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Vážená zákaznice, 
vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali sadu secuENTRY ENTRY Home 5001 
PIN, která se skládá z cylindrické vložky ENTRY 5000 CYL a klá-
vesnice ENTRY 7711 Keypad PIN.

Systém byl vyvinut v Německu s využitím nejnovějších 
technických možností a splňuje aktuální přísné požadavky 
na bezpečnost. 

Elektronickou cylindrickou vložku ENTRY 5000 CYL lze snadno 
instalovat do jakýchkoli dveří s perforovaným zámkem PZ až 
do tloušťky dveří 118 mm (59/59 mm, měřeno od poloviny 
šroubu) bez vrtání nebo pokládání kabelů a skvěle se hodí 
pro nové instalace i dodatečnou montáž. ENTRY 5000 CYL lze 
namontovat na domovní i interiérové dveře. 

Pomocí klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN můžete odemykat 
a zamykat dveře pomocí šestimístného uživatelského kódu. 
Klávesnici ENTRY 7711 Keypad PIN lze podle vašich preferencí 
a okolností instalovat až do vzdálenosti přibližně čtyř metrů od 
uzamykací jednotky.

Zařízení ENTRY Home 5001 PIN se nastavuje a ovládá pomocí 
bezplatné aplikace pro chytré telefony secuENTRY KeyApp*. 
Přenos je bezdrátový, cylindrická vložka a klávesnice využívají 
moderní standard Bluetooth 5.2.
*  Alternativně lze cylindrickou vložku ovládat také bezdrátovým klíčem 

ENTRY sE-Key 7713 (k dostání samostatně). Pro nastavení je však vždy 
vyžadována aplikace secuENTRY KeyApp.

Důležité upozornění: 
Před začátkem instalace si přečtěte celý  
návod k obsluze.

Přejeme vám hodně radosti z vašeho  
nového uzamykacího systému!
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Elektrické napájení jednotky cylindrické vložky 2× alkalická baterie typu MIGNON LR6 AA
Přípustné podmínky prostředí –15 °C / +50 °C / až 95 % rel.  

vlhkost vzduchu (nekondenzující)
Standardní bezdrátové spojení Bluetooth 5.2
Vysílací výkon ≤ 10 dBm
Frekvenční rozsah 2,4 - 2,483 GHz
Dosah Cca 4 m
Počet přístupových médií 1 uživatelský kód + 5 klíčů sE-Key* nebo 

5 připojení KeyApp

*  Volitelně k dostání bezdrátový klíč ENTRY sE-Key 7713.

Technické údaje – cylindrická vložka ENTRY HOME 5000 CYL

Obsah sady

I   Cylindrická vložka  
ENTRY Home 5000 CYL

II  Klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN

III  Šroub

IV  Lepicí podložky (4×)

V  Hmoždinky (3×)

VI  Šrouby (3×)

VII Šroubovák Tx8

VIII  Šestihranný klíč vel. 2

IX   Návod pro rychlé spuštění 
a pokyny k záruce a likvidaci
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Elektrické napájení jednotky klávesnice 2× alkalická baterie typu MIGNON LR6 AA
Přípustné podmínky prostředí –15 °C / +50 °C / až 95 % rel.  

vlhkost vzduchu (nekondenzující)
Standardní bezdrátové spojení Bluetooth 5.2
Vysílací výkon ≤ 10 dBm
Frekvenční rozsah 2,4 - 2,483 GHz
Dosah Cca 4 m
Stupeň krytí proti vlivům počasí (třída IP) IP53
Doby zablokování Po třech nesprávných pokusech o zadání kódu 

1 minuta, pak vždy 3 minuty

Technické údaje – klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN

Obr. 2

Tlačítko ON Aktivuje klávesnici. V historii cylindrické vložky secuENTRY se vytvoří 
záznam „Otevřeno“ (tlačítko ON) nebo „Zavřeno“ (tlačítko CLOSE). Tak lze 
v historii rozlišit operace „Otevřít“ a „Zavřít“.Tlačítko CLOSE

Chybové 
hlášení

Při zadání neplatné číselné kombinace nebo při výskytu obecných chyb 
se vedle symbolu X rozsvítí dvě LED.

Stav baterie
Systém sleduje napětí baterie klávesnice a cylindrické vložky. Jakmile 
napětí baterie dosáhne kritické hodnoty, je to signalizováno uživateli. 
Pokud svítí symbol stavu baterie, je třeba baterie co nejdříve vyměnit.

Stav cylindric-
ké vložky

Při zadání správné číselné kombinaci se rozsvítí symbol udávající stav 
cylindrické vložky a dveře lze odemknout nebo zamknout.

Stavová LED Je-li klávesnice v režimu programování (viz kapitola níže), rozsvítí se 
LED postupně ve směru otáčení hodinových ručiček.

ENTRY 7711 Keypad PIN

Klávesnici ENTRY 7711 Keypad PIN lze použít k ovládání elektronických cylindrických vložek 
secuENTRY od společnosti BURG-WÄCHTER. Komunikace mezi klávesnicí a profilovou cylindrickou 
vložkou je šifrována 128bitovým AES.

Ovládání na osvětlené klávesnici probíhá pomocí tlačítek. Díky osvětlení je klávesnice snadno 
ovladatelná i za zhoršených světelných podmínek.

Klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN nabízí možnost otevírání a zavírání dveří pomocí šestimístného 
kódu PIN. Generování umožňuje milion číselných kombinací. 

