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Vážená zákazníčka, 
vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre súpravu  secuENTRY Home 
5001 PIN, ktorá obsahuje cylindrickú vložku ENTRY 5000 CYL 
a klávesnicu ENTRY 7711 Keypad PIN.

Systém bol vyvinutý podľa najnovších technických možností 
v Nemecku a spĺňa aktuálne vysoké požiadavky na bezpečnosť. 

Elektronická cylindrická vložka ENTRY 5000 CYL sa môže bez-
problémovo vsadiť do akýchkoľvek dverí s dierovaným zám-
kom PZ do hrúbky dverí 118 mm (59/59 mm, merané v strede 
montážnej skrutky) bez akéhokoľvek vŕtania alebo rozkladania 
káblov a je určená na nové inštalácie aj dodatočné vybave-
nie. Cylindrická vložka ENTRY 5000 CYL sa môže pripevniť na 
domové a interiérové dvere. 

Klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN vám umožňuje odomykanie 
a zamykanie dverí pomocou 6-miestneho kódu používateľa. 
Klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN sa podľa vašich preferencií 
a okolností môže inštalovať až do vzdialenosti približne šty-
roch metrov okolo uzamykacej jednotky.

Systém ENTRY Home 5001 PIN sa nastavuje a obsluhu-
je prostredníctvom bezplatnej aplikácie pre smartfóny 
   secuENTRY KeyApp*. Prenos sa uskutočňuje bezdrôtovo; 
cylindrická vložka a klávesnica používajú modernú funkciu 
 Bluetooth 5.2  Standard.
*  Alternatívne sa cylindrická vložka môže ovládať aj prostredníctvom diaľkového 

kľúča ENTRY sE-Key 7713 (samostatne k dispozícii). Avšak na nastavenie je vždy 
nutná aplikácia  secuENTRY KeyApp.

Dôležité: 
Kým začnete s inštaláciou, prečítajte si celý  
návod na obsluhu.

Prajeme vám veľa radosti s vaším novým  
uzamykacím systémom!
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Napájanie jednotky cylindrickej vložky 2x alkalické batérie Mignon LR6 AA
Prípustné okolité podmienky -15 °C /+50 °C/až 95 % 

rel. vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
Rádiové spojenie štandard Bluetooth 5.2
Vysielací výkon ≤ 10 dBm
Frekvenčný rozsah 2,4 - 2,483 GHz
Dosah cca 4 m
Počet prístupových médií 1 kód používateľa + 5 kľúčov sE-Keys* alebo 

5 pripojení prostredníctvom aplikácie KeyApp

*  Diaľkový kľúč ENTRY sE-Key 7713 k dispozícii voliteľne.

Technické údaje – cylindrická vložka ENTRY HOME 5000 CYL

Obsah súpravy

I   Cylindrická vložka ENTRY Home 
5000 CYL

II   Klávesnica ENTRY 7711 
Keypad PIN

III  Montážna skrutka

IV  Lepiace podložky (4x)

V  Hmoždinky (3x)

VI  Skrutky (3x)

VII Skrutkovač Tx8

VIII  Kľúč na šesťhrannú maticu veľ. 2

IX   Stručný návod na obsluhu, ako 
aj pokyny týkajúce sa záruky 
a likvidácie
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Napájanie jednotky klávesnice 2x alkalické batérie Mignon LR6 AA
Prípustné okolité podmienky -15 °C /+50 °C/až 95 % 

rel. vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
Rádiové spojenie štandard Bluetooth 5.2
Vysielací výkon ≤ 10 dBm
Frekvenčný rozsah 2,4 - 2,483 GHz
Dosah cca 4 m
Trieda ochrany proti poveternostným  
vplyvom (trieda IP)

IP53

Doby blokovania Po trojnásobnom nesprávnom zadaní kódu 
1 minútu, potom vždy 3 minúty

Technické údaje – klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Obr. 2

Tlačidlo ON 
(zap.)

Aktivuje klávesnicu. V histórii cylindrickej vložky  secuENTRY sa generu-
je záznam „Otvorené“ (tlačidlo ON) alebo „Zatvorené“ (tlačidlo CLOSE). 
Tak sa môžu rozlišovať procesy „Otvoriť“ a „Zatvoriť“ v histórii.Tlačidlo CLOSE 

(ZATVORIŤ)
Chybové 
hlásenie

Pri zadaní neplatnej číselnej kombinácie alebo pri výskyte všeobecných 
chýb sa rozsvietia obe LED diódy vedľa symbolu X.

Stav batérie

Systém sleduje stav napätia batérie klávesnice a cylindrickej vložky. 
Pokiaľ stav napätia batérie dosiahne kritickú oblasť, upozorní pou-
žívateľa. Keď sa rozsvieti symbol stavu batérie, musia sa batérie čo 
najskôr  vymeniť.

Stav cylindric-
kej vložky

Ak je zadaná číselná kombinácia správna, rozsvieti sa symbol stavu 
cylindrickej vložky a dvere sa môžu odomknúť alebo uzamknúť.

Stavová LED 
dióda

Keď sa klávesnica nachádza v režime programovania (pozrite kapitolu 
nižšie), LED diódy sa rozsvecujú postupne v smere hodinových ručičiek.

Klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Klávesnicou ENTRY 7711 Keypad PIN sa môžu ovládať elektronické cylindrické vložky  secuENTRY 
spoločnosti BURG-WÄCHTER. Komunikácia medzi klávesnicou a profilovou cylindrickou vložkou je 
šifrovaná 128-bitovým AES.

Tlačidlá slúžia na ovládanie podsvieteného poľa klávesnice. Tým sa klávesnica jednoducho ovláda 
aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

Klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN ponúka možnosť otvárania a zatvárania dverí 6-miestnym PIN 
kódom. Pri generovaní je možný milión číselných kombinácií. 

Vďaka integrovanému článku proti neoprávnenej manipulácii sa zadávanie zablokuje po dobu jed-
nej minúty po troch nesprávnych pokusoch o zadanie. Po štvrtom chybnom zadaní sa klávesnica 
zablokuje vždy na tri minúty.

