+” øverst til højre (fig. 71).

Vælg den cylinder, som du har lavet 
ændringer for (I) (fig. 72). 

Bemærk: Hvis du har flere cylindre og 
har foretaget ændringer, skal du kun 
vælge den cylinder, i hvis Bluetoo-
th-rækkevidde du befinder dig.

Klik på ”PROG.FILE” øverst til højre i bru-
germenuen (fig. 72).

1

2

3

4

5

Fig. 69

Fig. 71

Fig. 67 Fig. 68

Fig. 70

Vælg den programmeringsfil (I), som 
befinder sig i listen, og klik på ”Program 
(update) unit” (II) (fig. 75).

Bemærk: Hvis du har genereret flere 
programmeringsfiler for flere cylindre, 
skal du kun vælge den cylinder, i hvis 
Bluetooth-rækkevidde du befinder dig.

Du anmodes om at indtaste din 
administratorkode (fig. 76).

Når du har indtastet din kode (I), skal 
du holde din smartphone i nærheden 
af cylinderen (maks. 2 m) og klikke på 
”START” for at starte programmerin-
gen (II).

På ladevinduet kan du se, at program-
meringen er startet og hvilken status 
programmeringen lige befinder sig 
i (fig. 77).

Hvis programmeringen lykkedes, mod-
tager du en tilsvarende tilbagemelding. 
Bekræft med ”OK” (fig. 78).

Hvis processen er mislykket, skal du 
gentage trinnene, start ved trin 6.

9

10

12

13

11

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 74

Fig. 75
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I det følgende anmodes du om at indta-
ste din admin-kode (I) og bekræfte med 
”OK” (II) (fig. 73).

Du får en meddelelse om, at program-
meringsfilen er genereret. Bekræft med 
”OK” (fig. 74).
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Fig. 72

Fig. 73
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Åbning af secuENTRY låsen

Brug af cylinder og tastatur

Åbning af secuENTRY låsen med secuENTRY KeyApp

Åbning af secuENTRY låsen via keypad

Gør følgende for at åbne ENTRY 
Home 5000 CYL cylinderen og 
dermed også døren:

Åbn secuENTRY KeyApp og tryk på ”GET 
ACCESS”-knappen i midten (fig. 81).

Bemærk: secuENTRY KeyApp er 
programmeret sådan, at den ved brug 
af mere end en cylinder automatisk 
indstiller sig efter den cylinder, som 
befinder sig i kortest afstand til smartp-
honen. Det betyder, at din cylinder skal 
åbnes med ”Get Access”-knappen.

Cylinderen er nu frigivet og låsen kan 
hhv. åbnes (fig. 82) og låses (fig. 83).

Bemærk: Alt efter dørens stopanslag er 
drejeretningen evt. omvendt.

Fjern batteribeskyttelsesstrimlerne fra 
cylinderen (fig. 79) og tastaturet (fig. 80) 
for at kunne bruge dem.

Med sættet ENTRY Home 5001 PIN har du mulighed for at åbne låsen via KeyApp eller via 
tastatur/bruger.
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Fig. 81
Fig. 86

Fig. 83

Fig. 85

Fig. 82

Aktivér tastaturet enten ved at trykke 
på ON-tasten eller på CLOSE-tasten (I) 
(fig. 84).

I cylinderens historik genereres en 
registrering ”Åbnet” (ON-tast) eller 
”Lukket” (CLOSE-tast). På den måde kan 
processerne ”Åbn” og ”Luk” adskilles 
i historikken.

Bemærk: Yderligere detaljer om histo-
rik-funktionen få i kapitlet ”Udlæsning af 
protokol-fil/historik” på side 13.

Klik på den 6-cifrede administratorkode 
eller brugerkode (II) (fig. 84). 

Bemærk: Yderligere detaljer om emnet 
administrator- og brugerkode fås i ka-
pitlerne ”QR-Code/administratorkode” 
på side 3 og ”Oprettelse af brugere og 
tildeling af adgangsmedie” på side 5.

