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Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se, da ste se odločili za komplet secuENTRY 
ENTRY Home 5001 PIN, ki ga sestavljata cilinder ENTRY 5000 
CYL in tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN.

Sistem je bil razvit v Nemčiji v skladu z najnovejšimi 
tehnološkimi možnostmi in izpolnjuje trenutne visoke 
varnostne zahteve. 

Elektronski cilinder ENTRY 5000 CYL je mogoče povsem 
preprosto brez vrtanja ali polaganja kablov vgraditi v vsa 
vrata z luknjo za profilni cilinder vse do debeline vrat 118 mm 
(59/59 mm, merjeno od sredine navojnega vijaka z ugrezno 
glavo) in je zelo primeren tako za nove vgradnje kot tudi za 
naknadno opremljanje. ENTRY 5000 CYL je mogoče namestiti 
na vhodna in notranja vrata. 

S tipkovnico ENTRY 7711 Keypad PIN lahko vrata odklepate in 
zaklepate s 6-mestno uporabniško kodo. Tipkovnico ENTRY 
7711 Keypad PIN lahko namestite na razdalji do približno štiri 
metre od zaklepne enote, odvisno od vaših želja in okoliščin.

Nastavitev in upravljanje sistema ENTRY Home 5001 PIN 
poteka z brezplačno aplikacijo za pametne telefone secuENTRY 
KeyApp*. Prenos podatkov poteka brezžično, saj cilinder in 
tipkovnica uporabljata sodobni standard Bluetooth 5.2.
*  Cilinder se lahko uporablja tudi z daljinskim ključem ENTRY sE-Key 7713 

(na voljo ločeno). Vendar pa je za nastavitev vedno potrebna aplikacija 
secuENTRY KeyApp.

Pomembno: 
Preberite celotna navodila za uporabo, preden 
začnete z vgradnjo.

Želimo vam veliko veselja z novim sistemom za zaklepanje!

!
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Električno napajanje enote cilindra 2x alkalna baterija Mignon LR6 AA
Dovoljeni pogoji v okolici -15 °C do +50 °C / do 95 %  

rel. zračne vlažnosti (brez kondenzacije)
Brezžični standard Bluetooth 5.2
Oddajna moč ≤ 10 dBm
Frekvenčni razpon 2,4 - 2,483 GHz
Doseg Pribl. 4 m
Število dostopnih medijev 1 uporabniška koda + 5 ključev sE-Key* ali 

5 povezav KeyApp

*  Daljinski ključ ENTRY sE-Key 7713 na voljo kot opcijska oprema.

Tehnični podatki – cilinder ENTRY HOME 5000 CYL

Vsebina kompleta

I  Cilinder ENTRY Home 5000 CYL

II   Tipkovnica ENTRY 7711  
Keypad PIN

III  Navojni vijak z ugrezno glavo

IV  Lepilne blazinice (4x)

V  Zidni vložki (3x)

VI  Vijaki (3x)

VII Izvijač Tx8

VIII  Ključ inbus SW2

IX   Navodila za hiter začetek in 
napotki glede garancije in 
odstranjevanja

I II

III

Slika 1

IV

V

VI

VII

IX

VIII

Električno napajanje enote tipkovnice 2x alkalna baterija Mignon LR6 AA
Dovoljeni pogoji v okolici -15 °C do +50 °C / do 95 %  

rel. zračne vlažnosti (brez kondenzacije)
Brezžični standard Bluetooth 5.2
Oddajna moč ≤ 10 dBm
Frekvenčni razpon 2,4 - 2,483 GHz
Doseg Pribl. 4 m
Razred zaščite pred vremenskimi vplivi  
(razred IP)

IP53

Začasna blokada Po 3x napačno vneseni kodi 1 minuta, nato 
vsakokrat po 3 minute

Tehnični podatki – tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Slika 2

Tipka ON Aktivira tipkovnico. V zgodovini cilindra secuENTRY se ustvari vnos 
„odprt“ (tipka ON) ali „zaprt“ (tipka CLOSE). Tako je mogoče v zgodovini 
razlikovati med postopkoma „odpiranje“ in „zapiranje“.Tipka CLOSE

Sporočilo 
o napaki

Če je vnesena neveljavna številčna kombinacija ali če se pojavi splošna 
napaka, zasvetita dve diodi LED ob simbolu X.

Stanje baterij
Sistem spremlja napetost baterij tipkovnice in cilindra. Ko napetost 
baterij doseže kritično vrednost, sistem uporabnika opozori. Če zasveti 
simbol stanja baterij, je treba baterije čim prej zamenjati.

Stanje cilindra Če je vnesena številčna kombinacija pravilna, zasveti simbol stanja 
cilindra in vrata lahko odklenete ali zaklenete.

Lučka LED 
stanja

Ko je tipkovnica v načinu programiranja (glejte spodnje poglavje), 
diode LED svetijo ena za drugo v smeri urinega kazalca.

ENTRY 7711 Keypad PIN

S tipkovnico ENTRY 7711 Keypad PIN lahko upravljate elektronske cilindre secuENTRY znamke 
BURG-WÄCHTER. Komunikacija med tipkovnico in profilnim cilindrom je šifrirana s 128-bitnim 
standardom AES.

Za upravljanje se uporabljajo tipke na osvetljeni tipkovnici. Tako je mogoče tipkovnico brez težav 
uporabljati tudi v slabših svetlobnih pogojih.

Tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN omogoča odpiranje in zapiranje vrat s pomočjo 6-mestne kode 
PIN. Za ustvarjanje kode je na voljo milijon številčnih kombinacij. 