Zo všetkých strán je klávesnica odolná proti striekajúcej vode podľa certifikácie IP53.

Tlačidlo ON (zap.)

Tlačidlo CLOSE (ZATVORIŤ) Stav cylindrickej vložky

Stav batérie

Pokyn na zadávanie

Stavová LED dióda Stavová LED dióda
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Obr. 5

Obr. 7 Obr. 8

Obr. 4

Obr. 6

Uvedenie systému ENTRY Home 500 PIN do prevádzky

Za účelom nastavenia uzamykacieho 
systému si musíte najprv stiahnuť apli-
káciu  secuENTRY KeyApp. Túto aplikáciu 
môžete nájsť v obchode App Store 
a Google Play (obr. 4).

Po úspešnej registrácii môžete začať 
s nastavovaním cylindrickej vložky 
 secuENTRY 5000 CYL.

Upozornenie: Z výroby je už klávesnica 
pripojená k cylindrickej vložke, preto ju 
nemusíte nastavovať samostatne.

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 5).

Ťuknite na bod ponuky 
„ secuENTRY setup“ (obr. 6).

Ťuknite v nasledujúcej ponuke na mož-
nosť „Device setup“ (obr. 7). Tu môžete 
pridať jednotky  secuENTRY do aplikácie 
a nastaviť ich.

Prostredníctvom zobrazenej ponuky 
výberu ťuknite na možnosť „ secuENTRY 
Profily Cylinder“, aby ste nastavili svoju 
cylindrickú vložku  secuENTRY (obr. 8).

Zobrazí sa vám zoznam, v ktorom 
môžete neskôr nájsť už registrované 
cylindrické vložky. Pri preinštalovaní 
aplikácie  secuENTRY KeyApp a prvot-
nom nastavení cylindrickej vložky je 
tento zoznam prirodzene prázdny.

Za účelom pridania novej cylindrickej 
vložky ťuknite na symbol „+“ umiestne-
ný vpravo hore (obr. 9).

aplikácia 
 secuENTRY 
KeyApp

1

2

3

4

5

6

7

Obr. 9
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Obr. 3

QR kód/kód správcu

QR

QR kód (I) sa vyžaduje neskôr pri nastavovaní 
súpravy prostredníctvom aplikácie  
BURG-WÄCHTER KeyApp (obr. 3).

Z výroby sa súpravy dodávajú s náhodným 
kódom správcu (II), preto nie je zmena kódu 
nevyhnutne potrebná (obr. 3).

Pozor: 
QR kód ani z výroby generovaný kód 
správcu sa neukladá zo strany spoločnosti 
 BURG-WÄCHTER. V prípade straty nie je 
možné vyžadovať obnovenie. Uschovajte si 
nálepku na bezpečné miesto. Odporúčame 
vám aj odfotografovať nálepku a digitálne 
ju archivovať.

I

II

!
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Obr. 10

Obr. 12

Obr. 14

Obr. 11

Obr. 13

Obr. 15

Budete vyzvaní, aby ste naskenovali 
QR kód prostredníctvom fotoaparátu 
smartfónu. QR kód sa nachádza na ná-
lepke, ktorá je priložená k obalu (pozrite 
malý obrázok).

Ťuknite na možnosť „Continue“ (obr. 10). 
Prípadne budete vyzvaní na potvrdenie 
prístupu aplikácie k fotoaparátu. Potom 
sa otvorí okno záznamu fotoaparátu 
(obr. 11). Naskenujte QR kód.

Objaví sa hlásenie s údajmi o vašej 
cylindrickej vložke, ktoré potvrdíte 
možnosťou „OK“ vpravo dole (obr. 12).

V nasledujúcom okne máte možnosť 
priradiť cylindrickej vložke názov. Pri 
použití viacerých cylindrických vložiek 
odporúčame pomenovať ich tak, aby 
ste dokázali priamo rozpoznať, kde sa 
cylindrická vložka nachádza alebo je na-
inštalovaná. Potvrďte názov možnosťou 
„OK“ (obr. 13).

Budete upozornení, že môžete zmeniť 
svoj kód správcu. Pretože už pri doruče-
ní ste získali náhodne generovaný kód 
správcu, tento krok je len voliteľný. Mô-
žete ho preskočiť možnosťou „SKIP“ (I), 
(obr. 14).

Upozornenie: Kedykoľvek neskôr 
môžete zmeniť kód správcu. Vysvetlenie 
k tomu nájdete v kapitole „Zmena kódu 
správcu“ na strane 4.

Alternatívne, ak chcete zmeniť kód 
správcu ihneď pri nastavovaní, ťuk-
nite pri príslušnej otázke na možnosť 
„ CONTINUE“ (II) (obr. 14). Potom 
prejdete priamo k funkcii „Zmena kódu 
správcu“, ktorá je opísaná aj v nasledujú-
cej kapitole na strane 4, v bode 5.

Vaša cylindrická vložka  secuENTRY je 
teraz nastavená. Teraz sa objaví v zozna-
me nastavených cylindrických vložiek 
(obr. 15).
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Obr. 21Obr. 20

Pre zmenu kódu správcu postupujte 
prosím nasledovne:

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 16).

Ťuknite na bod ponuky 
„ secuENTRY setup“ (obr. 17). 

1

Zmena kódu správcu

Obr. 16 Obr. 17

2

Obr. 18 Obr. 19

Ťuknite v nasledujúcej ponuke na mož-
nosť „Device setup“ (obr. 18).

Prostredníctvom zobrazenej ponuky 
výberu prejdite na možnosť „ secuENTRY 
Profily Cylinder“ (obr. 19).

Uvidíte zoznam s vytvorenými cylin-
drickými vložkami. Zvoľte požadovanú 
 cylindrickú vložku (I) a ťuknite na mož-
nosť „Set Admin Code“ (II) (obr. 20).

Zadajte existujúci kód správcu a násled-
ne dvojmo zadajte požadovaný kód 
správcu (I). Potvrďte zadania možnosťou 
„CHANGE CODE“ (II) (obr. 21).