Hvis den indtastede talkombination er 
korrekt, lyser cylinderstatus-symbolet  
(  ) og døren kan låses op (fig. 85) 
eller i (fig. 86).

Bemærk: Alt efter dørens stopanslag er 
drejeretningen evt. omvendt. 

1

2

I

II

I

Fig. 84

!

!

3

!

Fig. 80Fig. 79



SecuTronic13 I Dansk

Udlæsning af protokol-fil/historik

Ved hver åbning eller lukning genere-
res der automatisk en registrering i en 
protokolfil, historikken. Du kan udlæse 
historikken ved at udføre følgende trin.

Åbn hovedmenuen (fig. 87).

Klik på menupunktet ”secuENTRY setup” 
(fig. 88).

Klik på ”History” i undermenuen (fig. 89).

Bemærk: For det følgende trin skal 
du befinde dig i nærheden af den 
cylinder, som du ønsker at udlæse 
historikken for.

Klik nu på ”Readout history”. Derved 
hentes historikdata fra cylinderen 
(fig. 90).

I det følgende anmodes du om at indta-
ste din administratorkode (I) (fig. 91).

Tip: Indtastningen sker skjult. Ved at 
klikke på øje-symbolet på højre side 
kan du synliggøre og kontrollere din 
indtastning.

Under indtastningsfeltet finder du 
en stor tast, som automatisk får den 
pågældende cylinders navn. Klik for at 
bekræfte (II) (fig. 91).

Historik-dataene hentes kun fra cylinde-
ren og gemmes i app’en som protokolfil 
(fig. 92).
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Efter hentningen får du en bekræftel-
sesmeddelelse, som du skal bekræfte 
med ”OK” (fig. 93).

Gå nu et trin tilbage igen i menuen og 
klik på punktet ”Lock history” (fig. 94).

Der vises en liste over cylindre med 
hentede protokolfiler. Vælg den ønske-
de cylinder (fig. 95).

I den valgte cylinders menu ser du 
de(n) hentede protokolfil(er), sorteret 
efter dato og klokkeslæt. Klik på den 
ønskede fil (fig. 96).

Bemærk: Protokolfilerne viser nu 
historikken indtil tidspunktet for hent-
ningen. Gamle cylinderregistreringer 
og protokolfiler kan slettes ved at swipe 
den pågældende registrering mod 
venstre. Der vises nu en ”Slet”-tast på 
højre side.

Du får vist lås-historikken (fik. 97). 

Ved ENTRY Home 5000 CYL protokolle-
res de følgende data:
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Fig. 95

Fig. 97

Fig. 96

Fig. 93 Fig. 94

I
II

I  : Bruger
II  : Adgangsmedie
III  : Åbning/lukning af cylinder
IV  : Batteristatus

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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Montering des secuENTRY 5000 CYL

I det følgende får du forklaret monte-
ringen af secuENTRY 5000 CYL. Læs 
monteringsvejledningen grundigt 
inden monteringen.

Fjern den eksisterende dørlås-cylinder 
ved at løsne cylindersikringsskruen 
i døren og trække cylinderen ud med 
nøglen siddende i (fig. 98).

 

Fjern de to sekskantskruer i de to hånd-
tag med de vedlagte sekskantnøgle 
(fig. 99).

 

Træk grebet på ydersiden helt af og gre-
bet på indersiden så langt som muligt 
tilbage (fig. 100).

Tip: Grebet på indersiden er større end 
håndtaget på ydersiden.

OBS! Grebet på indersiden skal ikke 
trækkes af. Prøv ikke at løsne det 
med vold. 

2 mm
4x

1.

2.

!OUTDOOR INDOOR

3

2

1

!
!

Fig. 98

Fig. 99

Fig. 100

Fig. 101

min. 1 mm

2 mm

min. 1 mm

Fig.102

Fig. 103

Fig. 104

Skub cylinderen fra dørens inderside 
ind i dørens indstikslås (fig. 101).

 

Skru cylinderen fast i døren og skub  
det indvendige og udvendige  
håndtag helt hen til døren (fig. 102).