Díky integrované ochraně proti manipulaci se klávesnice po třech nesprávných pokusech o za-
dání zablokuje na dobu jedné minuty. Po čtvrtém nesprávném zadání se klávesnice zablokuje 
na tři minuty.

Klávesnice je ze všech stran odolná proti stříkající vodě podle certifikace IP53.

Tlačítko ON

Tlačítko CLOSE Stav cylindrické vložky

Stav baterie

Pokyn k zadání

Stavová LED Stavová LED
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Obr. 5

Obr. 7 Obr. 8

Obr. 4

Obr. 6

Uvedení ENTRY Home 5001 PIN do provozu

Chcete-li nastavit nový uzamykací sys-
tém, musíte si nejprve stáhnout aplikaci 
secuENTRY KeyApp. Tu najdete v App 
Store a Google Play Store (obr. 4).

Po úspěšné registraci můžete začít s na-
stavením zařízení secuENTRY 5000 CYL.

Upozornění: Klávesnice je již z výroby 
přiřazena k cylindrické vložce, takže ji 
nemusíte nastavovat zvlášť.

Otevřete hlavní nabídku (obr. 5).

Klikněte na položku menu 
„secuENTRY setup“ (obr. 6).

V následujícím menu klikněte na 
„Device Setup“ (obr. 7). Zde můžete 
přidat do aplikace jednotky secuENTRY 
a nastavit je.

Pomocí zobrazeného výběrového menu 
přejděte na „secuENTRY Profily Cylinder“, 
kde cylindrickou vložku secuENTRY 
nastavíte (obr. 8).

Zobrazí se seznam, ve kterém později 
najdete již zaregistrované cylindric-
ké vložky. Při nové instalaci aplikace 
secuENTRY KeyApp a prvním nastavení 
cylindrické vložky je tento seznam 
samozřejmě prázdný.

Chcete-li přidat novou cylindrickou 
vložku, klikněte na „+“ vpravo nahoře 
(obr. 9).

secuENTRY 
KeyApp
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Obr. 9
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Obr. 3

QR kód /kód správce

QR

QR kód (I) je vyžadován později při nastavování 
sady prostřednictvím aplikace BURG-WÄCHTER 
KeyApp (obr. 3).

Sady jsou z výroby dodávány s náhodným kódem 
správce (II), proto není změna kódu nezbytně 
nutná (obr. 3).

Pozor: 
QR kód ani výrobcem vygenerovaný kód 
správce společnost BURG-WÄCHTER ne-
ukládá. V případě jejich ztráty je není možné 
obnovit. Výše uvedenou nálepku si prosím 
dobře uschovejte. Doporučujeme také nálep-
ku vyfotografovat a digitálně archivovat.

I

II
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Obr. 10

Obr. 12

Obr. 14

Obr. 11

Obr. 13

Obr. 15

Budete vyzváni k naskenování QR kódu 
pomocí fotoaparátu vašeho chytrého 
telefonu. QR kód je uveden na nálepce 
přiložené v balení (viz malý obrázek).

Klikněte na „Continue“ (obr. 10). V pří-
padě potřeby budete vyzváni, abyste 
potvrdili přístup aplikace k fotoaparátu. 
Poté se otevře okno pro pořízení sním-
ku fotoaparátem (obr. 11). Naskenujte 
QR kód.

Zobrazí se zpráva s údaji o cylindrické 
vložce, kterou potvrdíte tlačítkem „OK“ 
vpravo dole (obr. 12).

V následujícím okně můžete přiřadit 
k cylindrické vložce název. Při použití 
více cylindrických vložek doporučujeme 
pojmenovat cylindrickou vložku tak, 
aby bylo možné přímo rozpoznat, kde 
je cylindrická vložka umístěna nebo 
instalována. Název potvrďte tlačítkem 
„OK“ (obr. 13).

Zobrazí se upozornění, že můžete změ-
nit kód správce. Vzhledem k tomu, že 
kód správce, který jste obdrželi při doru-
čení, je náhodně vygenerovaný, je tento 
krok pouze volitelný. Tento krok můžete 
přeskočit pomocí „SKIP“ (I), (obr. 14).

Upozornění: Kód správce můžete kdy-
koli později změnit. Postup je popsán 
v kapitole „Změna kódu správce“ na 
straně 4.

Pokud chcete změnit kód správce hned 
při nastavení, klikněte při daném dota-
zu na „CONTINUE“ (II) (obr. 14). Přejdete 
přímo k funkci „Změna kódu správce“, 
která je popsána také v následující 
kapitole na straně 4 v bodě 5.

Cylindrická vložka secuENTRY je nyní 
kompletně nastavená. Nyní se zobrazí 
v seznamu nainstalovaných cylindric-
kých vložek (obr. 15).
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Obr. 21Obr. 20

Pro změnu kódu správce postupujte 
prosím následovně:

Otevřete hlavní nabídku (obr. 16).

Klikněte na položku menu „secuENTRY 
setup“ (obr. 17). 

1

Změna kódu správce

Obr. 16 Obr. 17

2

Obr. 18 Obr. 19

V následujícím menu klikněte na „Device 
setup“ (obr. 18).

Pomocí zobrazeného výběrového menu 
přejděte na „secuENTRY Profily Cylinder“ 
(obr. 19).

Zobrazí se seznam vytvořených cylin-
drických vložek. Vyberte požadovanou 
cylindrickou vložku (I) a klikněte na „Set 
Admin Code“ (II) (obr. 20).

Zadejte stávající kód správce a poté 
dvakrát požadovaný kód správce (I). 
Zadání potvrďte tlačítkem „CHANGE 
CODE“ (II) (obr. 21).

