
Kablosuz Motorlu Akıllı Kilit Sistemi 

KULLANIM KILAVUZU
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GENEL BİLGİLER VE UYARILAR
- Kontrol ünitelerinde oluşabilecek muhtemel bozulmalara ve cihazda oluşabilecek arızalara karşı,

ihtiyaten anahtarınızı ulaşabileceğiniz bir yere (araba, çanta vb.) koymanız tavsiye edilir.
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi

gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Batarya uyarısı var ise bataryalarınızı değiştrin. ESKİ BATARYALARINI GERİ DÖNÜŞÜM

KUTULARINA ATINIZ!
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır.
- Ürünün kapıya montajı yaptıktan sonra bataryaları takınız. Bataryalar montajdan önce takılırsa,

dönen parçalar zarar verebilir. PARMAKLARINIZI DİKKAT EDİN!
- Bazı kapılarda silindir vidasını çıkarsanız bile, silindir koruyucusunun sıkışık montajı nedeniyle

silindiri çıkaramazsınız. Bu tür durumlar için aşağıdaki talimatları izleyiniz:
a- Silindir koruyucusunun vidalarını sökün (vidaları çıkarmayın)
b- Silindir vidasını çıkarın ve eski silindiri çıkarın.
c- Motorlu parçayı silindirden söktükten sonra cihazı takın. (bkz. s. 4 ve 5)
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Kontrol Seçenekleri ve Uyumlu Aksesuarlar Kablosuz 
Parmak İzi Okuyucular
Kablosuz Tuş Takımı
Kablosuz Otomatik Kilitleme Modülü Kablosuz Ev 
Otomasyon Arayüzü
Uzaktan Kumandalar
Uzaktan Erişim Modülü

KUTU İÇERİĞİ
(Model numarasına göre değişebilir)
1x Kablosuz Motorlu Silindir (ahtarlarlar dahil)
5x Alkalin Piller
1x Kurulum vidası ve Hex anahtarı
Kullanım kılavuzu

1. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
Yapısı
İşlenmiş Alüminyum, ABS Plastik, Zamak

Silindir Uzunluğu
(Dış Kısım) 31 mm x 35 mm (İç Kısım) İç kısım 
43 mm'ye kadar uzayabilir (Farklı silindir 
uzunlukları mevcuttur)

Piller ve Pil Ömrü
5x AA boy 1,5 V Alkalin piller veya Lityum 
bataryalar

Günde 10 defa 2 tur kilitleme ile; 300 gün 
(RF veya Bluetooth etkinse), 200 gün (RF ve 
Bluetooth etkinse)

İletişim Yeteneği
Bluetooth Düşük Enerji
ISM RF 434 Mhz
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2. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI

Silindir

Topuz

Topuz Vidası

Alyan Vida
Alyan Anahtarın
Gireceği Boşluk

SİLİNDİR VE MOTORUN AYRILMASI
- Topuz vidasını açınız ve topuzu çekerek çıkartınız.
- Takılıysa, cihazın alt kısmındaki pilleri sökünüz.
- Kutudan çıkan alyan anahtarı kullanarak sol tarafta 
gösterilen vidayı sökme yönüne doğru çeviriniz. Silindirin 
motor kısmından ayrıldığını göreceksiniz.
İki parçayı birleştirmek için, parçaları birbirine taktıktan 
sonra bahsi geçen vidayı sıkma yönüne doğru çeviriniz.

Metal Uzatma Parçaları 
(ihtiyaç varsa takılır)

Plastik Ayna            Ayna Yayı
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6 mm’ye kadar

SİLİNDİRİN İÇ KISMININ UZATILMASI (ihtiyaç duyulursa)
Cihazın takılacağı kapı, cihazla birlikte gelen silindir boyu ile uyumlu değilse, 
silindirin iç kısmı, ürünün kutusundan çıkan 2 mm’lik parçaların ilave edilmesiyle 6 
mm’ye kadar uzatılabilmektedir.
Uzatma işlemi için aşağıdaki adımları takip edin:
- Topuz vidasını sökün ve topuzun metal kısmını çekerek çıkartın.
- Takılıysa, cihazın alt kısmındaki pilleri sökün.
- Yukarıda anlatıldığı gibi motorlu kısmı barelden ayırın.
- İhtiyaca göre, 2 mm’lik metal parçalardan 1, 2 ya da 3 tane ekleyin.
- Motor ile silindiri tekrar takın ve alyan anahtarla sıkıştırın.
- Pilleri ve topuzu takın ve cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

26 10 32

26 10 38

Hepsi bu 
kadar 
kolay!

MOTORLU SİLİNDİRİN MONTAJI

1.ADIM
Kapıdaki

silindiri
çıkartın.

2..ADIM
Motorlu 
silindiri 
takarak

tek vida ile
monte edin
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AKILLI TELEFON UYGULAMASI
Bu bölümde, Mobil Uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntıları 
bulabilirsiniz.

Motorlu silindirinizde herhangi bir kontrol ünitesi yoksa ve akıllı 
telefonunuzu ilk kumanda olarak kaydederseniz, motorlu silindirin 
ana kontrolörü olacaktır.

Motorlu silindiri kullanmadan önce motorlu silindirin birlikte 
çalışacağı kilidi uygun şekilde ayarlamalısınız. Öncelikle, “kilitleme 
yönünü” ve “kilit tur sayısını” ayarlamalısınız.

Motorlu silindirin ana kontrolörünü değiştirmek isterseniz , son 
sayfada bulunan “MOTORLU SİLİNDİRİ SIFIRLAMA İŞLEMİ” 
başlığını kontrol ediniz. 

