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Köszönjük, hogy az ENTRY 5000 CYL zárhengerből és az 
ENTRY 7711 Keypad PIN billentyűzetből álló secuENTRY Set 
ENTRY Home 5001 PIN mellett döntöttek.

A rendszert a legújabb műszaki lehetőségeknek megfelelően 
Németországban fejlesztették ki, és megfelel a jelenlegi 
szigorú biztonsági követelményeknek. 

Az ENTRY 5000 CYL elektronikus zárhenger könnyen, fúrás és 
kábelfektetés nélkül beépíthető bármely PZ perforált zárral 
ellátott ajtóba 118 mm-es ajtólap vastagságig (59/59 mm, 
a rögzítőcsavar közepénél mérve), és egyaránt kiválóan alkal-
mas új beépítésre és utólagos felszereléshez. Az ENTRY 5000 
CYL ház- és beltéri ajtókra is felszerelhető. 

Az ENTRY 7711 Keypad PIN használatával az ajtót egy 6 szám-
jegyű felhasználói kóddal lehet feloldani és lezárni. Az ENTRY 
7711 Keypad PIN az igények és adottságok szerint a záregység-
től akár mintegy négy méterre is felszerelhető.

Az ENTRY Home 5001 PIN beállítása és működtetése a secu-
ENTRY KeyApp* ingyenes okostelefonos alkalmazással történik. 
Az átvitel vezeték nélküli, a zárhenger és a billentyűzet a mo-
dern Bluetooth 5.2 szabványt használja.
*  Alternatívaként a henger az ENTRY sE-Key 7713 távirányítós kulccsal is mű-

ködtethető (külön rendelhető). A beállításhoz azonban mindig szükség van 
a secuENTRY KeyApp-ra.

Fontos: 
Kérjük, hogy olvassa el a teljes kezelési útmutatót, mielőtt 
hozzálátna a telepítésnek.

Sok örömet kívánunk az új zárrendszer használatához!

!
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A zárhenger egység áramellátása 2x Mignon LR6 AA alkáli
Megengedett környezeti feltételek -15 °C / +50 °C / max. 95 % 

relatív páratartalom (nem kondenzáló)
Rádiószabvány Bluetooth 5.2
Adóteljesítmény ≤ 10 dBm
Frekvenciatartomány 2,4 - 2,483 GHz
Hatótávolság kb. 4 m
Hozzáférési eszközök száma 1 felhasználói kód + 5 sE-Key* vagy 5 KeyApp 

kapcsolat

*ENTRY sE-Key 7713 távirányítós kulcs opcionálisan kapható.

Műszaki adatok – Zárhenger ENTRY HOME 5000 CYL

A készlet tartalma

I  Zárhenger ENTRY Home 5000 CYL

II  Billentyűzet ENTRY 7711 Keypad PIN

III  Rögzítőcsavar

IV  Ragasztótalpak (4x)

V  Tipli (3x)

VI  Csavar (3x)

VII Csavarhúzó Tx8

VIII  Imbuszkulcs SW2

IX   Gyors üzembehelyezési útmutató, 
valamint Garanciális és ártalmatla-
nítási útmutató

I II

III

1. ábra

IV

V

VI

VII

IX

VIII

Billentyűzet egység áramellátása 2x Mignon LR6 AA alkáli
Megengedett környezeti feltételek -15 °C / +50 °C / max. 95 % 

relatív páratartalom (nem kondenzáló)
Rádiószabvány Bluetooth 5.2
Adóteljesítmény ≤ 10 dBm
Frekvenciatartomány 2,4 - 2,483 GHz
Hatótávolság kb. 4 m
Időjárásvédelmi osztály (IP-védettség) IP53
Letiltási idők 3x hibás kódbevitelt követően 1 perc, majd 

minden további téves bevitelt követően 3 perc

Műszaki adatok - ENTRY 7711 Keypad PIN billentyűzet

2. ábra

ON (BE) gomb Aktiválja a billentyűzetet. „Nyitva” (ON gomb) vagy „Zárva” (CLOSE 
gomb) bejegyzés jön létre a secuENTRY henger előzményeiben. 
Így a „nyitás” és a „zárás” műveletek megkülönböztethetők az 
előzményekben.

CLOSE  
(Zár) gomb

Hibaüzenet Érvénytelen számkombináció vagy általános hiba esetén az X 
szimbólum melletti két LED világít.

Akkumulátor 
állapota

A rendszer figyeli a billentyűzet és a zárhenger elemének feszültségét. 
Amint az elem feszültsége elér egy kritikus tartományt, a felhasználó 
figyelmeztetést kap. Ha az elemek állapotjelzője világít, az elemeket 
a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

Zárhenger 
állapota

Ha a beírt számkombináció helyes, a henger állapotjelzője kigyullad, és 
az ajtó nyitható vagy zárható.

Állapotjelző 
LED

Amikor a billentyűzet programozási üzemmódban van (lásd az alábbi 
fejezetet), a LED-ek az óramutató járásával megegyező irányban egy-
más után világítanak.

ENTRY 7711 Keypad PIN

A BURG-WÄCHTER elektronikus secuENTRY zárhengere az ENTRY 7711 Keypad PIN segítségével mű-
ködtethető. A billentyűzet és a zárhenger közötti kommunikáció 128 bites AES titkosítással történik.

A működtetés a megvilágított billentyűzetmező nyomógombjaival történik. Ez megkönnyíti a bil-
lentyűzet kezelését még rossz fényviszonyok mellett is.

Az ENTRY 7711 Keypad PIN lehetőséget biztosít arra, hogy az ajtót egy hatjegyű PIN kóddal nyissuk 
és zárjuk. A generáláshoz egymillió számkombináció lehetséges. 

A beépített szabotázsvédelemnek köszönhetően három hibás beviteli kísérlet után a bevitel egy 
percre blokkolódik. A negyedik hibás bevitel után a billentyűzet három percre lezár.