Tip: Zadání probíhá skrytě. Kliknutím 
na symbol oka na pravé straně můžete 
zadávané údaje zobrazit a zkontrolovat.

Pozor: Nevolte jednoduché kódy, které 
lze snadno uhodnout (např. 1-2-3-4-
5-6). Nevolte také žádné osobní údaje 
(např. datum narození) nebo jiné údaje, 
které lze odvodit ze známých informací 
o uživateli.

Stisknutím tlačítka „SKIP“ proces zrušíte; 
kód správce se nezmění (III) (obr. 21).

O úspěšně provedené změně budete 
informováni příslušnou zprávou.
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Obr. 26

Zobrazí se seznam vytvořených cylin-
drických vložek. Cylindrickou vložku, 
kterou chcete odstranit, potáhněte 
doleva (I) a klikněte na pole „DELETE“, 
které se objeví vpravo (II) (obr. 26).

5

I

II

Chcete-li cylindrickou vložku odstranit, 
postupujte takto:

Otevřete hlavní nabídku (obr. 22).

Klikněte na položku menu „secuENTRY 
setup“ (obr. 23). 

1

Odstranění cylindrické vložky

Obr. 22 Obr. 23

2

Obr. 24 Obr. 25

V následujícím menu klikněte na „Device 
Setup“ (obr. 24).

Pomocí zobrazeného výběrového menu 
přejděte na „secuENTRY Profily Cylinder“ 
(obr. 25).

3

4

Vytvoření uživatele

Otevřete hlavní nabídku (obr. 27).

Klikněte na položku menu  
„secuENTRY setup“ (obr. 28). 

V podmenu klikněte na  
„User administration“ (obr. 29). 

Zobrazí se seznam všech již vytvoře-
ných uživatelů. Chcete-li vytvořit no-
vého uživatele, klepněte na „+“ vpravo 
nahoře (obr. 30).
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Obr. 29 Obr. 30

Obr. 27 Obr. 28

Založení uživatele a přiřazení přístupového média

Dveře můžete otevřít pomocí různých přístupových médií. Patří sem kód definovaný uživatelem*, 
bezdrátový klíč sE-Key** a vlastní aplikace KeyApp. 

Vytvořením cylindrické vložky secuENTRY v aplikaci KeyApp se stáváte správcem této cylindrické 
vložky. V této funkci máte možnost vytvořit uživatele pro sebe i pro ostatní a každému uživateli 
můžete přiřadit vždy jedno přístupové médium. 

Pozor: Pro tuto cylindrickou vložku ENTRY Home 5000 CYL můžete vytvořit maximálně šest 
uživatelů vždy s jedním přístupovým médiem. Jeden uživatelský kód a pět klíčů sE-Key* nebo 
pět KeyApps jako elektronický klíč. 

*  Volitelně k dostání bezdrátový klíč ENTRY sE-Key 7713.

!
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Vytvoření uživatele – uživatelský kód

Zadejte jméno a příjmení uživatele, 
kterého chcete uložit (I) (obr. 30).

V této sekci můžete nastavit uživatelský 
kód, bezdrátový klíč sE-Key nebo jiný 
chytrý telefon jako elektronický klíč (II) 
(obr. 31). 
Z tohoto náhledu menu přejděte do 
následujících kapitol a pokračujte s po-
žadovaným přístupovým médiem.

Upozornění: Každému uživateli lze 
přiřadit jen jedno přístupové médium.
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Obr. 31

Obr. 32

Upozornění: Uživatelský kód lze použít jako 
médium k otevření v kombinaci s klávesnicí 
pro zadání PIN, která je součástí sady. Klá-
vesnice je již z výroby přiřazena k cylindrické 
vložce, takže ji nemusíte nastavovat zvlášť.

Zadejte uživatelem definovaný kód (I) 
(obr. 32).

Tip: Zadání probíhá skrytě. Kliknutím na 
symbol oka na pravé straně můžete zadávané 
údaje zobrazit a zkontrolovat.

Pozor: Nevolte jednoduché kódy, které lze 
snadno uhodnout (např. 1-2-3-4-5-6). Nevolte 
také žádné osobní údaje (např. datum na-
rození) nebo jiné údaje, které lze odvodit ze 
známých informací o uživateli.

Poté přiřaďte cylindrickou vložku tím, že na 
ni kliknete v seznamu již zaregistrovaných 
cylindrických vložek (II) (obr. 32).

Nastavení uložíte kliknutím na symbol diskety 
v pravém horním rohu (III).

Uživateli byl nyní v aplikaci KeyApp přidělen 
uživatelský kód a vybraný zámek (obr. 32). 
Aby tyto informace obdržela i cylindrická 
vložka, je nutné spustit proces programování. 
Popis tohoto procesu naleznete v kapitole 
„Programování/aktualizace cylindrické vložky 
na straně 11.
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Vytvoření uživatele – bezdrátový klíč sE-Key

1
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Obr. 33

Obr. 35

Obr. 34

Obr. 36

Upozornění: Bezdrátový klíč „ENTRY 
sE-Key 7713“ obdržíte samostatně ve 
specializovaném obchodě. Můžete 
integrovat maximálně pět bezdráto-
vých klíčů.

Bezdrátový klíč se integruje naskeno-
váním QR kódu přiloženého ke klíči 
sE-Key.

V uživatelském menu klikněte na 
symbol QR kódu v řádku „Enter sE-KEY“ 
(obr. 33).

V případě potřeby budete vyzváni, 
abyste potvrdili přístup aplikace 
k fotoaparátu. Poté se otevře okno pro 
pořízení snímku fotoaparátem (obr. 34). 
Naskenujte QR kód.