Tip: Zadanie je skryté. Ťuknutím na 
symbol oka na pravej strane môžete 
zviditeľniť a skontrolovať zadanie.

Pozor: Nezvoľte si jednoduché kódy, 
ktoré je možné ľahko uhádnuť (napr. 
1-2-3-4-5-6). Nevyberajte si ani žiadne 
osobné údaje (napr. dátumy narodenia) 
alebo iné údaje, ktoré možno odvodiť, 
ak daná osoba používateľa pozná.

Tlačidlom „SKIP“ prerušíte proces, kód 
správcu sa nezmení (III) (obr. 21).

Príslušné hlásenie zobrazí úspešnú 
zmenu.
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Obr. 26

Uvidíte zoznam s vytvorenými cylin-
drickými vložkami. Potiahnite záznam 
cylindrickej vložky, ktorý chcete vyma-
zať, smerom doľava (I) a ťuknite na pole 
zobrazené vpravo „DELETE“ (II) (obr. 26).

5

I

II

Ak chcete vymazať cylindrickú vložku, 
postupujte nasledovne:

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 22).

Ťuknite na bod ponuky 
„ secuENTRY setup“ (obr. 23). 

1

Vymazanie cylindrickej vložky

Obr. 22 Obr. 23

2

Obr. 24 Obr. 25

Ťuknite v nasledujúcej ponuke na mož-
nosť „Device setup“ (obr. 24).

Prostredníctvom zobrazenej ponuky 
výberu prejdite na možnosť „ secuENTRY 
Profily Cylinder“ (obr. 25).

3

4

Vytvorenie používateľa

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 27).

Ťuknite na bod ponuky 
„ secuENTRY setup“ (obr. 28). 

V podponuke ťuknite na možnosť 
„User administration“ (obr. 29). 

Zobrazí sa vám zoznam prípadne už 
vytvorených používateľov. Za účelom 
vytvorenia nového používateľa ťuknite 
na symbol „+“ umiestnený vpravo hore 
(obr. 30).
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Obr. 29 Obr. 30

Obr. 27 Obr. 28

Vytvorenie používateľa a priradenie prístupového média

Máte možnosť otvárať dvere prostredníctvom rozličných prístupových médií. Patria k nim otvá-
ranie prostredníctvom kódu definovaného pre používateľa*, diaľkového kľúča sE-Key** a aplikácie 
KeyApp samotnej. 

Vytvorením cylindrickej vložky  secuENTRY v aplikácii KeyApp ste správcom tejto cylindrickej vložky. 
V tejto funkcii máte možnosť vytvárať používateľov pre seba a pre ostatných a každému používate-
ľovi môžete priradiť vždy jedno prístupové médium. 

Pozor: Pre túto cylindrickú vložku, ENTRY Home 5000 CYL, môžete vytvoriť maximálne šesť 
používateľov, každý vždy s jedným prístupovým médiom. Jeden kód používateľa a päť kľúčov 
sE-Keys* alebo päť v aplikácii KeyApps ako elektronický kľúč. 

*  Diaľkový kľúč ENTRY sE-Key 7713 k dispozícii voliteľne.

!



SecuTronic6 I Slovenský

Vytvorenie používateľa – kód používateľa

Zadajte meno a priezvisko používa-
teľa, ktorého by ste chceli vytvoriť (I) 
(obr. 30).

V tejto časti môžete nastaviť kód 
používateľa, diaľkový kľúč sE-Key alebo 
iný smartfón ako elektronický kľúč (II) 
(obr. 31). 
V rámci tohto náhľadu ponuky si pozrite 
nasledujúce kapitoly a pokračujte žela-
ným prístupovým médiom.

Upozornenie: Pre každého pou-
žívateľa sa môže použiť len jedno 
 prístupové médium.
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Obr. 31

Obr. 32

Upozornenie: Kód používateľa sa môže 
použiť ako médium na otvorenie v spojení 
s klávesnicou PIN, ktorá tvorí súčasť súpravy. 
Z výroby je už klávesnica pripojená k cylin-
drickej vložke, preto ju nemusíte nastavo-
vať  samostatne.

Zadajte kód definovaný používateľom (I)  
(obr. 32).

Tip: Zadanie je skryté. Ťuknutím na sym-
bol oka na pravej strane môžete zviditeľniť 
a skontrolovať svoje zadanie.

Pozor: Nezvoľte si jednoduché kódy, ktoré  
je možné ľahko uhádnuť (napr. 1-2-3-4-5-6).  
Nevyberajte si ani žiadne osobné údaje 
(napr. dátumy narodenia) alebo iné úda-
je, ktoré možno odvodiť, ak daná osoba 
 používateľa pozná.

Potom priraďte cylindrickú vložku tak, že 
na ňu ťuknete v zozname už registrovaných 
cylindrických valcov (II) (obr. 32).

Svoje nastavenia si uložte ťuknutím na  
symbol diskety v pravom hornom rohu (III).

Teraz sa používateľovi v aplikácii KeyApp 
priradil kód používateľa a zvolený zámok 
(obr. 32). 
Aby aj cylindrická vložka získala tieto infor-
mácie, musí sa spustiť proces programovania. 
Opis k tomu nájdete v kapitole „Progra-
movanie/aktualizácia cylindrickej vložky“ 
na  strane 11.
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Vytvorenie používateľa – diaľkový kľúč sE-Key
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Obr. 33

Obr. 35

Obr. 34

Obr. 36

Upozornenie: Diaľkový kľúč „ENTRY 
 sE-Key 7713“ získate samostatne v špe-
cializovaných obchodoch. Môžete pri-
pojiť maximálne päť diaľkových  kľúčov.

Pripojenie diaľkového kľúča sa uskutoč-
ňuje zoskenovaním QR kódu, ktorý je 
priložený ku kľúču sE-Key.

V ponuke používateľa ťuknite na 
symbol QR kódu v riadku „Enter sE-KEY“ 
(obr. 33).