Zaradi vgrajene zaščite pred manipulacijo se vnos po treh napačnih poskusih vnosa za eno 
minuto zaklene. Po četrtem nepravilnem vnosu se tipkovnica za vsak nepravilen vnos zaklene 
za po tri minute.

Tipkovnica je z vseh strani zaščitena pred brizganjem vode v skladu s certifikatom IP53.

Tipka ON

Tipka CLOSE Stanje cilindra

Stanje baterij

Napotek za vnos

Lučka LED stanja Lučka LED stanja
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Slika 5

Slika 7 Slika 8

Slika 4

Slika 6

Začetek uporabe ENTRY Home 5001 PIN

Če želite nastaviti novi sistem za zakle-
panje, morate najprej prenesti aplikacijo 
secuENTRY KeyApp. Najdete jo v sple-
tnih trgovinah App Store in Google Play 
Store (slika 4).

Ko ste se uspešno registrirali, lahko zač-
nete nastavljati secuENTRY 5000 CYL.

Opomba: Tipkovnica je tovarniško že 
povezana s cilindrom, zato je ni treba 
nastavljati posebej.

Odprite glavni meni (slika 5).

Tapnite menijsko točko 
„secuENTRY setup“ (slika 6).

V naslednjem meniju tapnite „Device 
Setup“ (slika 7). Tukaj lahko dodajate 
enote secuENTRY v aplikacijo in jih 
nastavljate.

V prikazanem izbirnem meniju tapnite 
„secuENTRY Profily Cylinder“, da začnete 
z nastavljanjem cilindra secuENTRY 
(slika 8).

Prikaže se seznam, na katerem boste 
pozneje našli že registrirane cilindre. Ob 
sveži namestitvi aplikacije secuENTRY 
KeyApp in začetni nastavitvi cilindra je 
ta seznam seveda prazen.

Tapnite simbol „+“ zgoraj desno (slika 9), 
da dodate nov cilinder.

secuENTRY 
KeyApp
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Slika 9

!

Slika 3

Koda QR/administratorska koda

QR

Kodo QR (I) potrebujete pozneje pri nastavlja-
nju kompleta prek aplikacije BURG-WÄCHTER 
KeyApp (slika 3).

Kompleti so tovarniško dobavljeni z naključno 
administratorsko kodo (II), zato sprememba kode 
ni nujno obvezna (slika 3).

Pozor: 
Družba BURG-WÄCHTER ne shranjuje 
niti kode QR niti tovarniško ustvarjene 
administratorske kode. Če se koda izgubi, 
je ni mogoče obnoviti. Zgoraj prikazano 
nalepko hranite na varnem mestu. 
Priporočamo tudi, da nalepko fotografirate in 
jo digitalno arhivirate.

I

II

!
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Slika 10

Slika 12

Slika 14

Slika 11

Slika 13

Slika 15

Sistem vas bo pozval, da s kamero 
pametnega telefona optično preberete 
priloženo kodo QR. Kodo QR najdete na 
nalepki, ki je priložena embalaži (glejte 
malo sliko).

Tapnite „Continue“ (slika 10). Po potrebi 
boste morali odobriti dostop aplikaci-
je do kamere. Nato se odpre okno za 
snemanje kamere (slika 11). Odčitajte 
kodo QR.

Prikaže se sporočilo s podatki o vašem 
cilindru, ki ga potrdite z „OK“ spodaj 
desno (slika 12).

V naslednjem oknu lahko cilindru do-
delite ime. Če uporabljate več cilindrov, 
je priporočljivo, da jih poimenujete 
tako, da lahko takoj prepoznate, kje se 
posamezni cilinder nahaja oziroma kje 
je vgrajen. Potrdite ime z „OK“ (slika 13).

Prejeli boste sporočilo, da lahko spre-
menite administratorsko kodo. Ker ste 
ob dostavi že prejeli naključno ustvar-
jeno administratorsko kodo, ta korak ni 
obvezen. Preskočite ga lahko s „SKIP“ (I) 
(slika 14).

Opomba: Administratorsko kodo lahko 
kadarkoli pozneje spremenite. Več 
o tem najdete v poglavju „Spreminjanje 
administratorske kode“ na strani 4.

Če želite administratorsko kodo spre-
meniti takoj ob prvi nastavitvi, tapnite 
„CONTINUE“ (II), ko vas sistem o tem 
povpraša (slika 14). S tem boste nepos-
redno prešli v funkcijo „Spreminjanje 
administratorske kode“, ki je opisana tudi 
v naslednjem poglavju na strani 4, in 
sicer na točko 5.

Vaš cilinder secuENTRY je zdaj popol-
noma nastavljen. S tem se pojavi tudi 
na seznamu nastavljenih cilindrov 
(slika 15).
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Slika 21Slika 20

Če želite spremeniti administratorsko 
kodo, storite naslednje:

Odprite glavni meni (slika 16).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 17). 

1

Spreminjanje administratorske kode

Slika 16 Slika 17

2

Slika 18 Slika 19

V naslednjem meniju tapnite „Device 
setup“ (slika 18).

V prikazanem izbirnem meniju izberite 
„secuENTRY Profily Cylinder“ (slika 19).

Prikaže se seznam shranjenih cilindrov. 
Izberite želeni cilinder (I) in tapnite „Set 
Admin Code“ (II) (slika 20).

Vnesite trenutno administratorsko 
kodo, nato pa dvakrat vtipkajte svojo 
želeno novo administratorsko kodo 
(I). Potrdite vnose s „CHANGE CODE“ (II) 
(slika 21).