Zobrazí se zpráva s údaji o bezdrátovém 
klíči, kterou potvrdíte tlačítkem „OK“ 
vpravo dole (obr. 35).

Poté přiřaďte cylindrickou vložku tím, 
že na ni kliknete v seznamu již zare-
gistrovaných cylindrických vložek (I); 
nastavení uložte kliknutím na symbol 
diskety vpravo nahoře (II) (obr. 36).

Uživateli byl nyní v aplikaci KeyApp při-
dělen bezdrátový klíč a vybraný zámek. 
Aby tyto informace obdržela i cylin-
drická vložka, je nutné spustit proces 
programování. Popis tohoto procesu 
naleznete v kapitole „Programování/ak-
tualizace cylindrické vložky na straně 11.

!
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Vytvoření uživatele – KeyApp jako elektronický klíč

Možnost 1: QR kód

1

2

3

4

5

6

Obr. 37

Obr. 39

Obr. 38

Obr. 40

S aplikací KeyApp můžete otevřít zámek pomocí jiného chytrého telefonu. Pro tento způsob 
otevírání jsou k dispozici dvě různé možnosti instalace:

Možnost 1: prostřednictvím QR kódu
Možnost 2: prostřednictvím souboru CSV

V následujícím textu naleznete pokyny k jednotlivým možnostem. Nezáleží na tom, který 
z těchto dvou postupů zvolíte, oba vedou ke stejnému výsledku.

Upozornění: Jako elektronický klíč můžete integrovat maximálně pět chytrých telefonů.

Upozornění: Pro snazší pochopení je správce nebo jeho chytrý telefon dále označován jako 
„Smartphone A“ a chytrý telefon uživatele, který má obdržet oprávnění k otevření, jako „Smart-
phone B“.

Smartphone B:

Nejprve si stáhněte aplikaci secuENTRY 
KeyApp a zaregistrujte se. 

Otevřete hlavní nabídku (obr. 37).

Klikněte na položku menu „KeyApp 
setup“ (obr. 38).

Poté klikněte na „Key functions“ (obr. 39).

V následující nabídce klikněte na 
„QR-Code“ (obr. 40), poté se na celé 
obrazovce zobrazí QR kód.

Nechte QR kód zobrazený na obrazovce 
a smartphone B na chvíli odložte. Další 
kroky se provádějí na smartphonu A.

!
!
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Smartphone A:

QR kód zobrazený na smartphonu B lze 
nyní naskenovat pomocí aplikace na 
smartphonu A. 

V uživatelském menu klikněte na 
symbol QR kódu v řádku „Enter KeyApp“ 
(obr. 41).

V případě potřeby budete vyzváni, 
abyste potvrdili přístup aplikace 
k fotoaparátu. Poté se otevře okno pro 
pořízení snímku fotoaparátem (obr. 42). 
Naskenujte QR kód zobrazený na obra-
zovce smartphonu B.

Zobrazí se zpráva s údaji o KeyApp na 
smartphonu B, kterou potvrdíte tlačít-
kem „OK“ vpravo dole (obr. 43).

Poté přiřaďte cylindrickou vložku tím, 
že na ni kliknete v seznamu již zare-
gistrovaných cylindrických vložek (I); 
nastavení uložte kliknutím na symbol 
diskety vpravo nahoře (II) (obr. 44).

Uživateli byla nyní v aplikaci KeyApp 
přidělena další KeyApp jako elektro-
nický klíč a vybraný zámek. Aby tyto 
informace obdržela i cylindrická vložka, 
je nutné spustit proces programová-
ní. Popis tohoto procesu naleznete 
v kapitole „Programování/aktualizace 
cylindrické vložky na straně 11.

Obr. 41

Obr. 43

Obr. 42

Obr. 44

I

II
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Možnost 2: Soubor CSV

1

Obr. 45 Obr. 46

Smartphone B:

Nejprve si stáhněte aplikaci secuENTRY 
KeyApp a zaregistrujte se. 

Otevřete hlavní nabídku (obr. 45).

Klikněte na položku menu 
„KeyApp setup“ (obr. 46).
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Obr. 47

Obr. 49

Obr. 48

Poté klikněte na „Key functions“ (obr. 47).

V následujícím menu klikněte na  
„Send again“ (obr. 48).

V e-mailovém programu se pak auto-
maticky vytvoří a otevře e-mail. Jeho 
příloha obsahuje registrační soubor 
s příponou „.csv“ (obr. 49).

E-mail odešlete na e-mailovou adresu, 
kterou lze načíst ze smartphonu A.

Nyní můžete smartphone B odložit 
stranou. Další kroky se provádějí na 
smartphonu A.

1
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Smartphone A:

Uložte soubor přijatý ze smartpho-
nu B dočasně do smartphonu A. Po 
naprogramování můžete soubor opět 
smazat.

Klikněte na „CSV“ v uživatelském menu 
vpravo nahoře (obr. 50).

Vyberte soubor CSV, který jste obdrželi 
e-mailem ze smartphonu B (I). Výběr 
vpravo nahoře potvrďte zatržením 
(obr. 51).

Data jsou nyní zaznamenána v aplikaci 
KeyApp.

Poté přiřaďte cylindrickou vložku tím, že 
na ni kliknete v seznamu již zaregistro-
vaných cylindrických vložek; nastavení 
uložte klepnutím na symbol diskety 
vpravo nahoře (II) (obr. 52).