Prípadne budete vyzvaní na potvrdenie 
prístupu aplikácie k fotoaparátu. Potom 
sa otvorí okno záznamu fotoaparátu 
(obr. 34). Naskenujte QR kód.

Objaví sa hlásenie s údajmi o vašom 
diaľkovom kľúči, ktoré potvrdíte mož-
nosťou „OK“ vpravo dole (obr. 35).

Potom priraďte cylindrickú vložku 
tak, že na ňu ťuknete v zozname už 
registrovaných cylindrických valcov (I) 
a uložte si svoje nastavenia ťuknutím na 
symbol diskety v pravom hornom rohu 
(II) (obr. 36).

Teraz sa používateľovi v aplikácii 
KeyApp priradil diaľkový kľúč a zvolený 
zámok. Aby aj cylindrická vložka získala 
tieto informácie, musí sa spustiť proces 
programovania. Opis k tomu nájdete 
v kapitole „Programovanie/aktualizácia 
cylindrickej vložky“ na strane 11.

!
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Vytvorenie používateľa – aplikácia KeyApp ako elektronický kľúč

Možnosť 1: QR kód
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Obr. 37

Obr. 39

Obr. 38

Obr. 40

Aplikácia KeyApp vám umožňuje otvoriť zámok pomocou ďalšieho smartfónu. Pre tento 
spôsob otvárania existujú dve rozličné možnosti inštalácie:

možnosť 1: prostredníctvom QR kódu
možnosť 2: prostredníctvom súboru CSV

V nasledujúcej časti nájdete návod pre každú možnosť. Nie je dôležité, ktorý z týchto dvoch 
postupov si zvolíte, oba vedú k rovnakému výsledku.

Upozornenie: Môžete pripojiť maximálne päť smartfónov ako elektronických kľúčov.

Upozornenie: Kvôli jednoduchšiemu vysvetleniu sa správca alebo jeho smartfón ďalej 
označuje ako „smartfón A“ a smartfón používateľa, ktorý má získať oprávnenie na otváranie,  
ako „smartfón B“.

Smartfón B:

Najskôr si stiahnite aplikáciu  secuENTRY 
KeyApp a registrujte sa. 

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 37).

Ťuknite na bod ponuky „KeyApp setup“ 
(obr. 38).

V nadväznosti na to ťuknite na možnosť 
„Key functions“ (obr. 39).

Ťuknite v nasledujúcej ponuke na mož-
nosť „QR-Code“ (obr. 40), pričom sa na 
celej obrazovke zobrazí QR kód.

Ponechajte zobrazenie QR kódu na 
obrazovke a na moment odložte 
 smartfón B. Ďalšie kroky sa uskutočňujú 
na  smartfóne A.

!
!
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Smartfón A:

QR kód zobrazený na smartfóne B 
môžete teraz naskenovať pomocou 
aplikácie smartfónu A. 

V ponuke používateľa ťuknite na 
symbol QR kódu v riadku „Enter KeyApp“ 
(obr. 41).

Prípadne budete vyzvaní na potvrdenie 
prístupu aplikácie k fotoaparátu. Potom 
sa otvorí okno záznamu fotoaparátu 
(obr. 42). Naskenujte QR kód na obra-
zovke smartfónu B.

Objaví sa hlásenie s údajmi o aplikácii 
KeyApp na smartfóne B, ktoré potvrdíte 
možnosťou „OK“ vpravo dole (obr. 43).

Potom priraďte cylindrickú vložku 
tak, že na ňu ťuknete v zozname už 
registrovaných cylindrických valcov (I) 
a uložte si svoje nastavenia ťuknutím na 
symbol diskety v pravom hornom rohu 
(II) (obr. 44).

Teraz sa používateľovi v aplikácii 
KeyApp priradila ďalšia aplikácia 
KeyApp ako elektronický kľúč a zvolený 
zámok. Aby aj cylindrická vložka získala 
tieto informácie, musí sa spustiť proces 
programovania. Opis k tomu nájdete 
v kapitole „Programovanie/aktualizácia 
cylindrickej vložky“ na strane 11.

Obr. 41

Obr. 43

Obr. 42

Obr. 44

I

II



SecuTronic8 I Slovenský

Možnosť 2: súbor CSV

1

Obr. 45 Obr. 46

Smartfón B:

Najskôr si stiahnite aplikáciu  secuENTRY 
KeyApp a registrujte sa. 

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 45).

Ťuknite na bod ponuky „KeyApp setup“ 
(obr. 46).
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Obr. 47

Obr. 49

Obr. 48

V nadväznosti na to ťuknite na možnosť 
„Key functions“ (obr. 47).

V podponuke ťuknite na možnosť  
„Send again“ (obr. 48).

Následne sa automaticky vytvorí e-mail 
a otvorí vo vašom programe s e-mailmi. 
V prílohe sa nachádza registračný súbor 
s koncovkou „.csv“ (obr. 49).

Pošlite e-mail na e-mailovú adresu, 
ktorú môžete vyvolať zo smartfónu A.

Smartfón B môžete teraz odložiť, ďalšie 
kroky sa uskutočňujú na smartfóne A.
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Smartfón A:

Do smartfónu A dočasne uložte súbor 
prijatý zo smartfónu B. Po naprogramo-
vaní môžete súbor znova vymazať.

V ponuke používateľa ťuknite na mož-
nosť „CSV“ vpravo hore (obr. 50).

Vyberte súbor CSV, ktorý ste odoslali 
e-mailom zo smartfónu B (I). Potvrďte 
výber vpravo hore označením krížikom 
(obr. 51).

Údaje sa teraz zaevidovali v aplikácii 
KeyApp.

Potom priraďte cylindrickú vložku 
tak, že na ňu ťuknete v zozname už 
registrovaných cylindrických valcov 
a uložte si svoje nastavenia ťuknutím na 
symbol diskety v pravom hornom rohu 
(obr. 52).