Nasvet: Koda je med vnašanjem skrita. 
Če tapnete simbol očesa na desni strani, 
lahko prikažete kodo med vnosom in jo 
tako preverite.

Pozor: Ne izbirajte preprostih kod, ki jih 
je mogoče zlahka uganiti (npr. 1-2-3-
4-5-6). Prav tako ne izbirajte osebnih 
podatkov (npr. rojstni dnevi) ali drugih 
podatkov, ki bi jih lahko zlahka uganila 
oseba, ki pozna uporabnika.

S tipko „SKIP“ prekinete postopek, 
administratorska koda pa se pri tem ne 
spremeni (III) (slika 21).

Uspešno spremenjena koda se nakaže 
z ustreznim sporočilom.

3
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Slika 26

Prikaže se seznam shranjenih cilin-
drov. Vnos tistega cilindra, ki ga želite 
izbrisati, povlecite v levo (I) in tapnite 
polje „DELETE“, ki se prikaže desno (II) 
(slika 26).

5

I

II

Če želite izbrisati cilinder, storite 
naslednje:

Odprite glavni meni (slika 22).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 23). 

1

Brisanje cilindra

Slika 22 Slika 23

2

Slika 24 Slika 25

V naslednjem meniju tapnite „Device 
Setup“ (slika 24).

V prikazanem izbirnem meniju izberite 
„secuENTRY Profily Cylinder“ (slika 25).

3

4

Ustvarjanje uporabnika

Odprite glavni meni (slika 27).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 28). 

V podmeniju tapnite 
 „User administration“ (slika 29). 

Prikaže se seznam vseh že ustvarjenih 
uporabnikov. Za ustvarjanje novega 
uporabnika tapnite simbol „+“ zgoraj 
desno (slika 30).

1

2

3

4

Slika 29 Slika 30

Slika 27 Slika 28

Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje dostopnega medija

Vrata lahko odpirate z različnimi dostopnimi mediji. Sem spada odpiranje z uporabniško določeno 
kodo*, odpiranje z daljinskim ključem sE-Key** in odpiranje s samo aplikacijo KeyApp. 

Z dodajanjem cilindra secuENTRY v aplikaciji KeyApp postanete administrator tega cilindra. V tej 
funkciji lahko ustvarjate uporabnike zase in za druge ter vsakemu uporabniku dodelite po en 
dostopni medij. 

Pozor: Za ta cilinder, ENTRY Home 5000 CYL, lahko ustvarite največ šest uporabnikov, vsakega 
s po enim dostopnim medijem. Eno uporabniško kodo in pet ključev sE-Key* ali pet aplikacij 
KeyApp kot elektronski ključ. 

*  Daljinski ključ ENTRY sE-Key 7713 na voljo kot opcijska oprema.

!
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Ustvarjanje uporabnika – uporabniška koda

Vnesite ime in priimek uporabnika, ki ga 
želite ustvariti (I) (slika 30).

V tem območju lahko nastavite upo-
rabniško kodo, daljinski ključ sE-Key ali 
drug pametni telefon kot elektronski 
ključ (II) (slika 31). 
Izhajajte iz tega menija in si oglejte 
naslednja poglavja ter nadaljujte z žele-
nim dostopnim medijem.

Opomba: Vsak uporabnik lahko upo-
rablja samo en dostopni medij.

1

2

3

4

5

Slika 31

Slika 32

Opomba: Uporabniška koda se lahko upo-
rablja kot sredstvo za odpiranje v povezavi 
s tipkovnico PIN, ki je vključena v komplet. 
Tipkovnica je tovarniško že povezana s cilin-
drom, zato je ni treba nastavljati posebej.

Vnesite uporabniško določeno kodo (I) 
(slika 32).

Nasvet: Koda je med vnašanjem skrita. 
Če tapnete simbol očesa na desni strani, 
lahko prikažete kodo med vnosom in jo 
tako preverite.

Pozor: Ne izbirajte preprostih kod, ki jih je 
mogoče zlahka uganiti (npr. 1-2-3-4-5-6). Prav 
tako ne izbirajte osebnih podatkov (npr. roj-
stni dnevi) ali drugih podatkov, ki bi jih lahko 
zlahka uganila oseba, ki pozna uporabnika.

Nato dodelite cilinder, tako da ga tapnete 
na seznamu že registriranih cilindrov (II) 
(slika 32).

Shranite nastavitve, tako da tapnete simbol 
diskete zgoraj desno (III).

Uporabniku sta zdaj prek aplikacije KeyApp 
dodeljena uporabniška koda in izbrani cilin-
der (slika 32). 
Da bi te informacije prispele tudi do cilindra, 
je treba začeti postopek programiranja. Opis 
najdete v poglavju „Programiranje/posodobi-
tev cilindra“ na strani 11.

!
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Ustvarjanje uporabnika – daljinski ključ sE-Key

1

2

3

4

Slika 33

Slika 35

Slika 34

Slika 36

Opomba: Daljinski ključ „ENTRY sE-Key 
7713“ je na voljo ločeno v specializira-
nih trgovinah. Vključite lahko največ pet 
daljinskih ključev.

Vključitev daljinskega ključa poteka 
z odčitanjem kode QR, ki je priložena 
ključu sE-Key.

V uporabniškem meniju v vrstici 
„Enter sE-KEY“ tapnite simbol kode QR 
(slika 33).

Po potrebi boste morali odobriti dostop 
aplikacije do kamere. Nato se odpre 
okno za snemanje kamere (slika 34). 
Odčitajte kodo QR.

