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5 Indien nodig de verlenging monteren en de cilinder met de verlenging inzetten.
Bevestig deze daarna met de bevestigingsschroef. Vlak met de beslag de
cilinderverlenging markeren. De cilinderverlenging kan een verspanning van de cilinder
voorkomen.

cam

1 Schuif de cilinder door de profielcilinder opening.

A. Algemeen

Let op! Buig en beschadig de kabels
niet!

Boring voor
bevestigingsschroef

Installatie van deuren is hun dikte incl. montage kleiner dan 29 mm per zijde
en waarbij de cilinder van buiten naar binnen door de profielcilinder opening
kan worden geschoven.
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Abb.1: Figuur van de
adapter en de bijbehorende
schroeven (1: 1 beeld op
apart blad)

Geachte klant,
Bedankt voor uw keuze van het elektrisch sluitsysteem secuENTRY van het merk
BURG-WÄCHTER. Dit systeem is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met
de nieuwste technische mogelijkheden en voldoet aan strenge veiligheidseisen. De
elektronische halve cilinders ENTRY 5705 Half en secuENTRY pro 7030 Half hebben de
afmetingen van een mechanische halve cilinder (30/10), en zijn uitstekend geschikt voor
nieuwe installaties en als aanvullende voorziening.
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12 Aansluitkabel via de stekker met de printplaat verbinden en de overmaat van de
kabel in de daarvoor bestemde zak oslaan.

6C
 ilinder met de verlenging weer demonteren en met een zaag op de gewenste
lengte inkorten.Vervolgens met de meegeleverde M4x6 schroeven monteren.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u begint met monteren en
programmeren. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Wij wensen u veel plezier met uw
nieuwe sluitsysteem.
De halve cilinders kunnen met de volgende openingsmedia worden gebruikt:
•K
 eypad PINCODE
•K
 eypad FINGERPRINT
• T ransponder (twee transponder zijn inbegrepen met secuENTRY 5705)
• Smartdevice/App
De openingsmedia zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Administratorcode / QR-code
Elke halve cilinder komt met een QR-code, die nodig is voor zowel het programmeren
van een toetsentableau als voor integreren in een sluitsysteem met behulp van de
optionele secuENTRY-software. Zonder bijbehorend toetsentableau kunnen de
openingsmedia (gebruikers) alleen met behulp van de optionele software in de
cilinders worden geprogrammeerd. De beheerderscode staat ook op het briefje
met de QR-code vermeld.

SN:
MAC:

102D
: 00
: 3E
:

AES:

E125
: F3
: E2
: DB
: 86
: C0
: 70
: :
F7EA
: 04
: 93
: 17
: 2E
: BF
: 9E
:

ADM:

123456

3042
: 25
: 00
: 00
: 60
:

13 Plaats de batterij volgens de polariteit en zet de huls vast.
Let op: De vergrendeling is alleen in één positie mogelijk!
2 Bevestig de cilinder met de bevestigingsschroef.
Adapter

Geen
adapter

1

2

3

4

Maat A

<=
29mm

29,5 –
34mm

34,5 –
38,5mm

39 –
42,5mm

43 –
47,5mm

Schroef

M4 x 6

M4 x 12

M4 x 16

M4 x 20

M4 x 25

Adapter

5

6

7

8

Maat A

48 –
52,5mm

53 –
57,5mm

58 –
62,5mm

63 –
67,5mm

Schroef

M4 x 30

M4 x 35

M4 x 40

M4 x 45

3D
 e functionaliteit moet bij geopende deur worden getest. Activeer het slot met behulp
van een openingsmedium. Draai de knop in de openings- en sluitrichting. De knop
moet soepel kunnen draaien. Voer de test achteraf met gesloten deur door.
Installatie van deuren waarvan de dikte incl. beslag groter is dan 29 mm per
kant.
1D
 ruk met de ontmantelingstang de grendelnokken van de knop in elkaar en trek
de huls af.

Tab.1: Nodige adapter
1

1 Cilinder
(SN; MAC; AES; ADM)

Let op! Bij verlies van de beheerders- en / of QR-code zijn opnieuw
programmeren en toepassen van beheerdersfuncties niet meer mogelijk.
Goed bewaren!
Tip: De QR-code kan ook in elektronische vorm als bestand worden ingescand of als foto
op een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.

2 Trek de stekker voorzichtig af.
15 De functionaliteit moet bij geopende deur worden getest. Activeer het slot met
behulp van een openingsmedium. Draai de knop in de openings- en sluitrichting.
De knop moet soepel kunnen draaien. Voer de test achteraf met gesloten deur door.
		

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor evt. letsel of schade, die kan
ontstaan tijdens het monteren of ten gevolge van onjuist hanteren.