Teraz sa používateľovi v aplikácii 
KeyApp priradila ďalšia aplikácia 
KeyApp ako elektronický kľúč a zvolený 
zámok. Aby aj cylindrická vložka získala 
tieto informácie, musí sa spustiť proces 
programovania. Opis k tomu nájdete 
v kapitole „Programovanie/aktualizácia 
cylindrickej vložky“ na strane 11.

Teraz môžete znova vymazať súbor CSV 
dočasne uložený v smartfóne A.

Obr. 50 Obr. 51

Obr. 52
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Zmena prístupového média používateľov

1

2

Ak chcete zmeniť médium na otvorenie 
priradené používateľovi, postupujte 
nasledovne:

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 53).

Ťuknite na bod ponuky „ secuENTRY 
setup“ (obr. 54). 

V podponuke ťuknite na možnosť  
„User administration“ (obr. 55). 

V zozname vytvorených používateľov 
ťuknite na používateľa, pre ktorého 
chcete zmeniť kód používateľa (obr. 56).

Prejdite do náhľadu údajov požado-
vaného používateľa (obr. 57). V rámci 
tohto náhľadu ponuky si pozrite nasle-
dujúce kapitoly a pokračujte želaným 
prístupovým médiom.
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Obr. 55 Obr. 56

Obr. 53 Obr. 54

Obr. 57

Zmena prístupového média používateľov – kód používateľa

Vymažte zadanie príslušného riadku 
a ak chcete, zadajte nový kód definova-
ný pre používateľa (I) (obr. 58).

Tip: Zadanie je skryté. Ťuknutím na 
symbol oka na pravej strane môžete 
zviditeľniť a skontrolovať svoje zadanie.

Pozor: Nezvoľte si jednoduché kódy, 
ktoré je možné ľahko uhádnuť (napr. 
1-2-3-4-5-6). Nevyberajte si ani žiadne 
osobné údaje (napr. dátumy narodenia) 
alebo iné údaje, ktoré možno odvodiť, 
ak daná osoba používateľa pozná.

Svoje nastavenia si uložte ťuknutím na 
symbol diskety v pravom hornom rohu 
(II) (obr. 58).

Upozornenie: Namiesto nového kódu 
používateľa môžete priradiť aj iné 
prístupové médium. Postupujte podľa 
kapitoly „Vytvorenie používateľa a prira-
denie prístupového média“ od strany 5. 

1

2 Obr. 58
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Zmena prístupového média používateľov – aplikácia KeyApp ako elektronický 
diaľkový kľúč

Ťuknutím vymažte zadanie príslušného 
riadku (obr. 61). 

Potom sa zobrazí hlásenie, ktoré vás 
požiada o potvrdenie (obr. 62). Ťuknite 
na možnosť „OK“.

Teraz môžete zadať inú aplikáciu 
KeyApp ako elektronický kľúč alebo iné 
prístupové médium. Postupujte podľa 
kapitoly „Vytvorenie používateľa a prira-
denie prístupového média“ od strany 5.
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3

Obr. 62

Vymazanie používateľa

1

2

Ak chcete vymazať používateľa, 
postupujte nasledovne:

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 63).

Ťuknite na bod ponuky 
„ secuENTRY setup“ (obr. 64). 

V podponuke ťuknite na možnosť  
„User administration“ (obr. 65). 

Uvidíte zoznam s vytvorenými používa-
teľmi. Potiahnite záznam používateľa, 
ktorý chcete vymazať, smerom doľava 
(I) a ťuknite na pole zobrazené vpravo 
„DELETE“ (II) (obr. 66).
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Obr. 65 Obr. 66

Obr. 63 Obr. 64

Obr. 61
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Zmena prístupového média používateľov – diaľkový kľúč sE-Key

Ťuknutím vymažte zadanie príslušného 
riadku (obr. 59). 

Potom sa zobrazí hlásenie, ktoré vás 
požiada o potvrdenie (obr. 60). Ťuknite 
na možnosť „OK“.

Teraz môžete zadať iný kľúč sE alebo iné 
prístupové médium. Postupujte podľa 
kapitoly „Vytvorenie používateľa a prira-
denie prístupového média“ od strany 5.
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3

Obr. 60Obr. 59
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Programovanie/aktualizácia cylindrickej vložky

Aby registrovaní užívatelia mohli teraz 
otvoriť zámok s uloženými možnosťami 
otvárania, musí sa ešte cylindrická vlož-
ka primerane naprogramovať. Cylindric-
kú vložku programujte nasledovne.

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 67).

Ťuknite na bod ponuky „ secuENTRY 
setup“ (obr. 68).

V podponuke ťuknite na možnosť 
„Programming“ (obr. 69).

Zobrazí sa zoznam programovacích 
súborov. Tu sa generujú požadované 
zmeny v programovacích súboroch 
a zhromažďujú sa na odoslanie cylin-
drickej vložke. Štandardne nevzniká 
žiadna kolekcia, takže zoznam je prázd-
ny. Pokiaľ sa v zozname nachádzajú ešte 
skoršie programovacie súbory, vymažte 
ich posunutím príslušného záznamu 
v smere sprava doľava (obr. 70).

Za účelom pridania požadovaných 
zmien alebo príslušnej cylindrickej vlož-
ky do zoznamu ťuknite na symbol „+“ 
v pravom hornom rohu (obr. 71).

Zvoľte cylindrickú vložku, pre ktorú ste 
nastavili zmeny (I) (obr. 72). 

Upozornenie: Ak vlastníte niekoľko 
cylindrických vložiek a pre každú ste 
vykonali zmeny, zvoľte len tú cylin-
drickú vložku, v ktorej dosahu funkcie 
Bluetooth sa nachádzate.

V ponuke používateľa následne ťuknite 
na možnosť „PROG.FILE“ vpravo hore 
(obr. 72).
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Obr. 69

Obr. 71

Obr. 67 Obr. 68

Obr. 70

Teraz vyberte programovací súbor 
nachádzajúci sa v zozname (I) a ťuknite 
na možnosť „Program (update) unit“ (II) 
(obr. 75).