Uživateli byla nyní v aplikaci KeyApp 
přidělena další KeyApp jako elektro-
nický klíč a vybraný zámek. Aby tyto 
informace obdržela i cylindrická vložka, 
je nutné spustit proces programová-
ní. Popis tohoto procesu naleznete 
v kapitole „Programování/aktualizace 
cylindrické vložky na straně 11.

Soubor CSV dočasně uložený ve smart-
phonu A lze nyní opět smazat.

Obr. 50 Obr. 51

Obr. 52

I

I

II

II
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Změna přístupového média uživatelů

1

2

Chcete-li médium pro otevření, 
které je přiřazeno uživateli, změnit, 
postupujte takto:

Otevřete hlavní nabídku (obr. 53).

Klikněte na položku menu „secuENTRY 
setup“ (obr. 54). 

V podmenu klikněte na „User  
administration“ (obr. 55). 

V seznamu vytvořených uživatelů 
klikněte na uživatele, u kterého chcete 
uživatelský kód změnit (obr. 56).

Dostanete se do přehledu s údaji poža-
dovaného uživatele (obr. 57). Z tohoto 
náhledu menu přejděte do následují-
cích kapitol a pokračujte s požadova-
ným přístupovým médiem.

3

4

5

Obr. 55 Obr. 56

Obr. 53 Obr. 54

Obr. 57

Změna přístupového média uživatelů – uživatelský kód

Vymažte záznam z příslušného řádku 
a v případě potřeby zadejte nový uživa-
telem definovaný kód (I) (obr. 58).

Tip: Zadání probíhá skrytě. Kliknutím 
na symbol oka na pravé straně můžete 
zadávané údaje zobrazit a zkontrolovat.

Pozor: Nevolte jednoduché kódy, které 
lze snadno uhodnout (např. 1-2-3-4-
5-6). Nevolte také žádné osobní údaje 
(např. datum narození) nebo jiné údaje, 
které lze odvodit ze známých informací 
o uživateli.

Nastavení uložíte kliknutím na sym-
bol diskety v pravém horním rohu (II) 
(obr. 58).

Upozornění: Místo nového uživatel-
ského kódu můžete také přiřadit jiné 
přístupové médium. Postupujte podle 
kapitoly „Vytvoření uživatele a přiřazení 
přístupového média“ od strany 5. 

1

2 Obr. 58

I
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Změna přístupového média uživatelů – KeyApp jako elektronický bezdrátový klíč

Smažte záznam z příslušného řádku 
(obr. 61) tím, že na něj kliknete. 

Poté se zobrazí zpráva s žádostí 
o potvrzení (obr. 62). Klikněte na „OK“.

Nyní můžete zadat jinou aplikaci 
KeyApp jako elektronický klíč nebo jiné 
přístupové médium. Postupujte podle 
kapitoly „Vytvoření uživatele a přiřazení 
přístupového média“ od strany 5.

1

2

3

Obr. 62

Smazání uživatele

1

2

Chcete-li odstranit uživatele,  
postupujte takto:

Otevřete hlavní nabídku (obr. 63).

Klikněte na položku menu „secuENTRY 
setup“ (obr. 64). 

V podmenu klikněte na „User 
administration“ (obr. 65). 

Zobrazí se seznam vytvořených uživate-
lů. Uživatele, kterého chcete odstranit, 
potáhněte doleva (I) a klepněte na pole 
„DELETE“, které se objeví vpravo (II) 
(obr. 66).

3

4

Obr. 65 Obr. 66

Obr. 63 Obr. 64

Obr. 61

I

II

Změna přístupového média uživatelů – bezdrátový klíč sE-Key

Smažte záznam z příslušného řádku 
(obr. 59) tím, že na něj kliknete. 

Poté se zobrazí zpráva s žádostí 
o potvrzení (obr. 60). Klikněte na „OK“.

Nyní můžete zadat jiný klíč sE-Key nebo 
jiné přístupové médium. Postupujte 
podle kapitoly „Vytvoření uživatele 
a přiřazení přístupového média“ od 
strany 5.

1

2

3

Obr. 60Obr. 59
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Programování/aktualizace cylindrické vložky

Aby registrovaní uživatelé mohli nyní 
zámek otevřít pomocí uložených mož-
ností pro otevření, musíte cylindrickou 
vložku ještě odpovídajícím způsobem 
naprogramovat. Cylindrickou vložku 
naprogramujete následovně:

Otevřete hlavní nabídku (obr. 67).

Klikněte na položku menu „secuENTRY 
setup“ (obr. 68).

V podmenu klikněte na „Programming“ 
(obr. 69).

Zobrazí se seznam souborů programo-
vání. Zde se požadované změny gene-
rují do souborů programování a shro-
mažďují se pro odeslání do cylindrické 
vložky. Ve výchozím nastavení není 
k dispozici žádná sada souborů, takže 
seznam je prázdný. Pokud jsou v sezna-
mu ještě dřívější soubory programo-
vání, smažte je posunutím příslušného 
záznamu zprava doleva (obr. 70).

Chcete-li přidat do seznamu požadova-
né změny nebo příslušnou cylindrickou 
vložku, klikněte na „+“ vpravo nahoře 
(obr. 71).

Vyberte cylindrickou vložku, u které 
chcete provést změny (I) (obr. 72). 

Upozornění: Pokud máte více cylin-
drických vložek a pro každou z nich 
jste vytvořili změny, vyberte pouze 
cylindrickou vložku, v jejímž dosahu 
Bluetooth se nacházíte.