Prikaže se sporočilo s podatki o vašem 
daljinskem ključu, ki ga potrdite spodaj 
desno z „OK“ (slika 35).

Nato dodelite cilinder, tako da ga 
tapnete na seznamu že registriranih 
cilindrov (I), in shranite nastavitve, tako 
da tapnete simbol diskete zgoraj desno 
(II) (slika 36).

Uporabniku sta zdaj prek aplikacije 
KeyApp dodeljena daljinski ključ in 
izbrani cilinder. Da bi te informacije 
prispele tudi do cilindra, je treba začeti 
postopek programiranja. Opis najdete 
v poglavju „Programiranje/posodobitev 
cilindra“ na strani 11.

!

QR

I

II
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Ustvarjanje uporabnika – KeyApp kot elektronski ključ

Možnost 1: koda QR

1

2

3

4

5

6

Slika 37

Slika 39

Slika 38

Slika 40

Z aplikacijo KeyApp imate možnost odpiranja ključavnice s pomočjo dodatnega pametnega 
telefona. Za ta način odpiranja sta na voljo dva postopka namestitve:

Možnost 1: s pomočjo kode QR
Možnost 2: s pomočjo datoteke CSV

V nadaljevanju so opisana navodila za vsako od navedenih možnosti. Pri tem ni pomembno, za 
katerega od teh postopkov se odločite, saj oba vodita do enakega rezultata.

Opomba: Kot elektronske ključe lahko uporabljate največ pet pametnih telefonov.

Opomba: Za poenostavitev razlage se v nadaljevanju administrator oz. njegov pametni telefon 
imenuje „pametni telefon A“, pametni telefon uporabnika, ki bo prejel dovoljenje za odpiranje, 
pa „pametni telefon B“.

Pametni telefon B:

Najprej prenesite aplikacijo secuENTRY 
KeyApp in se registrirajte. 

Odprite glavni meni (slika 37).

Tapnite menijsko točko „KeyApp setup“ 
(slika 38).

Nato tapnite „Key functions“ (slika 39).

V naslednjem meniju tapnite „QR-Code“ 
(slika 40), nakar se prikaže koda QR čez 
celoten zaslon.

Odčitajte prikazano kodo QR na zaslonu 
in za hip odložite pametni telefon B. 
Naslednji koraki se opravijo na pamet-
nem telefonu A.

!
!
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Pametni telefon A:

Kodo QR, ki je prikazana na pametnem 
telefonu B, lahko sedaj odčitate z aplika-
cijo na pametnem telefonu A. 

V uporabniškem meniju v vrstici 
„Enter KeyApp“ tapnite simbol kode 
QR (slika 41).

Po potrebi boste morali odobriti dostop 
aplikacije do kamere. Nato se odpre 
okno za snemanje kamere (slika 42). 
Odčitajte kodo QR na zaslonu pametne-
ga telefona B.

Prikaže se sporočilo s podatki o aplika-
ciji KeyApp na pametnem telefonu B, 
ki ga potrdite spodaj desno z „OK“ 
(slika 43).

Nato dodelite cilinder, tako da ga 
tapnete na seznamu že registriranih 
cilindrov (I), in shranite nastavitve, tako 
da tapnete simbol diskete zgoraj desno 
(II) (slika 44).

Uporabniku sta bila zdaj znotraj apli-
kacije KeyApp dodeljena dodatna apli-
kacija KeyApp kot elektronski ključ in 
izbrana ključavnica. Da bi te informacije 
prispele tudi do cilindra, je treba začeti 
postopek programiranja. Opis najdete 
v poglavju „Programiranje/posodobitev 
cilindra“ na strani 11.

Slika 41

Slika 43

Slika 42

Slika 44

I

II
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Možnost 2: datoteka CSV

1

Slika 45 Slika 46

Pametni telefon B:

Najprej prenesite aplikacijo secuENTRY 
KeyApp in se registrirajte. 

Odprite glavni meni (slika 45).

Tapnite menijsko točko „KeyApp setup“ 
(slika 46).
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7

Slika 47

Slika 49

Slika 48

Nato tapnite  
„Key functions“ (slika 47).

V naslednjem meniju tapnite  
„Send again“ (slika 48).

Zatem se samodejno ustvari elektron-
sko sporočilo v vašem programu za 
elektronsko pošto in se odpre. V njeni 
priponki je registracijska datoteka 
s končnico „.csv“ (slika 49).

Pošljite sporočilo na elektronski naslov, 
ki ga lahko odprete na pametnem 
telefonu A.

Sedaj lahko odložite pametni telefon 
B, saj se naslednji koraki opravijo na 
pametnem telefonu A.
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Pametni telefon A:

Datoteko, prejeto iz pametnega telefo-
na B, začasno shranite v pametni tele-
fon A. Po programiranju lahko datoteko 
ponovno izbrišete.

Tapnite „CSV“ v uporabniškem meniju 
zgoraj desno (slika 50).

Izberite datoteko CSV, ki ste jo prejeli po 
elektronski pošti s pametnega telefo-
na B (I). Potrdite izbiro s kljukico zgoraj 
desno (slika 51).

Podatki so zdaj zabeleženi v aplikaciji 
KeyApp.

Nato dodelite cilinder, tako da ga 
tapnete na seznamu že registriranih 
cilindrov, in shranite nastavitve, tako 
da tapnete simbol diskete zgoraj desno 
(slika 52).

Uporabniku sta bila zdaj znotraj apli-
kacije KeyApp dodeljena dodatna apli-
kacija KeyApp kot elektronski ključ in 
izbrana ključavnica. Da bi te informacije 
prispele tudi do cilindra, je treba začeti 
postopek programiranja. Opis najdete 
v poglavju „Programiranje/posodobitev 
cilindra“ na strani 11.