 

Skru sekskantskruerne ind i de to hånd-
tag igen (fig. 103).

OBS! Sørg for, at håndtaget har mindst 
1 millimeter afstand til døren.

 
 

Fjern batteribeskyttelsesstrimlen fra 
batterirummet på det indvendige hånd-
tag, såfremt dette ikke er gjort endnu 
(fig. 104).
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QR

Montering af ENTRY 7711 Keypad PIN

Montering af ENTRY 7711 Keypad PIN – funktionstest inden monteringen

I det følgende får du forklaret monteringen af ENTRY 7711 Keypad PIN. 

Du kan vælge mellem to muligheder for monteringen. Du kan skrue vægholderen til 
ENTRY 7711 Keypad PIN fast eller klæbe den direkte på væggen. 

Læs monteringsvejledningen grundigt inden monteringen.

!

1

2

OBS!
Afstanden mellem cylinder og tastatur 
kan teknisk set være maks. 4 meter. Alt 
efter ydre forhold kan den maksimale 
afstand dog være forskellig. For at sikre, 
at tastaturet fungerer godt på den 
ønskede position, bør du først teste det 
inden monteringen.

Hold tastaturet på det ønskede monte-
ringssted (fig. 105).

Indtast din administrator- eller bru-
gerkode og kontrollér, om cylinderen 
aktiveres (fig. 106).

Bemærk: Administratorkoden finder du 
på labelen, som følger med secuENTRY 
cylinderen, medmindre du allerede 
har ændret den (fig. 107). Hovedvej-
ledningen til din secuENTRY cylinder 
forklarer dig, hvordan du opretter en 
brugerkode.

Hvis cylinderen kan aktiveres, er signal-
styrken tilstrækkelig og du kan montere 
tastaturet på det ønskede sted. Hvis 
ikke, kan du prøve igen med en kortere 
afstand mellem cylinder og tastatur.

Fig. 107: 
QR-kode-label for 
secuENTRY cylinder.  
Administrator tildelt fra 
fabrikkens side. 

maks. 4 m

!

Fig. 105

Fig. 106

Montering af ENTRY 7711 Keypad PIN – skruesamling
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Bor tre huller i henhold til målene 
på billedet. Brug et bor med 6 mm 
diameter (fig. 108).

Sæt de medleverede rawplugs ind 
i hullerne og skru de medfølgende 
skruer i (fig. 109).

Fjern skruen fra tastaturets underside 
med den medleverede Tx8-skruetræk-
ker og træk batterirummet ud nedad 
(fig. 110).

Sæt tastaturet på skruehovederne som 
vist på billedet (fig. 111).

Sæt batterirummet tilbage ind i huset 
og skru det fast (fig. 112).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
Fig. 108

Fig. 109

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112
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Montering af ENTRY 7711 Keypad PIN – klæbning

1

2

Rengør den overflade, som tastaturet 
skal anbringes på (fig. 113).

 

Klæb de vedlagte klæbepads på de 
positioner, som er vist på tegningen,  
og træk holderfolierne af (fig. 114).

 

Klæb tastaturet på den ønskede 
position på væggen (fig. 115).

 

Tryk tastaturet mod væggen i cirka et 
minut (fig. 116).

OBS!
Tryk kun huset på de ydre kanter. Und-
lad at trykke omkring tastaturet for at 
undgå skader på elektronikken.

Fig. 113

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116
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1 min.

Batteriindikator og udskiftning af batterier

Cylinder ENTRY 5000 CLY

Ved hver aktivering af en secuENTRY cy-
linder via KeyApp vises den pågælden-
de batteristatus på displayet (fig. 117). 
Hvis batteriernes kapacitet i cylinderen 
er ved at slippe op, skal de udskiftes 
hurtigst muligt. 

OBS! Batterierne befinder sig i cylinder-
grebet på indersiden af døren. Hvis du 
ignorerer batteriniveauet og batteriet 
bliver helt tomt, er det ikke længere 
muligt at åbne låsen udefra. 