Poté klikněte na „PROG.FILE“ (II) vpravo 
nahoře (obr. 72).
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Obr. 69

Obr. 71

Obr. 67 Obr. 68

Obr. 70

Vyberte soubor programování, který je 
nyní v seznamu uvedený (I), a klikněte 
na „Program (update) unit“ (II) (obr. 75).

Upozornění: Pokud jste vygenerovali 
více souborů programování pro více 
cylindrických vložek, vyberte pouze 
cylindrickou vložku, v jejímž dosahu 
Bluetooth se nacházíte.

Budete znovu vyzváni k zadání kódu 
správce (obr. 76).

Po zadání kódu (I) ponechejte smart-
phone v blízkosti cylindrické vložky 
(max. 2 m) a kliknutím na „START“ spusť-
te programování (II).

V okně načítání uvidíte, že programo-
vání bylo zahájeno a v jakém stavu se 
právě nachází (obr. 77).

Pokud bylo programování úspěšné, 
dostanete příslušné hlášení. Potvrďte jej 
tlačítkem „OK“ (obr. 78).

Pokud se proces nezdařil, kroky zopa-
kujte; začněte krokem 6.
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Obr. 76

Obr. 77

Obr. 74

Obr. 75
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Budete vyzváni k zadání kódu správce 
(I) a jeho potvrzení tlačítkem „OK“ (II) 
(obr. 73).

Zobrazí se zpráva, že byl vygenerován 
soubor programování. Potvrďte jej 
tlačítkem „OK“ (obr. 74).

6

7

8

Obr. 72

Obr. 73
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Obr. 78
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Otevření zámku secuENTRY

Použití cylindrické vložky a klávesnice

Otevření zámku secuENTRY pomocí aplikace secuENTRY KeyApp

Otevření zámku secuENTRY pomocí klávesnice

Chcete-li otevřít cylindrickou vložku 
ENTRY Home 5000 CYL, a tím i dveře, 
postupujte takto:

Otevřete aplikaci secuENTRY KeyApp 
a stiskněte uprostřed tlačítko 
„GET ACCESS“ (obr. 81).

Upozornění: Aplikace secuENTRY 
KeyApp je naprogramována tak, že se 
při použití více než jedné cylindrické 
vložky automaticky nastaví na 
vložku, která je smartphonu nejblíže. 
To znamená, že každou z vašich 
cylindrických vložek můžete otevřít 
pomocí tlačítka „Get Access“.

Vložka je nyní uvolněná a zámek lze 
odemknout (obr. 82) nebo zamknout 
(obr. 83).

Upozornění: V závislosti na straně 
zavěšení dveří může být směr otáčení 
obrácený.

U cylindrické vložky (obr. 79) a klávesnice 
(obr. 80) odstraňte z baterie ochranné 
proužky, abyste je mohli používat.

Se sadou ENTRY Home 5001 PIN můžete otevřít zámek pomocí aplikace KeyApp nebo pomocí 
klávesnice/uživatele.
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Obr. 81
Obr. 86

Obr. 83

Obr. 85

Obr. 82

Aktivujte klávesnici stisknutím tlačítka 
ON nebo tlačítka CLOSE (I) (obr. 84).

V historii cylindrické vložky se vytvoří 
záznam „Otevřeno“ (tlačítko ON) nebo 
„Zavřeno“ (tlačítko CLOSE). Tak lze v his-
torii rozlišit operace „Otevřít“ a „Zavřít“.

Upozornění: Další podrobnosti k téma-
tu historie funkcí naleznete v „kapitole 
Načtení souboru protokolu / historie“ na 
straně 13.

Zadejte šestimístný kód správce nebo 
uživatelský kód (II) (obr. 84). 

Upozornění: Další podrobnosti ke kódu 
správce a uživatelskému kódu nalezne-
te v kapitolách „QR kód / kód správce“ na 
straně 3 a „Založení uživatele a přiřazení 
přístupového média“ na straně 5.

Je-li zadaná číselná kombinace správná, 
rozsvítí se symbol udávající stav cylin-
drické vložky (  ) a dveře lze odemk-
nout (obr. 85) nebo zamknout (obr. 86).

Upozornění: V závislosti na straně 
zavěšení dveří může být směr otáčení 
obrácený. 
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Obr. 84
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Obr. 80Obr. 79
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Načtení souboru protokolu / historie

Pro každý proces otevření nebo 
zavření se automaticky vytvoří záznam 
v souboru protokolu, v historii. Historii 
můžete načíst tím, že provedete násle-
dující kroky.

Otevřete hlavní nabídku (obr. 87).

Klikněte na položku menu „secuENTRY 
setup“ (obr. 88).

V podmenu klikněte na „History“ 
(obr. 89).

Upozornění: Při následujícím kroku se 
musíte nacházet v blízkosti cylindrické 
vložky, pro kterou chcete načíst historii.

Nyní klikněte na „Readout history“. Tím 
se z cylindrické vložky načtou data 
historie (obr. 90).

Poté budete vyzváni, abyste zadali kódu 
správce (I) (obr. 91).

Tip: Zadání probíhá skrytě. Kliknutím 
na symbol oka na pravé straně můžete 
zadávané údaje zobrazit a zkontrolovat.

Pod zadávacím polem se nachází velké 
tlačítko, které je automaticky opatřeno 
názvem příslušné cylindrické vložky. 
Klepněte na něj pro potvrzení (II) 
(obr. 91).

Data historie se nyní načtou z cylin-
drické vložky a uloží se v aplikaci jako 
soubor protokolu (obr. 92).
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Obr. 89

Obr. 91

Obr. 90

Obr. 92

Obr. 87 Obr. 88
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Po načtení se zobrazí potvrzovací 
zpráva, kterou potvrdíte tlačítkem „OK“ 
(obr. 93).