9 Inner knop op de adapter klikken.

B. Montage
Hierna wordt uitgelegd, hoe de halve cilinder moet worden ingebouwd.
Lees vóór het monteren deze montagehandleiding eerst aandachtig door.
Aanwijzing
De basismaat van de cilinder is 30/10 mm.
Bij levering, is de buiten knop voorgemonteerd. Met de cilinder wordt een adapter
kit geleverd, die u de mogelijjk biedt om de cilinders op een deurdikte tot 67,5 mm
(gemeten midden bevestigingsschroeven) aan te passen.
Passend voor de adapter lengtes wordt uw set met de juiste schroeven geleverd.

14 De cilinder van buiten naar binnen door het profielcilindergat duwen en met de
schroef vastzetten.

8 Kabel met de montagehulp door de buitenknop duwen en de kabel in de groef
leiden. Buig en beschadig de kabels niet!

Let op! Wees voorzichtig bij de montage.
Schokken en vallen absolut vermijden.
Installatie:
Cilinder naast de deur houden om te bepalen of een adapter is vereist. Alternatief kan
de deur worden gemeten met inbegrip van het fitting (maat A). Als u gebruik maken
van de rubberen afdekkingen voor profielcilinder, moet u 2 mm toe voegen aan deze
meeting.

7 Selecteer de juiste adapter in overeenstemming met tabel 1. De stekker threading
doorvoeren en druk de adapter op de cilinder. Indien nodig, kunt u ook gewoon
eerst de montage hulp opzetten en duw dan de stekker door de adapter.
Waarschuwing: Controleer of de cilinder verlenging korter danhet
contactoppervlak van de adapter is.

10 Houd het kabel strak en leid dit door de groef. Let op! Kabel mag niet overlappen
en moet volledig worden opgeborgen in uw zak!

3 Draai de schroef los.
		
Bij montage is het van essentieel belang dat de cam in het midden van het
insteekslot loopt. Hij mag zijwaarts geen contact hebben met het insteekslot.
		

Let op! De printplaat of het kabel niet
beschadigen!

4 Trek de knop van de cilinder en trek de kabel van de voering.

11 Bijpassende schroef met de meegeleverde inbussleutel vast schroeven.
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C. Programmeren / functionaliteit / bediening
Het aanleren van de transponder of toetsentableau aan een cilinder wordt ofwel
uitgevoerd vanaf het toetsentableau zelf of direct via de secuENTRY software. Om een
cilinder via een toetsentableau te kunnen bedienen, moeten beide eenheden op elkaar
worden afgestemd. Daarna, kan bijvoorbeeld een transponder worden opgeslagen. Ga
daarvoor als volgt te werk:
Aanmelden via het toetsentableau
• Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
• Druk daarna op FUNC en “Menu / Code wijzigen” verschijnt
• Met behulp van knop 1 of knop 2 kunt u nu net zo lang scrollen, totdat u bij het
“Menu Beheerder” terechtkomt
• Bevestig met
• Met behulp van knop 1 of knop 2 kunt u nu net zo lang scrollen, totdat u bij het
Menu Beheerder. Setup „Setup“ terechtkomt
• Bevestig 2x met
• Voer de beheerderscode voor de te programmeren eenheid in
• Na geslaagde aanmelding verschijnt “Gegevens zijn opgeslagen”

Openen met de BURG-WÄCHTER-KeyApp

Aanmelden via secuENTRY-software

Openen
Naar gelang van de uitvoering kan de halve cilinder met behulp van een zescijferige
code, de BURG-WÄCHTER-KeyApp of met een vingerafdruk of met een transponder
worden bediend.
Openen met pincode
• Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
• Voer de zescijferige pincode in (van fabriekswege “1-2-3-4-5-6”).
Op de display verschijnt “Draaiknop bewegen!” en de in de cilinder geïntegreerde LED
knippert eenmaal, als openen is geslaagd.
• Draai aan de cilinderknop
Openen met vingerafdruk
• Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
• Haal de geprogrammeerde vinger van boven naar beneden midden over de sensor.
Op de display verschijnt “Draaiknop bewegen!” en de in de cilinder geïntegreerde LED
knippert eenmaal, als openen is geslaagd.
• Draai aan de cilinderknop
Openen met transponder
• Houd de transponder frontaal op een afstand van meer dan 1 cm voor de cilinderknop.
De geïntegreerde cilinder LED knippert een keer.
• Draai aan de cilinderknop
Houdt u er rekening mee dat het toetsenbord bij de opening operatie met een
transponder niet vooraf met de toets ingeschakeld mag worden!

Descărcare: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Pobieranie pliku: www.burg.biz

загрузка: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz · www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Stáhnout: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Ladattava tiedosto: www.burg.biz

Letölthető: www.burg.biz

Download (зареди):
www.burg.biz

BA/MA secuENTRY 5705 Half / secuENTRY pro 7030 kfs 08/2016

Download: www.burg.biz

Descarga: www.burg.biz

λήψη: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

İndir: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

• Vervang de batterij en zorg ervoor dat de polariteit juist is.