A billentyűzet minden oldalról fröccsenésálló az IP53 tanúsítványnak megfelelően.

ON (BE) gomb

CLOSE (Zár) gomb Zárhenger állapota

Akkumulátor állapota

Beviteli utasítás

Állapotjelző LED Állapotjelző LED
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5. ábra

7. ábra 8. ábra

4. ábra

6. ábra

ENTRY Home 5001 PIN Üzembe helyezés

Az új zárrendszer beállításához először 
le kell töltenie a secuENTRY KeyApp-
ot. Ez megtalálható az App Store és 
a Google Play Store áruházban (4. ábra).

A sikeres regisztráció után megkezdheti 
a secuENTRY 5000 CYL beállítását.

Megjegyzés: A billentyűzet már gyá-
rilag párosítva van a zárhengerrel, így 
nem kell külön beállítania.

Nyissa meg a főmenüt (5. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (6. ábra).

A következő menüben koppintson 
a „Device Setup” (Eszközbeállítás) 
gombra (7. ábra). Itt adhat hozzá és 
állíthat be secuENTRY egységeket az 
alkalmazáshoz.

A megjelenő kiválasztási menüben 
koppintson a „secuENTRY Profily 
Cylinder” lehetőségre a secuENTRY 
zárhenger beállításához (8. ábra).

Megjelenik egy lista, amelyben később 
megtalálhatja a már regisztrált zárhen-
gert. A secuENTRY KeyApp újratelepí-
tésekor és a zárhenger első alkalommal 
történő beállításakor ez a lista termé-
szetesen üres.

Új henger hozzáadásához koppintson 
a „+” gombra a jobb felső sarokban 
(9. ábra).

secuENTRY 
KeyApp

1

2

3

4

5

6

7

9. ábra

!

3. ábra

QR-kód/Rendszergazdai kód

QR

A QR-kódra (I) később a készülék BURG-WÄCHTER 
KeyApp-on keresztül történő beállításakor lesz 
szükség (3. ábra).

A készleteket a gyárból véletlenszerű rendszer-
gazdai kóddal (II) szállítják, ezért a kódváltás nem 
kötelező (3. ábra).

Figyelem: 
Sem a QR-kódot, sem a gyárilag generált 
rendszergazdai kódot a BURG-WÄCHTER nem 
tárolja. Elvesztés esetén nem lehet ismét 
létrehozni. Kérjük, őrizze meg a fenti ábra sze-
rinti matricát biztonságos helyen. Javasoljuk 
továbbá, hogy fényképezze le a matricát, és 
digitálisan is archiválja azt.

I

II

!
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10. ábra

12. ábra

14. ábra

11. ábra

13. ábra

15. ábra

Megjelenik egy felszólítás, hogy olvassa 
be a készülékkel szállított QR-kódot 
az okostelefon kamerájával. A QR-kód 
a csomagoláshoz mellékelt matricán 
található (lásd a kis képet).

Koppintson a „Continue“ gombra 
(10. ábra). Ha szükséges, a rendszer 
megkéri, hogy erősítse meg az alkalma-
zás hozzáférését a kamerához. Ezután 
megnyílik a kamerafelvétel ablaka 
(11. ábra). Olvassa be a QR-kódot.

Megjelenik egy üzenet a zárhengerre 
vonatkozó adatokkal, amelyet a jobb 
alsó sarokban lévő „OK”-val kell meg-
erősíteni (12. ábra).

A következő ablakban lehetőség van 
arra, hogy nevet rendeljen a zárhenger-
hez. Több zárhenger használata esetén 
ajánlott a zárhengereket elnevezni, 
hogy közvetlenül azonosítani lehessen, 
hol található vagy hol van beszerelve 
a zárhenger. Nyugtázza a nevet „OK“-val 
(13. ábra).

Kap egy értesítést, hogy megvál-
toztathatja a rendszergazdai kódot. 
Mivel a kézbesítéskor már kapott egy 
véletlenszerűen generált rendszergaz-
dai kódot, ez a lépés csak opcionális. 
Ezt a „SKIP“ segítségével átugorhatja (I), 
(14. ábra).

Megjegyzés: A rendszergazdai kódot 
később bármikor megváltoztathatja. 
Ennek magyarázata a „A rendszergazdai 
kód módosítása” című fejezetben talál-
ható a 4. oldalon.

Amennyiben a beállítás során azonnal 
meg kívánja változtatni a rendszer-
gazdai kódot, a megfelelő kérésnél 
(14. ábra) érintse meg a „CONTINUE“ (II) 
gombot. Ez közvetlenül a „Rendszergaz-
dai kód módosítása” funkcióhoz vezet, 
amely szintén a következő fejezetben, 
a 4. oldalon, az 5. pontban kerül ismer-
tetésre.

A secuENTRY zárhenger beállítása ezzel 
befejeződött. Ezután megjelenik a beál-
lított zárhengerek listájában (15. ábra).

8

9

10

11

12

13

14

P

QR

I

I

II

II

!

21. ábra20. ábra

Ha módosítani a rendszergazdai kódot 
kövesse az alábbiakat:

Nyissa meg a főmenüt (16. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (17. ábra). 

1

Rendszergazdai kód módosítása

16. ábra 17. ábra

2

18. ábra 19. ábra

A következő menüben koppintson 
a „Device Setup” (Eszközbeállítás) 
gombra (18. ábra).

A megjelenő kiválasztási menüben 
koppintson a „secuENTRY Profily 
Cylinder” lehetőségre zárhenger 
beállításához (19. ábra).

Megjelenik a lista a beállított zárhenge-
rekkel. Válassza ki a kívánt zárhengert 
(I), és érintse meg a „Set Admin Code“ (II) 
gombot (20. ábra).

Írja be a meglévő rendszergazdai 
kódot, majd adja meg kétszer a kívánt 
rendszergazdai kódot (I). Nyugtázza 
bevitelt a „CHANGE CODE“ segítségével 
(II) (21. ábra).