Datoteko CSV, ki ste jo začasno 
shranili na pametni telefon A, lahko 
sedaj izbrišete.

Slika 50 Slika 51

Slika 52

I

I

II

II
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Spreminjanje dostopnega medija uporabnikov

1

2

Če želite spremeniti sredstvo za odpi-
ranje, ki je dodeljeno posameznemu 
uporabniku, storite naslednje:

Odprite glavni meni (slika 53).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 54). 

V podmeniju tapnite  
„User administration“ (slika 55). 

Na seznamu ustvarjenih uporabnikov 
tapnite uporabnika, za katerega želite 
spremeniti uporabniško kodo (slika 56).

Odpre se prikaz podatkov izbranega 
uporabnika (slika 57). Izhajajte iz 
tega menija in si oglejte naslednja 
poglavja ter nadaljujte z želenim 
dostopnim medijem.

3

4

5

Slika 55 Slika 56

Slika 53 Slika 54

Slika 57

Spreminjanje dostopnega medija uporabnikov – uporabniška koda

Izbrišite vnos ustrezne vrstice in po 
želji vnesite novo uporabniško kodo (I) 
(slika 58).

Nasvet: Koda je med vnašanjem skrita. 
Če tapnete simbol očesa na desni strani, 
lahko prikažete kodo med vnosom in jo 
tako preverite.

Pozor: Ne izbirajte preprostih kod, ki jih 
je mogoče zlahka uganiti (npr. 1-2-3-
4-5-6). Prav tako ne izbirajte osebnih 
podatkov (npr. rojstni dnevi) ali drugih 
podatkov, ki bi jih lahko zlahka uganila 
oseba, ki pozna uporabnika.

Shranite nastavitve, tako da tapnete 
simbol diskete zgoraj desno (II) 
(slika 58).

Opomba: Namesto nove uporabniške 
kode lahko dodelite tudi drug dostopni 
medij. Sledite navodilom v poglavju 
„Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje 
dostopnih medijev“ od strani 5. 

1

2
Slika 58

I

II

!

!

!
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Spreminjanje dostopnega medija uporabnikov – KeyApp kot elektronski daljinski ključ

Izbrišite vnos ustrezne vrstice (slika 61), 
tako da jo tapnete. 

Prikaže se sporočilo, ki vas poziva k po-
trditvi (slika 62). Tapnite „OK“.

Sedaj lahko vnesete drugo aplikacijo 
KeyApp kot elektronski ključ ali drug 
dostopni medij. Sledite navodilom 
v poglavju „Ustvarjanje uporabnikov in 
dodeljevanje dostopnih medijev“ od 
strani 5.

1

2

3

Slika 62

Brisanje uporabnika

1

2

Če želite izbrisati uporabnika, storite 
naslednje:

Odprite glavni meni (slika 63).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 64). 

V podmeniju tapnite 
„User administration“ (slika 65). 

Prikaže se seznam shranjenih uporab-
nikov. Vnos tistega uporabnika, ki ga 
želite izbrisati, povlecite v levo (I) in 
tapnite polje „DELETE“, ki se prikaže 
desno (II) (slika 66).

3

4

Slika 65 Slika 66

Slika 63 Slika 64

Slika 61

I

II

Spreminjanje dostopnega medija uporabnikov – daljinski ključ sE-Key

Izbrišite vnos ustrezne vrstice (slika 59), 
tako da jo tapnete. 

Prikaže se sporočilo, ki vas poziva k po-
trditvi (slika 60). Tapnite „OK“.

Sedaj lahko vnesete drug ključ sE-Key 
ali drug dostopni medij. Sledite navodi-
lom v poglavju „Ustvarjanje uporabnikov 
in dodeljevanje dostopnih medijev“ od 
strani 5.

1

2

3

Slika 60Slika 59
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Programiranje/posodobitev cilindra

Da bi lahko registrirani uporabniki 
zdaj odpirali ključavnico s shranjenimi 
možnostmi odpiranja, je treba cilinder 
še ustrezno programirati. Cilinder pro-
gramirate na naslednji način:

Odprite glavni meni (slika 67).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 68).

V podmeniju tapnite 
„Programming“ (slika 69).

Prikaže se seznam datotek za programi-
ranje. Tu se želene spremembe ustvarijo 
v programskih datotekah in zberejo za 
pošiljanje v cilinder. Privzeto ni nobene 
zbirke, zato je seznam prazen. Če so na 
seznamu še vedno prejšnje programske 
datoteke, jih izbrišite tako, da posame-
zni vnos povlečete od desne proti levi 
(slika 70).

Če želite na seznam dodati želene 
spremembe oziroma ustrezni cilinder, 
tapnite „+“ zgoraj desno (slika 71).

Izberite cilinder, za katerega ste nastavi-
li spremembe (I) (slika 72). 

Opomba: Če imate več cilindrov in ste 
ustvarili spremembe za vsakega od njih, 
izberite le tisti cilinder, ki je trenutno 
v dosegu vmesnika Bluetooth.

Nato zgoraj desno tapnite „PROG.FILE“ 
(II) (slika 72).

1

2

3

4

5

Slika 69

Slika 71

Slika 67 Slika 68

Slika 70

Na seznamu sedaj izberite datoteko za 
programiranje (I) in tapnite „Program 
(update) unit“ (II) (slika 75).

Opomba: Če ste ustvarili več datotek za 
programiranje za več cilindrov, izberite 
le tisti cilinder, ki je trenutno v dosegu 
vmesnika Bluetooth.