Nyní se v menu vraťte o krok zpět  
a klikněte na bod „Lock history“  
(obr. 94).

Zobrazí se seznam cylindrických vložek 
s načtenými soubory protokolu. Vyberte 
požadovanou cylindrickou vložku 
(obr. 95).

V menu zvolené cylindrické vložky se 
zobrazí načtené soubory protokolu 
seřazené podle data a času. Klikněte na 
požadovaný soubor (obr. 96).

Upozornění: Soubory protokolu zobra-
zují pouze historii do doby načtení. Sta-
ré záznamy cylindrické vložky a soubory 
protokolu lze smazat tak, že příslušný 
záznam přetáhnete doleva. Na pravé 
straně se pak zobrazí tlačítko „Smazat“.

Nyní se zobrazí historie zámku (obr. 97). 

U zařízení ENTRY Home 5000 CYL se 
zaznamenávají následující údaje:
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Obr. 95

Obr. 97

Obr. 96

Obr. 93 Obr. 94

I
II

I  : Uživatel
II  : Přístupové médium
III  : Otevření/zavření cylindrické vložky
IV  : Stav baterie

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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Montáž secuENTRY 5000 CYL

Níže v textu je popsána montáž  
secuENTRY 5000 CYL. Před zahájením 
montáže si pozorně přečtěte návod 
k montáži. 

Stávající cylindrickou vložku zámku 
dveří vyjměte tak, že povolíte šroub ve 
dveřích a vložku pomocí zasunutého 
klíče vytáhnete (obr. 98).

 

Přiloženým šestihranným klíčem od-
straňte oba šestihranné šrouby ve dvou 
rukojetích (obr. 99).

 

Rukojeť na vnější straně zcela sejměte 
a rukojeť na vnitřní straně posuňte co 
nejvíce dozadu (obr. 100).

Tip: Rukojeť na vnitřní straně je větší 
než rukojeť na vnější straně.

Pozor: Rukojeť na vnitřní straně nelze 
sejmout. Nezkoušejte ji uvolnit silou. 

2 mm
4×

1.

2.

!OUTDOOR INDOOR
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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

Cylindrickou vložku zasuňte do zadla-
bacího zámku z vnitřní strany dveří 
(obr. 101).

Cylindrickou vložku zašroubujte  
pevně do dveří a posuňte vnitřní  
a vnější rukojeť až ke dveřím  
(obr. 102).

Šestihranné šrouby našroubujte zpět do 
obou rukojetí (obr. 103).

POZOR: Ujistěte se, že je rukojeť od 
dveří vzdálena alespoň jeden milimetr.

Pokud jste tak ještě neučinili, odstraňte 
ochranný proužek baterie z přihrádky 
na baterie na vnitřní rukojeti (obr. 104).
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QR

Montáž ENTRY 7711 Keypad PIN

Montáž ENTRY 7711 Keypad PIN – test funkčnosti před montáží

Níže v textu je popsána montáž ENTRY 7711 Keypad PIN. 

Při montáži máte na výběr ze dvou možností. Nástěnný držák ENTRY 7711 Keypad PIN můžete 
přišroubovat nebo nalepit přímo na zeď. 

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte návod k montáži.

!
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POZOR:
Vzdálenost mezi cylindrickou vložkou 
a klávesnicí může být z technických 
důvodů maximálně čtyři metry. V zá-
vislosti na vnějších okolnostech se však 
maximální vzdálenost může lišit. Abyste 
se ujistili, že klávesnice v požadované 
poloze dobře funguje, měli byste ji 
před montáží nejprve vyzkoušet.

Držte klávesnici na požadovaném místě 
montáže (obr. 105).

Zadejte kód správce nebo uživatelský 
kód a zkontrolujte, zda se cylindrická 
vložka aktivuje (obr. 106).

Upozornění: Kód správce, pokud jste 
jej ještě nezměnili, najdete na nálepce 
přiložené k cylindrické vložce secuENTRY  
(obr. 107). Postup pro vytvoření uži-
vatelského kódu naleznete v hlavním 
návodu cylindrické vložky secuENTRY.

Pokud lze vložku aktivovat, je síla signá-
lu dostatečná a klávesnici můžete na-
montovat na požadované místo. Pokud 
ne, zkuste to znovu s menší vzdáleností 
mezi cylindrickou vložkou a klávesnicí.

Obr. 107: 
Nálepka s QR kódem 
pro cylindrickou vložku 
secuENTRY.  
Kód správce přidělený 
z výroby 

max. 4 m

!

Obr. 105

Obr. 106

Montáž ENTRY 7711 Keypad PIN – přišroubování
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Vyvrtejte tři otvory, viz rozměry na 
obrázku. Použijte vrták o průměru 
6 mm (obr. 108).

Do otvorů vložte hmoždinky, které  
jsou součástí dodávky, a zašroubujte 
přiložené šrouby (obr. 109).

Šroubovákem Tx8, který je součástí 
dodávky, odstraňte šroub ze spodní  
části klávesnice a vytáhněte přihrádku 
na baterie směrem dolů (obr. 110).

Klávesnici umístěte klávesnici na hlavy 
šroubů, viz obrázek (obr. 111).

Vložte přihrádku na baterie zpět do 
krytu a pevně ji přišroubujte (obr. 112).
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40 mm

Ø 6 mm
Obr. 108

Obr. 109

Obr. 110

Obr. 111

Obr. 112



SecuTronic16 I Česky

Montáž ENTRY 7711 Keypad PIN – nalepení

1

2

Očistěte povrch, na který chcete kláves-
nici připevnit (obr. 113).