Ötlet: A beírás rejtve történik. A jobb 
oldali szem szimbólumra koppintva 
láthatóvá teheti a beírást, és ellenőriz-
heti azt.

Figyelem: Kérjük, ne válasszon egy-
szerű, könnyen kitalálható kódokat (pl. 
1-2-3-4-5-6). Kérjük továbbá, hogy ne 
válasszon semmilyen személyes adatot 
(pl. születésnap) vagy egyéb olyan ada-
tot, amelyre a felhasználó ismeretében 
következtetni lehet.

A „SKIP” gombbal megszakíthatja a fo-
lyamatot, ekkor a rendszergazdai kód 
nem változik (III) (21. ábra).

A sikeres módosítás egy megfelelő 
üzenettel együtt jelenik meg.

3

5

7

6

4

I

II

I

II

III

!

!
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26. ábra

Megjelenik a lista a beállított zárhenge-
rekkel. Húzza a törölni kívánt zárhenger 
bejegyzését balra (I), és koppintson 
a jobb oldalon megjelenő „DELETE” 
mezőre (II) (26. ábra).

5

I

II

Ha törölni szeretne egy zárhengert, 
a következőképpen járjon el:

Nyissa meg a főmenüt (22. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (23. ábra). 

1

Zárhenger törlése

22. ábra 23. ábra

2

24. ábra 25. ábra

A következő menüben koppintson 
a „Device Setup” (Eszközbeállítás) 
gombra (24. ábra).

A megjelenő kiválasztási menüben 
koppintson a „secuENTRY Profily 
Cylinder” lehetőségre (25. ábra).

3

4

Felhasználó létrehozása

Nyissa meg a főmenüt (27. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (28. ábra). 

Az almenüben koppintson a „User admi-
nistration“ lehetőségre (29. ábra). 

Megjelenik a már létrehozott felhasz-
nálók listája. Új felhasználó hozzáadá-
sához koppintson a „+” gombra a jobb 
felső sarokban (30. ábra).

1

2

3

4

29. ábra 30. ábra

27. ábra 28. ábra

Felhasználó létrehozása és hozzáférési eszköz hozzárendelése

Lehetősége van arra, hogy ajtaját különböző hozzáférési eszközökkel nyissa ki. Ez magában foglalja 
a felhasználó által meghatározott kóddal* történő nyitást, az sE-Key** távirányítós kulcsot és magát 
a KeyApp-ot. 

Azzal, hogy létrehoz egy secuENTRY zárhengert a KeyApp alkalmazásban, Ön ennek a hengernek 
a rendszergazdája. Ebben a funkcióban lehetősége van arra, hogy saját és mások számára felhasz-
nálókat hozzon létre, és minden felhasználóhoz egy hozzáférési eszközt rendelhet. 

Figyelem: Ehhez az ENTRY Home 5000 CYL hengerhez legfeljebb hat felhasználót hozhat létre, 
mindegyikhez egy hozzáférési eszközzel. Egy felhasználói kód és öt sE-kulcs* vagy öt KeyApp 
elektronikus kulcsként. 

*ENTRY sE-Key 7713 távirányítós kulcs opcionálisan kapható.

!
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Felhasználó létrehozása– Felhasználói kód

Kérjük, adja meg a regisztrálni kívánt 
felhasználó kereszt- és vezetéknevét (I) 
(30. ábra).

Ezen a területen beállíthat egy felhasz-
nálói kódot, egy sE-Key távirányítós 
kulcsot vagy egy másik okostelefont 
elektronikus kulcsként (II) (31. ábra). 
Ebből a menünézetből kiindulva te-
kintse meg a következő fejezeteket, és 
folytassa a kívánt hozzáférési eszközzel.

Megjegyzés: Felhasználónként csak 
egy hozzáférési eszköz lehetséges.

1

2

3

4

5

31. ábra

32. ábra

Megjegyzés: A felhasználói kód nyitóeszköz-
ként használható a készletben található PIN 
billentyűzettel. A billentyűzet már gyárilag 
párosítva van a zárhengerrel, így nem kell 
külön beállítania.

Adjon meg egy egyéni kódot (I) (32. ábra).

Ötlet: A beírás rejtve történik. A jobb oldali 
szem szimbólumra koppintva láthatóvá tehe-
ti a beírást, és ellenőrizheti azt.

Figyelem: Kérjük, ne válasszon egyszerű, 
könnyen kitalálható kódokat (pl. 1-2-3-4-5-6). 
Kérjük továbbá, hogy ne válasszon semmi-
lyen személyes adatot (pl. születésnap) vagy 
egyéb olyan adatot, amelyre a felhasználó 
ismeretében következtetni lehet.

Ezután rendeljen hozzá egy zárhengert úgy, 
hogy megérinti azt a már regisztrált zárhen-
gerek listájában (II) (32. ábra).

Mentse el a beállításokat a jobb felső sarok-
ban található lemez ikonra koppintva (III).

A felhasználóhoz így a KeyApp-ban hozzáren-
deltek egy felhasználói kódot és a kiválasztott 
zárat (32. ábra). 
Ahhoz, hogy a zárhenger is megkapja ezt az 
információt, el kell indítani a programozási 
folyamatot. Ennek leírása a „A zárhenger prog-
ramozása/frissítése” című fejezetben található 
a 11. oldalon.

!

I

I

II

II

III

!

!

!

Felhasználó létrehozása – Távirányítós kulcs sE-Key

1

2

3

4

33. ábra

35. ábra

34. ábra

36. ábra

Megjegyzés: Az „ENTRY sE-Key 7713“ 
távirányítós kulcsot külön szerezheti 
be a szakkereskedőtől. Legfeljebb öt 
távirányítós kulcs integrálható.

A távirányítós kulcs az sE-key-hez tar-
tozó QR-kód beolvasásával integrálható.

A felhasználói menü „Enter sE-KEY” sorá-
ban érintse meg a QR-kód szimbólumot 
(33. ábra).