Ponovno boste morali vnesti admini-
stratorsko kodo (slika 76).

Ko ste vnesli kodo (I), zadržite pametni 
telefon v bližini cilindra (razdalja največ 
2 m) in tapnite „START“, da zaženete 
programiranje (II).

Prikaže se okno za nalaganje, ki naka-
zuje, da se je programiranje zagnalo, in 
prikazuje trenutno stanje programiranja 
(slika 77).

Če je bilo programiranje uspešno, prej-
mete ustrezno sporočilo. Potrdite z „OK“ 
(slika 78).

Če postopek ni uspel, ponovite vse 
korake od koraka 6 naprej.

9

10

12

13

11

Slika 76

Slika 77

Slika 74

Slika 75

I I

II

II

!

V nadaljevanju boste morali vnesti 
administratorsko kodo (I) in jo potrditi 
z „OK“ (II) (slika 73).

Prejeli boste sporočilo, da je bila datote-
ka za programiranje ustvarjena. Potrdite 
z „OK“ (slika 74).

6

7

8

Slika 72

Slika 73

I

II

I

II

!

Slika 78

14

15
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Odpiranje ključavnice secuENTRY

Uporaba cilindra in tipkovnice

Odpiranje ključavnice secuENTRY z aplikacijo secuENTRY KeyApp

Odpiranje ključavnice secuENTRY s tipkovnico

Za odpiranje cilindra ENTRY Home 5000 
CYL in s tem tudi vrat storite naslednje:

Odprite aplikacijo secuENTRY KeyApp 
in pritisnite gumb „GET ACCESS“ v sredi-
ni (slika 81).

Opomba: Aplikacija secuENTRY 
KeyApp je programirana tako, da se pri 
uporabi več kot enega cilindra samo-
dejno nastavi na tisti cilinder, ki je naj-
bližje pametnemu telefonu. To pomeni, 
da lahko vsakega od svojih cilindrov 
odprete z gumbom „Get Access“.

Cilinder je sedaj odklenjen in ključavni-
co lahko odprete (slika 82) oziroma jo 
zaklenete (slika 83).

Opomba: Odvisno od tega, na kateri 
strani vrat so pritrjeni tečaji, je smer 
vrtenja lahko obrnjena.

Odstranite zaščitne trakove za baterije iz 
cilindra (slika 79) in tipkovnice (slika 80), 
da ju lahko začnete uporabljati.

S kompletom ENTRY Home 5001 PIN imate možnost odpiranja ključavnice z aplikacijo KeyApp 
ali s tipkovnico/uporabnikom.

1

2

!

!

Slika 81
Slika 86

Slika 83

Slika 85

Slika 82

Aktivirajte tipkovnico s pritiskom tipke 
ON ali tipke CLOSE (I) (slika 84).

V zgodovini cilindra se ustvari vnos 
„odprt“ (tipka ON) ali „zaprt“ (tipka 
CLOSE). Tako je mogoče v zgodovini 
razlikovati med postopkoma „odpiranje“ 
in „zapiranje“.

Opomba: Več podrobnosti o funkciji 
zgodovine najdete v poglavju „Odčita-
vanje dnevniške datoteke/zgodovine“ na 
strani 13.

Vtipkajte 6-mestno administratorsko 
kodo ali uporabniško kodo (II) (slika 84). 

Opomba: Več podrobnosti o admini-
stratorski in uporabniški kodi najdete 
v poglavjih „Koda QR/administrator-
ska koda“ na strani 3 in „Ustvarjanje 
uporabnikov in dodeljevanje dostopnega 
medija“ na strani 5.

Če je vnesena številčna kombinacija 
pravilna, zasveti simbol stanja cilindra  
(  ) in vrata lahko odklenete (slika 85) 
ali zaklenete (slika 86).

Opomba: Odvisno od tega, na kateri 
strani vrat so pritrjeni tečaji, je smer 
vrtenja lahko obrnjena. 

1

2

Slika 84

!

!

3

!

Slika 80Slika 79

I

II

I
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Odčitavanje dnevniške datoteke/zgodovine

Ob vsakem postopku odpiranja oz. 
zapiranja se samodejno ustvari vnos 
v dnevniški datoteki oz. zgodovini. Zgo-
dovino lahko odčitate, tako da sledite 
naslednjim korakom.

Odprite glavni meni (slika 87).

Tapnite menijsko točko „secuENTRY 
setup“ (slika 88).

V podmeniju tapnite 
„History“ (slika 89).

Opomba: Pri naslednjem koraku 
morate biti v bližini cilindra, za katerega 
želite odčitati zgodovino.

Sedaj tapnite „Readout history“. S tem iz 
cilindra odčitate zgodovinske podatke 
(slika 90).

V nadaljevanju boste morali vnesti 
administratorsko kodo (I) (slika 91).

Nasvet: Koda je med vnašanjem skrita. 
Če tapnete simbol očesa na desni strani, 
lahko prikažete kodo med vnosom in jo 
tako preverite.

Pod vnosnim poljem je velik gumb, ki je 
samodejno popisan z imenom posame-
znega cilindra. Za potrditev tapnite ta 
gumb (II) (slika 91).

Zgodovinski podatki se sedaj odčitajo iz 
cilindra in shranijo v aplikacijo v obliki 
dnevniške datoteke (slika 92).

1

2

3

4

5

7

6

Slika 89

Slika 91

Slika 90

Slika 92

Slika 87 Slika 88

!

!

!

Po priklicu boste prejeli potrditveno 
sporočilo, ki ga potrdite z „OK“ (slika 93).