I det følgende får du en vejledning til at 
skifte batterierne: 

Fjern skruen på indersiden af døren 
på forreste ende af grebet med den 
vedlagte sekskantnøgle og fjern den 
forreste skærm (fig. 118).

 

Tag de gamle batterier ud og bortskaf 
dem korrekt.

Tip: På side 17 af denne vejledning 
finder du oplysninger om korrekt bort-
skaffelse. 

Sæt to nye batterier i. Sørg for de rigtige 
poler i henhold til tegningen (fig. 119).

Sæt den forreste skærm på igen og skru 
den fast (fig. 120).

Fig. 117
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Fig. 125

Uanset om det drejer sig om en hoveddør, flere på en gang eller et komplet låsesystem: 
Med secuENTRY modulsystemet sammensætter du ganske nemt dit individuelle anlæg.

Dit låsesystem ENTRY HOME 5001 PIN kan suppleres med følgende komponenter:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Med den trådløse nøgle ENTRY sE-Key 
7713 åbnes cylinderen nemt med et 
tryk på knappen. Overførslen sker 
krypteret på et højt sikkerhedstrin 
(AES-kryptering).

Kompatibilitet med andre secuENTRY produkter

Artikelnummer:  
4003482507131

Yderligere oplysninger 
på vores internetside: www.burg.biz

Tastatur ENTRY 7711 Keypad PIN

Systemet overvåger tastaturets og 
cylinderens batterispænding. Så snart 
batterispændingen når et kritisk områ-
de, gøres brugeren opmærksom. Når 
batteristatus-symbolet på tastaturet 
lyser (fig. 121), skal batterierne skiftes 
hurtigst muligt.

Tip: Vi anbefaler altid at skifte batteri-
erne i cylinderen og tastaturet sam-
tidig. Du kan dog også til enhver tid 
kontrollere cylinderens batteristatus 
særskilt. Den aktuelle batteristatus vises 
i secuENTRY KeyApp’ens hovedskærm 
(fig. 122). 

I det følgende får du en vejledning til at 
skifte batterierne:

Fjern skruen fra tastaturets underside 
med den medleverede Tx8-skruetræk-
ker og træk batterirummet ud nedad 
(fig. 123).

Tag de gamle batterier ud og bortskaf 
dem korrekt.

Tip: På side 17 af denne vejledning 
finder du oplysninger om korrekt 
bortskaffelse. 

 
 
 

Sæt to nye batterier i. Sørg for de rigtige 
poler i henhold til tegningen på højre 
side (fig. 124).

Sæt batterirummet tilbage ind i huset 
og skru det fast (fig. 124).
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Fig. 123

Fig. 124

Fig. 122Fig. 121

For at give dig et kvalitativt upåklageligt og eksklusivt produkt og hjælpe dig optimalt 
i tilfælde af service eller reparation, skal fejlbehæftede og defekte enheder afleveres hos din 
forhandler sammen med den gyldige administratorkode og QR-koden/-koderne samt den 
originale købskvittering.

Ved returneringer i forbindelse med din fortrydelsesret skal alle apparatets dele desuden have 
fabriksindstillingen. Ved manglende overholdelse af dette bortfalder garantien. 

Kære kunde! 

Vær venligst med til at undgå affald. Hvis du på et tidspunkt bortskaffer dette produkt, skal du 
huske, at mange af de komponenter, det består af, er fremstillet af værdifulde materialer, som 
kan genbruges. 

Vi tager forbehold for tryk- og opsætningsfejl samt tekniske ændringer.

 Vi gør opmærksom på, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke 
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal sorteres 
og afleveres separat. Spørg den ansvarlige myndighed i din by/din kommune, 
hvor der kan afleveres batterier og elektronisk affald.

 Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at dette apparat opfylder kravene i direktiv 
2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS).

Hele teksten i EU-overensstemmelseserklæringen findes på internetsiden 
www.burg.biz.

Garanti

Bortskaffelse af enheden
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