Ha szükséges, a rendszer megkéri, hogy 
erősítse meg az alkalmazás hozzáféré-
sét a kamerához. Ezután megnyílik a ka-
merafelvétel ablaka (34. ábra). Olvassa 
be a QR-kódot.

Megjelenik egy üzenet a távirányítós 
kulcsra vonatkozó adatokkal, amelyet 
a jobb alsó sarokban lévő „OK”-val kell 
megerősíteni (35. ábra).

Ezután rendeljen hozzá egy zárhengert 
úgy, hogy megérinti a már regisztrált 
hengerek listájában (I), és mentse 
a beállításokat a jobb felső sarokban 
található lemez ikonra (II) koppintva 
(36. ábra).

A távirányítós kulcshoz így a KeyApp-
ban hozzárendeltek egy felhasználói 
kódot és a kiválasztott zárat. Ahhoz, 
hogy a zárhenger is megkapja ezt az 
információt, el kell indítani a programo-
zási folyamatot. Ennek leírása a „A zár-
henger programozása/frissítése” című 
fejezetben található a 11. oldalon.

!

QR

I

II



SecuTronic7 I Magyar

Felhasználó létrehozása – KeyApp elektronikus kulcsként

1. opció: QR-kód

1

2

3

4

5

6

37. ábra

39. ábra

38. ábra

40. ábra

A KeyApp segítségével lehetősége van arra, hogy a zárat egy másik okostelefon segítségével 
nyissa ki. Ennél a nyitási módszernél kétféle telepítési lehetőség van:

1. opció: QR-kóddal

2. opció: CSV-fájllal

Az alábbiakban az egyes lehetőségekhez talál útmutatót. Mindegy, hogy a két megközelítés 
közül melyiket választja, mindkettő ugyanahhoz az eredményhez vezet.

Megjegyzés: Legfeljebb öt okostelefont integrálhat elektronikus kulcsként.

Megjegyzés: Az egyszerűbb magyarázat kedvéért az alábbiakban a rendszergazdát vagy okos-
telefonját „A okostelefonnak”, a nyitási engedélyt megszerző felhasználó okostelefonját pedig „B 
okostelefonnak” nevezzük.

B okostelefon:

Először töltse le a secuENTRY KeyApp 
alkalmazást, és regisztráljon. 

Nyissa meg a főmenüt (37. ábra).

Koppintson a „KeyApp setup” menü-
pontra (38. ábra).

Koppintson ezután a „Key functions“ 
lehetőségre (39. ábra).

A következő menüben érintse meg 
a „QR kód” (40. ábra) elemet, ekkor a QR-
kód megjelenik a teljes képernyőn.

Hagyja a QR-kódot a képernyőn, és 
tegye félre egy kicsit a B okostelefont. 
A további lépések az A okostelefonon 
történnek.

!
!

1

2

3

4

5

A okostelefon:

A B okostelefonon megjelenő QR-kód 
most beolvasható az A okostelefonon 
található alkalmazással. 

A felhasználói menü „KeyApp” sorában 
érintse meg a QR-kód szimbólumot 
(41. ábra).

Ha szükséges, a rendszer megkéri, hogy 
erősítse meg az alkalmazás hozzáfé-
rését a kamerához. Ezután megnyílik 
a kamerafelvétel ablaka (42. ábra). 
Szkennelje be a B okostelefon képer-
nyőjén lévő QR-kódot.

Megjelenik egy üzenet a B okostelefo-
non lévő KeyApp-ra vonatkozó adatok-
kal, amelyet a jobb alsó sarokban lévő 
„OK”-val kell megerősíteni (43. ábra).

Ezután rendeljen hozzá egy zárhengert 
úgy, hogy megérinti a már regisztrált 
hengerek listájában (I), és mentse 
a beállításokat a jobb felső sarokban 
található lemez ikonra (II) koppintva 
(44. ábra).

A felhasználóhoz ezzel hozzáren-
deltek egy másik KeyApp-ot elekt-
ronikus kulcsként és a kiválasztott 
zárat a KeyApp-on belül. Ahhoz, hogy 
a zárhenger is megkapja ezt az infor-
mációt, el kell indítani a programozási 
folyamatot. Ennek leírása a „A zárhenger 
programozása/frissítése” című fejezet-
ben található a 11. oldalon.

41. ábra

43. ábra

42. ábra

44. ábra

I

II
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2. opció: CSV-fájl

1

45. ábra 46. ábra

B okostelefon:

Először töltse le a secuENTRY KeyApp 
alkalmazást, és regisztráljon. 

Nyissa meg a főmenüt (45. ábra).

Koppintson a „KeyApp setup” menü-
pontra (46. ábra).

2

3

4

5

6

7

47. ábra

49. ábra

48. ábra

Koppintson ezután a 
„Key functions“ lehetőségre (47. ábra).

A következő menüben koppintson az 
„Send again“ lehetőségre (48. ábra).

Ezután automatikusan létrejön egy le-
vél, és megnyílik a levelezőprogramban. 
Mellékletében egy „.csv” kiterjesztésű 
regisztrációs fájl található (49. ábra).

Küldje a levelet egy olyan e-mail-címre, 
amely az A okostelefonról lekérdezhető.

Most már félreteheti a B okostelefont, 
a további lépéseket az A okostelefonon 
végzi.

1
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3

4

5

6

7

A okostelefon:

A B okostelefonról kapott fájlt mentse 
gyorsítótárba az A okostelefonon. 
A programozás után törölheti a fájlt.

Koppintson a „CSV” elemre a jobb felső 
sarokban található felhasználói menü-
ben (50. ábra).

Válassza ki a B okostelefonról e-ma-
ilben kapott CSV-fájlt (I). Nyugtázza 
a kiválasztást a jobb felső sarokban lévő 
jelölőnégyzettel (51. ábra).

Az adatokat mostantól a KeyApp rögzíti.