Sedaj se v meniju vrnite en korak nazaj 
in tapnite točko „Lock history“ (slika 94).

Prikaže se seznam cilindrov s shranje-
nimi dnevniškimi datotekami. Izberite 
želeni cilinder (slika 95).

V meniju izbranega cilindra so prika-
zane shranjene dnevniške datoteke, 
razvrščene po datumu in času. Tapnite 
želeno datoteko (slika 96).

Opomba: Dnevniške datoteke prika-
zujejo zgodovino le do tiste točke, ko 
je bila datoteka shranjena. Stare vnose 
cilindrov in dnevniške datoteke lahko 
izbrišete tako, da povlečete ustrezni 
vnos v levo. Pri tem se na desni strani 
prikaže gumb „Izbriši“.

Sedaj se prikaže zgodovina ključavnice 
(slika 97). 

Pri modelu ENTRY Home 5000 CYL se 
beležijo naslednji podatki:

8

9

11

12

10

Slika 95

Slika 97

Slika 96

Slika 93 Slika 94

I
II

I  : Uporabnik
II  : Dostopni medij
III  : Odpiranje/zapiranje cilindra
IV  : Stanje baterij

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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5

6

7
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Montaža secuENTRY 5000 CYL

V nadaljevanju je opisana vgradnja 
cilindra secuENTRY 5000 CYL. Pred 
montažo pozorno preberite ta navodila 
za montažo.

Odstranite obstoječi cilinder vratne 
ključavnice tako, da v vratih odvijete vi-
jak z ugrezno glavo in izvlečete cilinder 
z vstavljenim ključem (slika 98).

 

S priloženim inbus ključem odstrani-
te oba inbus vijaka v obeh gumbnih 
kljukah (slika 99).

 

Gumbno kljuko na zunanji strani v ce-
loti izvlecite, tisto na notranji strani pa 
čim bolj povlecite nazaj (slika 100).

Nasvet: Gumbna kljuka na notranji 
strani je večja od gumbne kljuke na 
zunanji strani.

Pozor: Gumbna kljuka na notranji strani 
ni namenjena, da bi jo sneli. Ne posku-
šajte je sneti na silo. 

2 mm
4x

1.

2.

!OUTDOOR INDOOR

3

2

1

!

!

Slika 98

Slika 99

Slika 100

Slika 101

min. 1 mm

2 mm

min. 1 mm

Slika 102

Slika 103

Slika 104

Cilinder vstavite v vdolbino ključavnice 
vrat z notranje strani vrat (slika 101).

 

Cilinder privijte v vrata ter potisnite no-
tranjo in zunanjo gumbno ključavnico 
vse do vrat (slika 102).

 

Ponovno privijte inbus vijake v obe 
gumbni kljuki (slika 103).

POZOR: Pri tem pazite, da je gumbna 
kljuka vsaj en milimeter oddaljena 
od vrat.

 

Če tega še niste storili, odstranite zašči-
tni trak za baterije iz predala za baterije 
na notranji gumbni kljuki (slika 104).
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QR

Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN

Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN – preizkus delovanja pred montažo

V nadaljevanju je opisana montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN. 

Za montažo imate na voljo dve možnosti. Stenski nosilec tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN 
lahko privijete ali pa ga prilepite neposredno na steno. 

Pred montažo pozorno preberite ta navodila za montažo.

!

1

2

POZOR:
Razdalja med cilindrom in tipkovnico 
lahko zaradi tehničnih zahtev znaša 
največ štiri metre. Vendar se lahko 
največja razdalja razlikuje glede na zu-
nanje okoliščine. Da bi zagotovili, da bo 
tipkovnica na želenem položaju dobro 
delovala, jo je treba pred montažo 
najprej preizkusiti.

Držite tipkovnico na želenem mestu 
montaže (slika 105).

Vnesite svojo administratorsko ali 
uporabniško kodo in preverite, ali se 
cilinder sproži (slika 106).

Opomba: Če administratorske kode še 
niste spremenili, jo najdete na nalepki, 
ki je priložena cilindru secuENTRY (sli-
ka 107). Navodila za ustvarjanje uporab-
niške kode najdete v glavnih navodilih 
za uporabo cilindra secuENTRY.

Če je cilinder mogoče sprožiti, je moč 
signala zadostna in tipkovnico lahko na-
mestite na želeno mesto. Če ga ni mo-
goče sprožiti, poskusite znova z manjšo 
razdaljo med cilindrom in tipkovnico.

Slika 107: 
Nalepka s kodo QR za 
cilinder secuENTRY.  
Tovarniško dodeljena 
administratorska koda 

maks. 4 m

!

Slika 105

Slika 106

Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN – privijanje

1

3

4

5

2

Izvrtajte tri luknje v skladu z merami, 
prikazanimi na sliki. Uporabite vrtalnik 
s premerom 6 mm (slika 108).

V luknje vstavite priložene zidne 
vložke in vanje privijte priložene vijake 
(slika 109).

S priloženim izvijačem Tx8 odstranite 
vijak na spodnji strani tipkovnice in 
izvlecite predal za baterije navzdol 
(slika 110).

Namestite tipkovnico na glave vijakov, 
kot prikazuje slika (slika 111).

Predal za baterije ponovno vstavite 
nazaj v ohišje in ga privijte (slika 112).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
Slika 108

Slika 109

Slika 110

Slika 111

Slika 112
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Montaža tipkovnice ENTRY 7711 Keypad PIN – lepljenje

1

2

Očistite površino, kamor želite pritrditi 
tipkovnico (slika 113).