Upozornenie: ak ste generovali niekoľ-
ko programovacích súborov pre viacero 
cylindrických vložiek, zvoľte len tú cylin-
drickú vložku, v ktorej dosahu funkcie 
Bluetooth sa nachádzate.

Znova budete vyzvaní, aby ste zadali 
kód správcu (obr. 76).

Keď ste zadali kód (I), ponechajte smart-
fón v blízkosti cylindrickej vložky (max. 
2 m) a ťuknutím na možnosť „START“ 
spustite programovanie (II).

V okne načítavania môžete rozpoznať, 
že sa spustilo programovanie a v akom 
stave sa programovanie práve nachádza  
(obr. 77).

Ak programovanie prebehlo úspešne, 
zobrazí sa príslušné spätné hlásenie. 
Potvrďte ho možnosťou „OK“ (obr. 78).

Ak postup zlyhal, opakujte kroky začína-
júc krokom 6.
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Obr. 76

Obr. 77

Obr. 74

Obr. 75
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V nasledujúcej časti budete vyzvaní, 
aby ste zadali svoj kód administrátora (I) 
a potvrdili možnosťou „OK“ (II) (obr. 73).

Zobrazí sa vám hlásenie, že programo-
vací súbor sa vygeneroval. Potvrďte ho 
možnosťou „OK“ (obr. 74).
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Obr. 72

Obr. 73
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Obr. 78
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Otvorenie zámku  secuENTRY

Používanie cylindrickej vložky a klávesnice

Otvorenie zámku  secuENTRY aplikáciou  secuENTRY KeyApp

Otvorenie zámku  secuENTRY pomocou klávesnice

Ak chcete otvoriť cylindrickú vložku 
ENTRY Home 5000 CYL a tým aj dvere, 
postupujte nasledovne:

Otvorte aplikáciu  secuENTRY KeyApp 
a stlačte tlačidlo „GET ACCESS“ v strede 
(obr. 81).

Upozornenie: Aplikácia  secuENTRY 
KeyApp je naprogramovaná tak, že pri 
použití viacerých ako jednej cylindrickej 
vložky sa automaticky nastaví na tú 
cylindrickú vložku, ktorá sa nachádza 
najbližšie k smartfónu. To znamená, že 
každú z vašich cylindrických vložiek 
môžete otvoriť tlačidlom „Get Access“.

Teraz je cylindrická vložka uvoľnená 
a zámok môžete otvoriť (obr. 82) alebo 
zamknúť (obr. 83).

Upozornenie: Podľa dorazu dverí môže 
byť smer otáčania príp. obrátený.

Odstráňte ochranné prúžky batérie 
z cylindrickej vložky (obr. 79) a klávesnice 
(obr. 80), aby ste ich mohli použiť.

Vďaka súprave ENTRY Home 5001 PIN máte možnosť otvoriť zámok pomocou aplikácie KeyApp 
alebo pomocou klávesnice/používateľa.
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Obr. 81
Obr. 86

Obr. 83

Obr. 85

Obr. 82

Aktivujte klávesnicu stlačením tlačidla 
ON (Zap.) alebo tlačidla CLOSE  
(ZATVORIŤ) (I) (obr. 84).

V histórii cylindrickej vložky sa gene-
ruje záznam „Otvorené“ (tlačidlo ON) 
alebo „Zatvorené“ (tlačidlo CLOSE). Tak 
sa môžu rozlišovať procesy „Otvoriť“ 
a „Zatvoriť“ v histórii.

Upozornenie: Ďalšie podrobnosti 
o funkcii histórie získate v „kapitole 
Prečítanie protokolu denníka/histórie“ 
na strane 13.

Zadajte svoj 6-miestny kód správcu 
alebo používateľa (II) (obr. 84). 

Upozornenie: Ďalšie podrobnosti o 
kóde správcu a používateľa získate v ka-
pitolách „QR kód/kód správcu“ na strane 
3 a „Vytvorenie používateľa a priradenie 
prístupového média“ na strane 5.

Ak je zadaná číselná kombinácia 
správna, rozsvieti sa symbol stavu cy-
lindrickej vložky (  ) a dvere sa môžu 
odomknúť (obr. 85) alebo uzamknúť 
(obr. 86).

Upozornenie: Podľa dorazu dverí môže 
byť smer otáčania príp. obrátený. 
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Obr. 84
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Obr. 80Obr. 79
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Prečítanie protokolu denníka/histórie

Pri každom procese otvorenia alebo 
uzamknutia sa automaticky vytvorí 
záznam v súbore protokolu, v histórii. 
Históriu si môžete prečítať uskutočne-
ním nasledujúcich krokov.

Otvorte hlavnú ponuku (obr. 87).

Ťuknite na bod ponuky „ secuENTRY 
setup“ (obr. 88).

V podponuke ťuknite na možnosť  
„History“ (obr. 89).

Upozornenie: Kvôli nasledujúcemu 
kroku sa musíte nachádzať v blízkosti 
cylindrickej vložky, ktorej históriu  
chcete prečítať.

Teraz ťuknite na možnosť „Readout 
history“. Tak sa vyvolajú údaje histórie  
z cylindrickej vložky (obr. 90).

V nasledujúcej časti budete vyzvaní, 
aby ste zadali svoj kód správcu (I)  
(obr. 91).

Tip: Zadanie je skryté. Ťuknutím na 
symbol oka na pravej strane môžete 
zviditeľniť a skontrolovať zadanie.

Pod poľom zadávania nájdete veľké 
tlačidlo, ktoré sa automaticky pomenuje 
názvom príslušnej cylindrickej vložky. 
Ťuknutím naň potvrdíte (II) (obr. 91).

Údaje histórie sa vyvolajú teraz z cylin-
drickej vložky a uložia do aplikácie ako 
súbor protokolu (obr. 92).
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Obr. 89

Obr. 91

Obr. 90

Obr. 92

Obr. 87 Obr. 88
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Po vyvolaní sa objaví hlásenie s potvr-
dením, ktoré potvrdíte možnosťou „OK“ 
(obr. 93).

Vráťte sa teraz v ponuke o jeden krok 
späť a ťuknite na bod „Lock history“ 
(obr. 94).