Ezután rendeljen hozzá egy zárhengert 
úgy, hogy megérinti a már regisztrált 
hengerek listájában, és mentse a beállí-
tásokat a jobb felső sarokban található 
lemez ikonra koppintva (52. ábra).

A felhasználóhoz ezzel hozzáren-
deltek egy másik KeyApp-ot elekt-
ronikus kulcsként és a kiválasztott 
zárat a KeyApp-on belül. Ahhoz, hogy 
a zárhenger is megkapja ezt az infor-
mációt, el kell indítani a programozási 
folyamatot. Ennek leírása a „A zárhenger 
programozása/frissítése” című fejezet-
ben található a 11. oldalon.

Az A okostelefonon ideiglenesen tárolt 
CSV-fájl most újra törölhető.

50. ábra 51. ábra

52. ábra

I

I

II

II
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Felhasználó hozzáférési eszközének módosítása

1

2

Ha módosítani kíván egy felhasználó-
hoz rendelt hozzáférési eszközt, kövesse 
az alábbiakat:

Nyissa meg a főmenüt (53. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (54. ábra). 

Az almenüben koppintson a „User admi-
nistration“ lehetőségre (55. ábra). 

A létrehozott felhasználók listájában 
koppintson arra a felhasználóra, akinek 
a felhasználói kódját módosítani 
szeretné (56. ábra).

Megjelenik a kívánt felhasználó adatné-
zete (57. ábra). Ebből a menünézetből 
kiindulva tekintse meg a következő 
fejezeteket, és folytassa a kívánt hozzá-
férési eszközzel.

3

4

5

55. ábra 56. ábra

53. ábra 54. ábra

57. ábra

Felhasználó hozzáférési eszközének módosítása – felhasználói kód

Törölje a megfelelő sort, és ha szük-
séges, írjon be egy új egyéni kódot (I) 
(58. ábra).

Ötlet: A beírás rejtve történik. A jobb 
oldali szem szimbólumra koppintva 
láthatóvá teheti a beírást, és ellenőriz-
heti azt.

Figyelem: Kérjük, ne válasszon egy-
szerű, könnyen kitalálható kódokat (pl. 
1-2-3-4-5-6). Kérjük továbbá, hogy ne 
válasszon semmilyen személyes adatot 
(pl. születésnap) vagy egyéb olyan ada-
tot, amelyre a felhasználó ismeretében 
következtetni lehet.

Mentse el a beállításokat a jobb 
felső sarokban található lemez ikonra 
koppintva (II) (58. ábra).

Megjegyzés: Új felhasználói kód 
helyett egy másik hozzáférési eszközt 
is hozzárendelhet. Ehhez kövesse 
a „Felhasználó létrehozása és hozzáférési 
eszköz hozzárendelése” című fejezetet az 
5. oldaltól. 

1

2

58. ábra

I

II

!

!

!
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Felhasználó hozzáférési eszközének módosítása – KeyApp elektronikus 
távirányítós kulcsként

Törölje a megfelelő sor bejegyzését 
(61. ábra) annak megérintésével. 

Ekkor megjelenik egy üzenet, amely 
megerősítést kér (62. ábra). Érintse meg 
az „OK“ gombot.

Most megadhat egy másik KeyApp-ot 
elektronikus távirányítós kulcsként 
vagy másik hozzáférési eszközt. Ehhez 
kövesse a „Felhasználó létrehozása és 
hozzáférési eszköz hozzárendelése” 
című fejezetet az 5. oldaltól.

1

2

3

62. ábra

Felhasználó törlése

1

2

Ha törölni szeretne egy felhasználót, 
a következőképpen járjon el:

Nyissa meg a főmenüt (63. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (64. ábra). 

Az almenüben koppintson a „User admi-
nistration“ lehetőségre (65. ábra). 

Megjelenik a lista a beállított felhaszná-
lókkal. Húzza a törölni kívánt felhaszná-
ló bejegyzését balra (I), és koppintson 
a jobb oldalon megjelenő „DELETE” 
mezőre (II) (66. ábra).

3

4

65. ábra 66. ábra

63. ábra 64. ábra

61. ábra

I

II

Felhasználó hozzáférési eszközének módosítása – Távirányítós kulcs sE-Key

Törölje a megfelelő sor bejegyzését 
(59. ábra) annak megérintésével. 

Ekkor megjelenik egy üzenet, amely 
megerősítést kér (60. ábra). Érintse meg 
az „OK“ gombot.

Most megadhat egy másik sEKey-t 
vagy másik hozzáférési eszközt. Ehhez 
kövesse a „Felhasználó létrehozása és 
hozzáférési eszköz hozzárendelése” című 
fejezetet az 5. oldaltól.

1

2

3

60. ábra59. ábra
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A zárhenger programozása/frissítése

Ahhoz, hogy a regisztrált felhasználók 
immár a tárolt nyitási lehetőségekkel 
tudják kinyitni a zárat, a zárhengert 
ennek megfelelően kell programozni. 
A henger programozása a következő-
képp történik:

Nyissa meg a főmenüt (67. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (68. ábra).

Az almenüben koppintson a 
„Programming“ lehetőségre (69. ábra).

Megjelenik a programozási fájlok listája. 
Itt generálódnak a kívánt változtatások 
a programozási fájlokban, és összegyűl-
nek a zárhengerbe való elküldéshez. 
Alapértelmezés szerint nincs gyűjte-
mény, így a lista üres. Ha a listában még 
vannak korábbi programozási fájlok, 
törölje azokat a megfelelő bejegyzés 
jobbról balra mozgatásával (70. ábra).

A kívánt változtatások vagy a kapcsoló-
dó zárhenger listához való hozzáadásá-
hoz érintse meg a jobb felső sarokban 
található „+” jelet (71. ábra).

Válassza ki azt a zárhengert, amelyhez 
változtatásokat állított be (I) (72. ábra). 