 

Přiložené samolepicí podložky nalepte 
na místa znázorněná na obrázku a od-
lepte podkladové fólie (obr. 114).

 

Klávesnici přilepte do požadované 
polohy na stěnu (obr. 115).

 

Klávesnici přitiskněte na asi jednu 
minutu ke stěně (obr. 116).

Pozor:
Přitlačte pouze vnější hrany krytu. Aby 
nedošlo k poškození elektroniky, netisk-
něte oblast klávesnice.

Obr. 113

Obr. 114

Obr. 115

Obr. 116

3

4

!
!

1 min.

Zobrazení stavu baterií a výměna baterií

Cylindrická vložka ENTRY 5000 CLY

Při každé aktivaci cylindrické vložky 
secuENTRY prostřednictvím aplikace 
KeyApp se na displeji zobrazí příslušný 
stav baterií (obr. 117). Pokud jsou bate-
rie v cylindrické vložce téměř vybité, co 
nejdříve je vyměňte. 

Pozor: Baterie jsou umístěny v rukojeti 
cylindrické vložky na vnitřní straně 
dveří. Budete-li stav baterií ignorovat 
a baterie se zcela vybijí, nebudete již 
moci zámek zvenčí otevřít. 

Návod na výměnu baterií je 
uveden níže: 

Na vnitřní straně dveří odstraňte na 
předním konci rukojeti šroub pomocí 
přiloženého šestihranného klíče a sej-
měte přední kryt (obr. 118).

Vyjměte staré baterie a řádně je 
zlikvidujte.

Tip: Pokyny pro správnou likvidaci na-
leznete na straně 17 tohoto návodu. 

Vložte dvě nové baterie. Ujistěte se, 
že je polarita správná, viz obrázek 
(obr. 119).

Nasaďte zpět přední kryt a pevně jej 
přišroubujte (obr. 120).

Obr. 117

!

!
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Obr. 118

Obr. 119

Obr. 120
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Obr. 125

Ať už se jedná o domovní dveře (i několikery), nebo o kompletní přístupový systém: S modulárním 
systémem secuENTRY si můžete snadno sestavit vlastní individuální zařízení.

Váš uzamykací systém ENTRY HOME 5001 PIN lze doplnit o následující komponenty:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Bezdrátový klíč ENTRY sE-Key 7713 
slouží k otevření cylindrické vložky 
pouhým stisknutím tlačítka. Přenos je 
šifrován na vysoké úrovni zabezpeče-
ní (šifrování AES).

Kompatibilita s ostatními produkty secuENTRY

Číslo výrobku:  
4003482507131

Další informace na 
našich webových 
stránkách:

www.burg.biz

Klávesnice ENTRY 7711 Keypad PIN

Systém sleduje napětí baterie klávesni-
ce a cylindrické vložky. Jakmile napětí 
baterie dosáhne kritické hodnoty, je 
to signalizováno uživateli. Pokud na 
klávesnici svítí symbol udávající stav 
baterií (obr. 121), je třeba baterie co 
nejdříve vyměnit.

Tip: Doporučujeme vždy vyměnit 
baterie v cylindrické vložce a klávesnici 
současně. Stav baterií cylindrické vložky 
však můžete kdykoli zkontrolovat 
i samostatně. Aktuální stav baterií se 
zobrazuje na hlavní obrazovce aplikace 
secuENTRY KeyApp (obr. 122). 

Návod na výměnu baterií je 
uveden níže:

Šroubovákem Tx8, který je součástí 
dodávky, odstraňte šroub ze spodní  
části klávesnice a vytáhněte přihrádku 
na baterie směrem dolů (obr. 123).

Vyjměte staré baterie a řádně  
je zlikvidujte.

Tip: Pokyny pro správnou likvidaci na-
leznete na straně 17 tohoto návodu. 

Vložte dvě nové baterie. Dbejte na 
správnou polaritu, viz obrázek na pravé 
straně (obr. 124).

Vložte přihrádku na baterie zpět do 
krytu a pevně ji přišroubujte (obr. 124).

!

!
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Obr. 123

Obr. 124

Obr. 122Obr. 121

Abychom vám mohli dodat bezchybně fungující a vysoce kvalitní produkt a poskytnout optimální 
servis a opravy, je nutné, abyste předali vadné nebo nefunkční přístroje společně s platným kódem 
správce / QR kódem (kódy) a originálním dokladem o zakoupení vašemu prodejci.

Při vrácení na základě vašeho práva na zrušení objednávky musí být navíc všechny části zařízení 
v továrním nastavení. V případě nerespektování těchto požadavků záruka zaniká. 

Vážení zákazníci, 

pomozte prosím zabránit vzniku odpadu. Rozhodnete-li se toto zařízení někdy zlikvidovat, myslete 
prosím na to, že mnohé z jeho součástí jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. 

Vyhrazujeme si právo na tiskové a sazečské chyby a technické změny.

 Upozorňujeme na skutečnost, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří 
do domovního odpadu, ale je nutné je třídit, resp. likvidovat odděleně. Informujte 
se na příslušném úřadě ve vašem městě/obci, kde najdete sběrné místo pro baterie 
a elektroodpad.

 Společnost BURG-WÄCHTER KG tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se 
směrnicemi 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znění EU prohlášení o shodě 
je k dispozici na internetové adrese www.burg.biz.

Záruka

Likvidace zařízení



www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Německo

www.burg.biz

Sada secuENTRY
ENTRY Home 5001 PIN
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