Zobrazí sa zoznam cylindrických vložiek 
s vyvolanými súbormi protokolu. 
Vyberte požadovanú cylindrickú vložku 
(obr. 95).

V ponuke vybranej cylindrickej vložky 
uvidíte vyvolaný(-é) súbor(-y) proto-
kolu, zatriedené podľa dátumu a času. 
Ťuknite na požadovaný súbor (obr. 96).

Upozornenie: súbory protokolu 
zobrazujú len históriu do momentu 
vyvolania. Staré záznamy cylindrickej 
vložky a súbory denníka môžete vyma-
zať potiahnutím príslušného záznamu 
smerom doľava. Následne sa na pravej 
strane zobrazí tlačidlo „Vymazať“.

Teraz získate históriu uzamknutia  
(obr. 97). 

V prípade cylindrickej vložky ENTRY 
Home 5000 CYL sa zaprotokolujú 
nasledujúce údaje:
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Obr. 95

Obr. 97

Obr. 96

Obr. 93 Obr. 94

I
II

I  : používateľ
II  : prístupové médium
III  :  otvorenie/uzamknutie  

cylindrickej vložky
IV  : stav batérie

Administrator   00.00.2000 00:00 Code entry

00.00.2000 00:00 Door openedBat. 4/4 Full

I II

III VI
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Vsuňte cylindrickú vložku do zapuste-
ného zámku dverí z vnútornej strany 
dverí (obr. 101).

Pevne zaskrutkujte cylindrickú vlož-
ku do dverí a zasuňte vnútornú  
a vonkajšiu guľu až po dvere  
(obr. 102).

Znova naskrutkujte šesťhranné skrutky 
do oboch gulí (obr. 103).

POZOR: Pritom dbajte na to, aby guľa 
mala odstup aspoň jeden milimeter  
od dverí.

Ak sa tak ešte nestalo, odstráňte 
ochranné prúžky batérie z priehradky 
pre batérie na vnútornej guli (obr. 104).
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Montáž cylindrickej vložky  secuENTRY 5000 CYL

Nasledujúca časť vysvetľuje montáž cy-
lindrickej vložky  secuENTRY 5000 CYL. 
Pred montážou si pozorne prečítajte 
návod na montáž.

Odstráňte prítomnú vložku zámku dverí 
tak, že uvoľníte montážnu skrutku vo 
dverách a vložku vytiahnete s vloženým 
kľúčom (obr. 98).

Priloženým kľúčom na šesťhrannú ma-
ticu odstráňte obe šesťhranné skrutky 
v oboch guliach (obr. 99).

Kompletne odtiahnite guľu na vonkaj-
šej strane a guľu na vnútornej strane čo 
najviac smerom dozadu (obr. 100).

Tip: Guľa na vnútornej strane je väčšia 
ako guľa na vonkajšej strane.

Pozor: Guľu na vnútornej strane 
nesmiete stiahnuť. Nesnažte sa ju 
uvoľniť násilím. 

2 mm
4x

1.

2.

!VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
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!
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Obr. 98

Obr. 99

Obr. 100

Obr. 101

min. 1 mm

2 mm

min. 1 mm

Obr. 102

Obr. 103

Obr. 104
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QR

Montáž klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN

Montáž klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN – test funkčnosti pred montážou

Nasledujúca časť vysvetľuje montáž klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN. 

Môžete si vybrať z dvoch možností montáže. Nástenný držiak klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN 
môžete zaskrutkovať alebo nalepiť priamo na stenu. 

Pred montážou si pozorne prečítajte návod na montáž.

!
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POZOR:
Odstup medzi cylindrickou vložkou 
a klávesnicou môže technicky predsta-
vovať max. štyri metre. Kvôli vonkaj-
ším okolnostiam sa však maximálny 
odstup môže líšiť. S cieľom zaistiť dobrú 
funkčnosť klávesnice v požadovanej 
polohe, mali by ste ju pred montážou 
najprv otestovať.

Pridržte klávesnicu na požadovanom 
mieste montáže (obr. 105).

Zadajte kód správcu alebo používateľa 
a skontrolujte, či sa cylindrická vložka 
aktivovala (obr. 106).

Upozornenie: Kód správcu, pokiaľ ste 
ho ešte nezmenili, nájdete na nálepke, 
ktorá je priložená k cylindrickej vložke 
 secuENTRY (obr. 107). Postup na vytvo-
renie kódu používateľa získate v hlav-
nom návode vašej cylindrickej vložky 
 secuENTRY.

Keď je možné aktivovať cylindrickú 
vložku, sila signálu je dostatočná 
a klávesnicu môžete nainštalovať na 
požadované miesto. Ak nie, vyskúšajte 
to znova s menším odstupom medzi 
cylindrickou vložkou a klávesnicou.

Obr. 107: 
nálepka s QR kódom 
pre cylindrickú vložku 
 secuENTRY.  
Z výroby zadaný 
kód správcu 

max. 4 m

!

Obr. 105

Obr. 106

Montáž klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN – skrutkovanie
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Vyvŕtajte tri otvory podľa rozmerov  
zobrazených na obrázku. Použite  
vrták s priemerom 6 mm (obr. 108).

Do otvorov vsuňte hmoždinky, ktoré 
sú súčasťou dodávky, a naskrutkujte 
priložené skrutky (obr. 109).

Skrutkovačom Tx8, ktorý je súčasťou 
dodávky, odstráňte skrutku zo spodnej 
strany klávesnice a vytiahnite priehrad-
ku na batérie smerom nadol (obr. 110).

Nasaďte klávesnicu na hlavičky skru-
tiek podľa znázornenia na obrázku  
(obr. 111).

Znova vsuňte priehradku na batérie do 
krytu a pevne zaskrutkujte (obr. 112).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
Obr. 108

Obr. 109

Obr. 110

Obr. 111

Obr. 112
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Montáž klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN – lepenie

1

2

Vyčistite povrch, na ktorý chcete 
umiestniť klávesnicu (obr. 113).