Megjegyzés: Ha több zárhengerrel 
rendelkezik, és mindegyiket módosítot-
ta, kérjük, csak azt a hengert válassza 
ki, amelynek a Bluetooth hatósugarán 
belül van.

Ezután érintse meg a „PROG.FILE” (II) 
elemet a jobb felső sarokban (72. ábra).
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4

5

69. ábra

71. ábra

67. ábra 68. ábra

70. ábra

Válassza ki a listában lévő programfájlt 
(I), és érintse meg a „Program (update) 
unit“ (II) pontot (75. ábra).

Megjegyzés: Ha több programozási 
fájlt hozott létre több zárhengerhez, 
kérjük, csak azt a hengert válassza ki, 
amelynek a Bluetooth hatósugarán 
belül van.

A rendszer ismét kéri a rendszergazdai 
kód megadását (76. ábra).

Miután beírta a kódot (I), tartsa okos-
telefonját közel a hengerhez (max. 
2 m), és érintse meg a „START” gombot 
a programozás elindításához (II).

A feltöltés ablakban láthatja, hogy 
a programozás elindult, és követhe-
tő a programozás aktuális állapota 
(77. ábra).

Ha a programozás sikeres volt, megfe-
lelő üzenet jelenik meg. Nyugtázza az 
„OK“-val (78. ábra).

Ha a művelet sikertelen, ismételje meg 
a lépéseket a 6. lépéstől kezdve.

9

10

12

13

11

76. ábra

77. ábra

74. ábra

75. ábra

I I

II

II

!

Ezután meg kell adnia rendszergazdai 
kódját (I), és meg kell erősítenie az „OK” 
(II) gombbal (73. ábra).

Egy üzenetet fog kapni, hogy a prog-
ramozási fájl létrejött. Nyugtázza az 
„OK“-val (74. ábra).

6

7

8

72. ábra

73. ábra

I

II

I

II

!

78. ábra

14

15
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A secuENTRY zárak nyitása

A zárhenger és a billentyűzet használata

A secuENTRY zárak nyitása a secuENTRY KeyApp segítségével

A secuENTRY zárak nyitása billentyűzettel

Az ENTRY Home 5000 CYL zárhenger és 
így az ajtó kinyitásához a következőkép-
pen járjon el:

Nyissa meg a secuENTRY KeyApp alkal-
mazást, és nyomja meg a „GET ACCESS” 
gombot középen (81. ábra).

Megjegyzés: A secuENTRY KeyApp úgy 
van programozva, hogy ha egynél több 
hengert használ, automatikusan az 
okostelefonhoz legközelebbi henger-
hez igazodik. Ez azt jelenti, hogy min-
den egyes zárhengerét a „Get Access” 
gombbal nyithatja meg.

A henger most kioldódik, és a zár 
kinyitható (82. ábra) vagy bezárható 
(83. ábra).

Megjegyzés: Az ajtó nyitásirányától 
függően a forgásirány megfordulhat.

Távolítsa el az elemvédő csíkokat 
a hengerről (79. ábra) és a billentyűzetről 
(80. ábra), hogy használni tudja őket.

A Set ENTRY Home 5001 PIN segítségével lehetősége van a zárat KeyApp 
vagy billentyűzet/felhasználó segítségével nyitni.

1
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!

81. ábra
86. ábra

83. ábra

85. ábra

82. ábra

Aktiválja a billentyűzetet az ON vagy 
a CLOSE gomb (I) megnyomásával 
(84. ábra).

„Nyitva” (ON gomb) vagy „Zárva” (CLO-
SE gomb) bejegyzés jön létre a zárhen-
ger előzményeiben. Így a „nyitás” és 
a „zárás” műveletek megkülönböztethe-
tők az előzményekben.

Megjegyzés: Az előzmények funkcióval 
kapcsolatos további részletek a 13. ol-
dalon található „A naplófájl/előzmények 
kiolvasása” fejezetben olvashatók.

Írja be 6 számjegyű rendszergazdai 
kódját vagy felhasználói kódját (II) 
(84. ábra). 

Megjegyzés: Az adminisztrátori és fel-
használói kódokkal kapcsolatos további 
részletek a 3. oldalon található „QR kód/
adminisztrátori kód” és az 5. oldalon 
található „Felhasználók létrehozása és 
hozzáférési eszköz hozzárendelése” című 
fejezetekben olvashatók.

Ha a beírt számkombináció helyes, 
a zárhenger állapotjelzője (  ) kigyul-
lad, és az ajtó nyitható (85. ábra) vagy 
zárható (86. ábra).

Megjegyzés: Az ajtó nyitásirányától 
függően a forgásirány megfordulhat. 
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80. ábra79. ábra

I

II

I

Fig. 84
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Naplófájlok/Előzmények kiolvasása

Minden nyitási vagy zárási folyamatnál 
automatikusan létrejön egy bejegyzés 
a naplófájlban, az előzményekben. Az 
előzményeket az alábbi lépések követé-
sével olvashatja ki.

Nyissa meg a főmenüt (87. ábra).

Koppintson a „secuENTRY setup” menü-
pontra (88. ábra).

Az almenüben koppintson a 
„History“ lehetőségre (89. ábra).

Megjegyzés: A következő lépéshez 
közel kell lennie ahhoz a hengerhez, 
amelynek előzményeit ki szeretné 
olvasni.

Mos érintse meg a „Readout history“ 
elemet. Ez lekéri az előzményeket 
a hengerről (90. ábra).

Ezután meg kell adnia rendszergazdai 
kódját (I) (91. ábra).

Ötlet: A beírás rejtve történik. A jobb 
oldali szem szimbólumra koppintva 
láthatóvá teheti a beírást, és ellenőriz-
heti azt.

A beviteli mező alatt található egy nagy 
gomb, amely automatikusan az adott 
henger nevével van ellátva. Érintse meg 
a megerősítéshez (II) (91. ábra).