 

Prilepite priložene lepilne blazinice na 
položaje, označene na diagramu, in 
odlepite nosilne folije (slika 114).

 

Prilepite tipkovnico na želeni položaj na 
steni (slika 115).

 

Tipkovnico držite pritisnjeno ob steno 
približno eno minuto (slika 116).

Pozor:
Pritiskajte na ohišje samo na zunanjih 
robovih. Ne pritiskajte na območje tip-
kovnice, da ne poškodujete elektronike.

Slika 113

Slika 114

Slika 115

Slika 116

3

4

!
!

1 minuta

Prikaz stanja baterij in zamenjava baterij

Cilinder ENTRY 5000 CLY

Ob vsaki sprožitvi cilindra secuENTRY 
prek aplikacije KeyApp se na zaslonu 
prikaže stanje baterij (slika 117). Če se 
zmogljivost baterij v cilindru prazni, jih 
čim prej zamenjajte. 

Pozor: Baterije so v notranjosti gumbne 
kljuke na notranji strani vrat. Če stanja 
baterij ne upoštevate in se baterije 
povsem izpraznijo, ključavnice ne 
boste mogli več odpreti z zunanje 
strani vrat. 

Navodila za zamenjavo baterij so 
navedena v nadaljevanju: 

Na notranji strani vrat na sprednjem 
koncu gumbne kljuke s priloženim 
inbus ključem odvijte vijak in odstranite 
sprednji pokrov (slika 118).

Odstranite stare baterije in jih pravilno 
odložite med odpadke.

Nasvet: Navodila za pravilno 
odstranjevanje najdete na strani 17 
tega priročnika. 

Vstavite dve novi bateriji. Pri tem bodite 
pozorni, da so poli baterij pravilno 
obrnjeni glede na diagram (slika 119).

Ponovno namestite sprednji pokrov in 
ga privijte (slika 120).

Slika 117

!

!

2

3

4

1

Slika 118

Slika 119

Slika 120

2 mm

2 mm
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Slika 125

Ne glede na to, ali gre za hišna vrata, več zaklepnih sistemov ali en celovit zaklepni sistem: 
Z modularnim sistemom secuENTRY lahko povsem enostavno sestavite svoj individualni sistem.

Sistem za zaklepanje ENTRY HOME 5001 PIN lahko dopolnite z naslednjimi komponentami:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Z daljinskim ključem ENTRY sE-Key 
7713 lahko odprete cilinder  
preprosto s pritiskom gumba.  
Prenos je šifriran na visoki stopnji 
varnosti (šifriranje AES).

Združljivost z drugimi izdelki secuENTRY

Številka izdelka:  
4003482507131

Več informacij na 
našem spletnem mestu: www.burg.biz

Tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN

Sistem spremlja napetost baterij 
tipkovnice in cilindra. Ko napetost 
baterij doseže kritično vrednost, sistem 
uporabnika opozori. Če zasveti simbol 
stanja baterij na tipkovnici (slika 121), 
morate čim prej zamenjati baterije.

Nasvet: Priporočamo, da baterije 
v cilindru in tipkovnici vedno zamenjate 
istočasno. Stanje baterij v cilindru pa 
lahko kadarkoli tudi preverite ločeno. 
Trenutno stanje baterij je prikazano na 
glavnem zaslonu aplikacije secuENTRY 
KeyApp (slika 122). 

Navodila za zamenjavo baterij so 
navedena v nadaljevanju:

S priloženim izvijačem Tx8 odstranite 
vijak na spodnji strani tipkovnice in 
izvlecite predal za baterije navzdol 
(slika 123).

Odstranite stare baterije in jih pravilno 
odložite med odpadke.

Nasvet: Navodila za pravilno 
odstranjevanje najdete na strani 17 
tega priročnika. 

Vstavite dve novi bateriji. Pri tem bodite 
pozorni, da so poli baterij pravilno 
obrnjeni glede na diagram na desni 
strani (slika 124).

Predal za baterije ponovno vstavite 
nazaj v ohišje in ga privijte (slika 124).
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Slika 123

Slika 124

Slika 122Slika 121

Da bi vam lahko dobavili brezhiben in kakovosten izdelek in da bi vam v primeru servisa ali popra-
vila lahko optimalno pomagali, je treba pomanjkljive ali okvarjene naprave oddati pri prodajalcu 
skupaj z veljavno administratorsko kodo in kodo oziroma kodami QR ter originalnim računom.

Pri vračilih blaga na osnovi pravice do odstopa od nakupa dodatno velja, da morajo biti vsi deli 
naprave nastavljeni na privzete tovarniške nastavitve. Če tega ne upoštevate, izgubite pravico do 
uveljavljanja garancije. 

Spoštovani kupec, 

pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če se boste kadarkoli odločili, da boste to napravo 
odvrgli med odpadke, ne pozabite, da so številni sestavni deli te naprave izdelani iz dragocenih 
materialov, ki so primerni za recikliranje. 

Pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak ter tehničnih sprememb.

 Prav tako pomnite, da odpadnih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovolje-
no odvreči med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba zbirati oziroma oddati loče-
no. Pri pristojnem organu na mestni/občinski upravi se pozanimajte o zbirnih mestih za 
odpadne električne naprave in baterije.

 Družba BURG-WÄCHTER KG izjavlja, da ta naprava izpolnjuje zahteve direktiv 2014/53/
EU (RED), 2014/30/EU (EMC) in 2011/65/EU (RoHS).

Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je 
na voljo na spletnem naslovu www.burg.biz.

Garancija

Odlaganje naprave med odpadke
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