Nalepte priložené lepiace podložky na 
miesta zobrazené na obrázku a odlepte 
podkladové fólie (obr. 114).

Nalepte klávesnicu v požadovanej 
polohe na stenu (obr. 115).

Pritláčajte klávesnicu približne jednu 
minútu proti stene (obr. 116).

Pozor:
Kryt zatláčajte len na vonkajších 
hranách. Aby ste sa vyhli poškodeniu 
elektroniky, nezatláčajte v oblasti 
klávesnice.

Obr. 113

Obr. 114

Obr. 115

Obr. 116

3

4

!

!
1 min.

Zobrazenie stavu batérie a výmena batérie

Cylindrická vložka ENTRY 5000 CLY

Pri každej aktivácii cylindrickej vložky 
pomocou aplikácie KeyApp sa na disp-
leji zobrazuje príslušný stav batérie (obr. 
117). Keď kapacita batérií v cylindrickej 
vložke dochádza, čo možno najskôr 
ich vymeňte. 

Pozor: Batérie sa nachádzajú v guli 
cylindrickej vložky na vnútornej 
strane dverí. Ak stav batérie ignorujete 
a batéria sa úplne vybije, nemáte už 
žiadnu možnosť na otvorenie zámku 
z vonkajšej strany. 

Návod na výmenu batérií sa nachádza 
v nasledujúcej časti: 

Odstráňte skrutku na vnútornej strane 
dverí na prednom konci gule prilo-
ženým kľúčom na šesťhrannú maticu 
a odstráňte predný kryt (obr. 118).

Vyberte staré batérie a odborne 
ich  zlikvidujte.

Tip: Návod na odbornú likvidáciu 
nájdete na strane 17 tohto návodu. 

Vložte dve nové batérie. Dbajte pritom 
na správnu polaritu podľa nákresu  
(obr. 119).

Znova nasaďte predný kryt a pevne ho 
zaskrutkujte (obr. 120).

Obr. 117

!

!
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Obr. 118

Obr. 119

Obr. 120

2 mm

2 mm
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Obr. 125

Či už jedny vchodové dvere, hneď viacero dverí alebo kompletný uzamykací systém: pomocou 
modulového systému  secuENTRY si môžete jednoducho vytvoriť vlastný individuálny systém.

Svoj uzamykací systém ENTRY HOME 5001 PIN môžete rozšíriť nasledujúcimi komponentmi:

 secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

diaľkovým kľúčom ENTRY sE-Key 
7713 sa cylindrická vložka otvorí 
jednoduchým stlačením tlačidla. 
Prenos sa šifruje na vysokej úrovni 
zabezpečenia (zašifrovanie AES).

Kompatibilita s ostatnými produktmi  secuENTRY

Číslo výrobku:  
4003482507131

Ďalšie informácie na našej 
internetovej stránke: www.burg.biz

Klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Systém sleduje stav napätia batérie 
klávesnice a cylindrickej vložky. Pokiaľ 
stav napätia batérie dosiahne kritic-
kú oblasť, upozorní používateľa. Keď 
sa rozsvieti symbol stavu batérie na 
klávesnici (obr. 121), musia sa batérie 
čo najskôr  vymeniť.

Tip: Odporúčame vám výmenu batérií 
súčasne v cylindrickej vložke a aj v klá-
vesnici. Kedykoľvek však máte možnosť 
skontrolovať stav batérie cylindrickej 
vložky aj samostatne. Aktuálny stav 
batérie sa vám zobrazuje na hlavnej 
obrazovke aplikácie  secuENTRY KeyApp 
(obr. 122). 

Návod na výmenu batérií sa nachádza 
v nasledujúcej časti:

Skrutkovačom Tx8, ktorý je obsiah-
nutý v dodávke, odstráňte skrutku zo 
spodnej strany klávesnice a vytiahnite 
priehradku na batérie smerom nadol 
(obr. 123).

Vyberte staré batérie a odborne ich 
zlikvidujte.

Tip: Návod na odbornú likvidáciu 
nájdete na strane 17 tohto návodu. 

Vložte dve nové batérie. Dbajte pritom 
na správnu polaritu podľa nákresu na 
pravej strane (obr. 124).

Znova vsuňte priehradku na batérie do 
krytu a pevne zaskrutkujte (obr. 124).

!

!
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Obr. 123

Obr. 124

Obr. 122Obr. 121

Aby sme vám mohli dodať bezchybný a vysokokvalitný výrobok a poskytovať optimálnu pomoc pri 
servise a opravách, musíte predajcovi odovzdať chybné alebo poškodené zariadenia spolu s plat-
ným kódom správcu a QR kódom(-mi) s originálnym dokladom o kúpe.

Pri vrátených zásielkach na základe vášho práva na odstúpenie sa okrem toho musia všetky diely 
zariadenia nachádzať vo výrobnom nastavení. V prípade nerešpektovania podmienok nárok na 
záruku zaniká. 

Vážený zákazník, 

pomôžte, prosím, znižovať množstvo nevyužitého odpadu. Ak máte v úmysle toto zariadenie raz 
zlikvidovať, myslite na to, že mnohé súčasti tohto zariadenia pozostávajú z cenných materiálov, 
ktoré je možné recyklovať. 

Tlačové chyby, chyby v sadzbe a technické zmeny vyhradené.

 Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické prístroje a batérie sa nesmú vyhadzo-
vať ako komunálny odpad, ale musia sa zhromažďovať oddelene alebo separovane. In-
formujte sa na príslušnom pracovisku vo vašom meste/obci, kde nájdete zberné miesto 
na elektronický odpad.

 Týmto spoločnosť BURG-WÄCHTER KG vyhlasuje, že predložené zariadenie zodpovedá 
smerniciam 2014/53/EÚ, (RED) 2014/30/EÚ, (EMC) a 2011/65/EÚ (RoHS).

Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný  
na internetovej adrese www.burg.biz.

Záruka

Likvidácia zariadenia



www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

www.burg.biz

Súprava  secuENTRY
ENTRY Home 5001 PIN
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