Az előzményadatokat a rendszer most 
lekéri a zárhengerből, és naplófájlként 
tárolja az alkalmazásban (92. ábra).
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89. ábra

91. ábra

90. ábra

92. ábra

87. ábra 88. ábra
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A lekérdezés után egy megerősítő üze-
netet kap, amelyet az „OK” gombbal kell 
megerősíteni (93. ábra).

Most lépjen vissza egy lépést a me-
nüben, és koppintson a „Lock history“ 
elemre (94. ábra).

Megjelenik a lekérdezett naplófájlokkal 
rendelkező hengerek listája. Válassza ki 
a kívánt zárhengert (95. ábra).

A kiválasztott zárhenger menüjében 
dátum és idő szerint rendezve láthatja 
a lekérdezett naplófájl(ok)at. Érintse 
meg a kívánt fájlt (96. ábra).

Megjegyzés: A naplófájlok csak az 
előzményeket mutatják a visszakeresés 
időpontjáig. A régi hengerbejegyzések 
és naplófájlok törölhetők a megfelelő 
bejegyzés balra húzásával. Ekkor a jobb 
oldalon megjelenik a „Törlés” gomb.

Ekkor megjelenik a zár előzményei 
(97. ábra). 

Az ENTRY Home 5000 CYL esetében 
a rendszer a következő adatokat nap-
lózza:
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95. ábra

97. ábra

96. ábra

93. ábra 94. ábra

I
II

I  : Felhasználók
II  : Hozzáférési eszköz
III  : A zárhenger nyitása/zárása
IV  : Akkumulátor állapota

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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Az ajtó belső oldala felől csúsztassa 
be a zárhengert az ajtó bevésőzárába 
(101. ábra).

Csavarral rögzítse a zárhengert az 
ajtóban, és nyomja rá a belső és külső 
gombokat az ajtóig (102. ábra).

 

Csavarja vissza az imbuszcsavarokat 
a két gombba (103. ábra).

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy 
a gomb legalább egy milliméterre 
legyen az ajtótól.

 

Ha még nem tette meg, távolítsa el az 
elemvédő csíkot a belső gombon lévő 
elemtartóból (104. ábra).
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A secuENTRY 5000 CYL szerelése

Az alábbiakban ismertetjük a secu-
ENTRY 5000 CYL beszerelését. Kérjük, 
szerelés előtt figyelmesen olvassa el az 
szerelési útmutatót.

Távolítsa el a meglévő ajtózár hengerét 
az ajtó elülső csavarjának meglazításá-
val, és a behelyezett kulccsal húzza ki 
a hengert (98. ábra).

 

Távolítsa el a két imbuszcsavart a két 
gombból a mellékelt imbuszkulcs segít-
ségével (99. ábra).

 

Húzza le teljesen a külső gombot, a bel-
sőt pedig hátrafelé, amennyire csak 
lehetséges (100. ábra).

Ötlet: A belső gomb nagyobb, mint 
a külső gomb.

Figyelem: A belső oldalon lévő gombot 
ne húzza le. Ne próbálja meg erővel 
meglazítani. 

2 mm
4x

1.

2.

!KÜLSŐ BELSŐ
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2
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!
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98. ábra

99. ábra

100. ábra

101. ábra

min. 1 mm

2 mm

min. 1 mm

102. ábra

103. ábra

104. ábra
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QR

Az ENTRY 7711 Keypad PIN felszerelése

Az ENTRY 7711 Keypad PIN felszerelése – működési próba felszerelés előtt

Az alábbiakban ismertetjük a ENTRY 7711 Keypad PIN felszerelését. 

A rögzítéshez két lehetőség közül választhat. Az ENTRY 7711 Keypad PIN fali tartóját felcsava-
rozhatja vagy közvetlenül a falra ragaszthatja. 

Kérjük, szerelés előtt figyelmesen olvassa el az szerelési útmutatót.

!
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2

FIGYELEM:
A henger és a billentyűzet közötti távol-
ság technikailag legfeljebb négy méter 
lehet. A külső körülményektől függően 
azonban a maximális távolság eltérhet. 
Annak érdekében, hogy a billentyűzet 
a kívánt pozícióban jól működjön, elő-
ször tesztelje le, mielőtt felszerelné.

Tartsa a billentyűzetet a kívánt rögzítési 
helyen (105. ábra).

Adja meg a rendszergazdai vagy 
felhasználói kódot, és ellenőrizze, hogy 
a zárhenger aktiválódik-e (106. ábra).

Megjegyzés: A rendszergazdai kód, ha 
még nem változtatta meg, a secuENT-
RY zárhengerhez mellékelt matricán 
található (107. ábra). A felhasználói kód 
létrehozására vonatkozó információkért 
kérjük, olvassa el a secuENTRY zárhen-
ger fő útmutatóját.

Ha a henger aktiválható, a jelerősség 
elegendő, és a billentyűzetet a kívánt 
helyre szerelheti. Ha nem, próbálja meg 
újra a henger és a billentyűzet közötti 
rövidebb távolsággal.

107. ábra: 
QR-kód matrica a secu-
ENTRY zárhengerhez.  
Gyári rendszergazdai 
kód 

max. 4 m

!

105. ábra

106. ábra

Az ENTRY 7711 Keypad PIN felszerelése – Csavarozás
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Fúrjon három lyukat az ábrán látható 
méreteknek megfelelően. Használjon 
6 mm átmérőjű fúrót (108. ábra).

Helyezze be a készlettel szállított 
tipliket a furatokba, és csavarja be 
a mellékelt csavarokat (109. ábra).

Távolítsa el a billentyűzet alján lévő csa-
vart a mellékelt Tx8 csavarhúzóval, és 
húzza ki az elemtartót lefelé (110. ábra).

Helyezze a billentyűzetet a csavarfejek-
re az ábrán látható módon (111. ábra).

Tegye vissza az elemtartót a készülék-
házba, és csavarozza be (112. ábra).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
108. ábra

109. ábra

110. ábra

111. ábra

112. ábra



SecuTronic16 I Magyar

Az ENTRY 7711 Keypad PIN felszerelése – Ragasztás

1

2

Tisztítsa meg azt a felületet, amely-
re a billentyűzetet rögzíteni kívánja 
(113. ábra).