De BURG-WÄCHTER-KeyApp kunt u downloaden vanuit de App Store of de Google Play
Store. Zoek daarvoor naar “secuENTRY” of “KeyApp”.
Compatibel met Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 en S5 mini vanaf Android 4.3 KitKat of
5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S vanaf IOS 8.1.3.
Controleer op: www.burg.biz/secuentry/description of er nog meer smartphones
compatibel zijn met de app.

• Plaats de behuizing van de knop weer voorzichtig terug.
Let op: Dichtklikken kan slechts in één positie!

D. Technische gegevens

Aanleren van een transponder via het toetsentableau

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende software voor de manier van
handelen.

Download: www.burg.biz

• Houd uw smart device vóór de cilinderknop en druk op de ‘open’-knop op de KeyApp.
• De in de cilinder geïntegreerde LED knippert eenmaal, als openen is geslaagd.
• Draai aan de cilinderknop.

Let op! Zorg ervoor, dat er zich tijdens het aanmelden van een nieuw
toetsentableau of een nieuwe cilinder geen andere onder spanning staande
secuENTRY-eenheid dicht in de buurt bevindt, omdat die onbedoeld zouden
kunnen worden beïnvloed. Haal de spanning er bij twijfel van te voren af
(batterijen verwijderen).

• Schakel het toetsentableau met behulp van de knop
• Druk daarna op FUNC en “Menu / Code wijzigen” verschijnt
• Met behulp van knop 1 of knop 2 kunt u nu net zo lang scrollen, totdat u bij het
“Menu Beheerder” terechtkomt
• Bevestig met .„Gebruiker aanleggen“ verschijnt
• Bevestig met
• Scrol met de toets 2 totdat het menupunt „Aanmaken: transponder“ verschijnt
• Bevestig met
• Voer de beheerderscode in. U verkrijgt dan de bevoegdheid om te programmeren.
• Houd de transponder, die geregistreerd zal worden frontaal op de knop
• Er verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“
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Blokkeertijden

Na 3 × verkeerde code invoeren één minuut,
daarna steeds drie minuten

Spanningsvoorziening

1 x CR 123A Lithium

Smart Device / KeyApp*

✓

Smart Device / KeylessEntry*

✓

Apple Watch / KeyApp*

✓

Datum / tijd

✓1

Kalender*

✓1

Schakelklok*

✓1

Permanent timer

✓1

Hotelfunctie / gastcode

✓1

Hotelfunctie / transponder

✓1

Tijdelijke code

✓1

F unctioneert alleen via de optionele secuENTRY-software		
1
Alleen geldig voor secuENTRY pro 7030 Half

Attentie! Let erop, dat de kabel
niet vastgeklemd wordt. Let op
de juiste positie van de O-ring.

• Doe de behuizing van de knop weer dicht.

*

Extra functies via de optionele secuENTRY-software, bv.:
• Gebruikersbeheer
• Rechten toekennen
Optische signalisatie
In de draaiknop aan de buitenkant van de deur bevindt zich optische signalisatie
in de vorm van een LED. Die LED geeft de volgende meldingen:
• 1 × kort: cilinder wordt aangekoppeld
• 2 × kort: cilinder wordt losgekoppeld
• 1 × kort, 1 × lang, twee sec. pauze, herhaling: slot in programmeermodus
• 5 × kort, twee sec. pauze, herhaling elke 20 sec.: batterij in cilinder leeg
Interferentie door Bluetooth-apparaten
Bluetooth-apparaten maken gebruik van dezelfde bandbreedte (2,4 GHz) als
WiFi-apparatuur. Daarom kan er sprake zijn van onderlinge storing die fouten kan
veroorzaken, zoals onderbreking van de communicatie. In zo‘n geval moet de nietgebruikte apparatuur van de stroomtoevoer afgekoppeld worden.
E. Batterij vervangen
• Gebruik het meegeleverde gereedschap om de grendels uit te trekken en
de behuizing van de knop af te nemen.

F. Garantie / milieu
Garantie
Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u
bijservice en reparatie optimaal te helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte
apparaten tezamen met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele
aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd..
Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht dienen alle apparaatcomponenten
zich bovendien in de fabrieksstand te bevinden en de verzegelingen op de cilinder en
de knop onbeschadigd te zijn. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de
garantie.
Verwijdering van het apparaat
Geachte klant,
help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat
te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan
uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.
We wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen
niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar
gescheiden resp. afzonderlijk ingezameld moeten worden. Informeer bij
de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten
voor batterijen en elektrisch afval..

 end u zich in het geval van vragen met betrekking tot
W
EU-conformiteitsverklaringen tot info@burg.biz.

Druk- en zetfouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden.
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