Ragassza a mellékelt ragasztópárnákat 
a rajzon látható helyekre, és húzza le 
a hátlapokat (114. ábra).

 

Ragassza a billentyűzetet a kívánt hely-
re a falra (115. ábra).

 

Nyomja a billentyűzetet a falhoz körül-
belül egy percig (116. ábra).

Figyelem:
A burkolatot csak a külső széleken 
nyomja meg. Az elektronika károsodá-
sának elkerülése érdekében ne nyomja 
a billentyűzet területét.

113. ábra

114. ábra

115. ábra

116. ábra
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4
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Elemtöltöttség kijelző és elemcsere

ENTRY 5000 CLY zárhenger

Minden alkalommal, amikor a KeyApp-
on keresztül aktivál egy secuENTRY 
zárhengert, a kijelzőn megjelenik az 
adott elem állapota (117. ábra). Ha 
a zárhengerben lévő elemek kapacitása 
kezd lemerülni, a lehető leghamarabb 
cserélje ki azokat. 

Figyelem: Az elemek az ajtó belső 
oldalán lévő hengergombban találha-
tók. Ha figyelmen kívül hagyja az elem 
állapotát, és az elem teljesen lemerült, 
a zárat kívülről többé nem tudja 
kinyitni. 

Az elemek cseréjére vonatkozó utasítá-
sok az alábbiakban olvashatók: 

Az ajtó belső oldalán, a gomb elülső 
végénél csavarja ki a csavart a mellékelt 
imbuszkulccsal, és vegye le az elülső 
fedelet (118. ábra).

Vegye ki a régi elemeket, és megfelelő-
en ártalmatlanítsa őket.

Ötlet: A szakszerű ártalmatlanítással 
kapcsolatos információk ezen útmutató 
17. oldalán találhatók. 

Helyezzen be két új elemet. Ügyel-
jen a helyes polaritásra a rajz szerint 
(119. ábra).

Helyezze vissza az elülső fedelet és 
rögzítse a csavarral (120. ábra).

117. ábra

!

!

2

3

4

1

118. ábra

119. ábra

120. ábra
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2 mm
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125. ábra

Legyen szó egy bejárati ajtóról, több ajtóról vagy egy teljes zárrendszerről: A secuENTRY moduláris 
rendszerrel könnyedén összeállíthatja saját, egyedi rendszerét.

Az ENTRY HOME 5001 PIN zárrendszere a következő komponensekkel egészíthető ki:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Az ENTRY sE-Key 7713 távirányítós 
kulccsal a zárhenger egyszerű 
gombnyomásra nyílik. Az átvitel 
magas szintű biztonsággal (AES 
titkosítás) titkosított.

Kompatibilitás más secuENTRY termékekkel

Cikkszám:  
4003482507131

További információk 
weboldalunkon: www.burg.biz

ENTRY 7711 Keypad PIN billentyűzet

A rendszer figyeli a billentyűzet és a zár-
henger elemének feszültségét. Amint 
az elem feszültsége elér egy kritikus tar-
tományt, a felhasználó figyelmeztetést 
kap. Ha az elemek állapotjelzője világít 
a billentyűzeten (121), az elemeket a le-
hető leghamarabb ki kell cserélni.

Ötlet: Javasoljuk, hogy mindig egyszer-
re cserélje ki az elemeket a hengerben 
és a billentyűzetben. Lehetősége van 
azonban arra is, hogy bármikor külön 
ellenőrizze a zárhenger elemeinek 
állapotát. Az elemek aktuális állapota 
a secuENTRY KeyApp főképernyőjén 
látható (122. ábra). 

Az elemek cseréjére vonatkozó utasítá-
sok az alábbiakban olvashatók:

Távolítsa el a billentyűzet alján lévő csa-
vart a mellékelt Tx8 csavarhúzóval, és 
húzza ki az elemtartót lefelé (123. ábra).

Vegye ki a régi elemeket, és megfelelő-
en ártalmatlanítsa őket.

Ötlet: A szakszerű ártalmatlanítással 
kapcsolatos információk ezen útmutató 
17. oldalán találhatók. 

Helyezzen be két új elemet. Ügyeljen 
a helyes polaritásra a jobb oldali rajz 
szerint (124. ábra).

Tegye vissza az elemtartót a készülék-
házba, és csavarozza be (124. ábra).
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123. ábra

124. ábra

122. ábra121. ábra

Annak érdekében, hogy kifogástalan és kiváló minőségű termékeket szállíthassunk Önnek, továb-
bá tökéletes szerviz- és javítási szolgáltatásokban részesíthessük, az szükséges, hogy a hibásan 
működő vagy meghibásodott készüléket az érvényes adminisztrátori kóddal és/vagy a QR-kóddal 
(kódokkal), valamint a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal együtt bemutassa a kereskedőnek.

Ha a vásárlástól való elállás jogával élve visszaküldi a készüléket, akkor az összes alkatrésznek gyári 
beállításban kell lennie. Ennek mellőzése esetén a jótállás érvényét veszti. 

Tisztelt Vásárlónk! 

Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét. Ha bármikor a készü-
lék ártalmatlanítását tervezi, gondoljon arra, hogy a készülék számos alkatrésze értékes alapanyag, 
melyek újrahasznosítható. 

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga fenntartva.

 Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektromos készülékek, valamint az elemek 
nem kerülhetnek a háztartási hulladékok közé, hanem szelektíven, elkülönítve kell őket 
gyűjteni. Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illeté-
kes önkormányzati szervnél.

 A BURG-WÄCHTER KG ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 
2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek.

Az EK Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.burg.biz weboldalról tölthető le.

Jótállás

A készülék ártalmatlanítása



www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

www.burg.biz

secuENTRY Set
ENTRY Home 5001 PIN
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