Cihazınızın tüm özelliklerini kullanmak için akıllı telefonu yetkili 
kontrolcü olarak kullanmanızı öneririz.
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3.1. AKILLI TELEFONU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANITMA
- Mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Utopic' uygulamasını indiriniz.
- İstediğiniz dili seçin ve bir şifre tanımlayın.
- Akıllı kilit üzerinde bulunan Set/Reset butonuna 2-3 saniye basın ve bırakın, motorlu 
silindirden uzun ve ardından kısa bir uyarı tonu duyulacaktır.
- Utopic akıllı kilitlerin listesini görmek için sol üst köşedeki “+” ya dokunun.
- UTOPIC satırına dokunun ve cihazınız için ad girin ve yeşil onay öğesine dokunun.
- Ardından cihaz tanıma süreci başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olursa, motorlu silindirden 2 kısa ton duyarsınız ve akıllı 
telefonunuz motorlu silindirin ana kontrolörü haline gelir. 

Set / Reset
Butonu
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3.2. UYGULAMA AYARLARI
Motorlu silindire bağlı değilken sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, uygulamanın ayarlar menüsüne 
ulaşırsınız. İlgili menü öğeleri aşağıdaki gibidir:

ŞİFRE: Uygulamanın şifresini devre dışı bırakabilir, etkinleştirebilir veya 
değiştirebilirsiniz.
DİL SEÇENEKLERİ: Uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz.
UYGULAMA AYARLARI: Uygulama başlatıldığında, daha önceden 
tanımlanmış bir motorlu silindire otomatik bağlantı özelliğini devre dışı 
bırakabilir /etkinleştirebilirsiniz.
UYGULAMA BİLGİSİ: Yüklü uygulamanın sürümünü görebilirsiniz.

Menu
Butonu
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3.3. AYARLAR / ADMIN MENÜSÜ
Yetkili kontrolcü olarak motorlu silindire bağlandığınızda sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, bağlı 
olduğunuz motorlu silindirin ayar menüsüne ulaşırsınız. Motorlu silindirin ayarlarını değiştirebilir ve bu menü üzerinden 
yönetici raporlarına ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin kitleme yönünü ve kaç tam tur dönüş yaptığını ayarlamalısınız. Aksi halde 
ürün düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir. Bu iki ayar KIRMIZI ile yazılmıştır. Lütfen sonraki 2 sayfayı kontrol edin.

İlgili menünün 4 sekmesi vardır; Cihaz Bilgisi, Ayarlar, Kullanıcılar, Raporlama

3.3.1. CİHAZ BİLGİSİ SEKMESİ
Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

Cihaz Adı
Cihaz Tipi
Cihazın Sürümü
Batarya Durumu
Tanımlı Kulanıcı Sayısı
Operasyon Sayısı (Kitleme veya Açma) 

Bağlı cihazı mobil uygulamanızdan silmek istiyorsanız, bu menüdeki 
“Cihazı Sil” düğmesine dokunun.

Menu
Butonu

Cihaz Bilgi Sekmesi
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3.3.2. CİHAZ AYARLARI SEKMESİ
Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

MOTORLU SİLİNDİR UYARI SESLERİ: Motorlu silindirden gelen uyarı 
seslerini etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz.

GECE MODU: Gece modu, özel bir güvenlik opsiyonudur ve bu moda 
alınmış cihaz sadece anahtar ya da topuz ile kontrol edilebilir, parmak izi 
okuyucu ile kontrol edilemez. Motorlu silindiri topuz yardımıyla 
kilitleme yönünde iki kere döndürerek gece moduna geçiş yapabilirsiniz. 
Anahtar veya motorlu silindirin topuzunu kullanarak kilidi açmadığınız sürece 
gece modu aktif kalacaktır. Bu menüden özelliği etkinleştirebilir / devre dışı 
bırakabilirsiniz. Gece moduna geçmek için yarı otomatik mod etkinleştirilmelidir.

YARI-OTOMATİK MOD: Cihazınızda topuzun veya anahtarın dönme yönünü algılayan ve otomatik olarak 
dönme işlemine devam eden bir özellik vardır. Bu menüden, yarı-otomatik modu etkinleştirebilir / devre dışı 
bırakabilirsiniz.
KİLİTLEME YÖNÜNÜ TERS ÇEVİR: Motorlu silindiri kullanacağınız kapı yönüne göre değiştirmeniz gerekebilir. Bu 
menüden cihaz kilitleme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Menu
Butonu

Cihaz Ayarları
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KİLİT TUR SAYISI: Motorlu silindiri kullanmadan önce, motorlu silindirin kilidinin dönüş sayısına göre ayarlanması 
gerekebilir. Bunu yapmak için kapıyı kapatın ve “Mavi Ok” düğmesine dokunun. Motorlu silindir kilitlenecek ve kapı 
kilidini açacak ve dönüş sayısını öğrenecektir.

DİL ÇEKME SÜRESİ: Kilitlerin ve kullanımının türüne göre, motorlu silindiriniz kilidi açtığı zaman içeride bulunan 
dili ne süre ile tutacağını ayarlamanız gerekecektir. Dili geri çekme süresini 4 farklı şekilde ayarlamak için + veya - 
imgelerini kullanabilirsiniz: 1 saniye, 3 saniye, 6 saniye ve 9 saniye olarak ayarlanabilir. (sadece bazı modellerde 
uygulanabilir)
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3.3.3. KULLANICI SEKMESİ
Bu sekmeden motorlu silindirinize otomatik kilitleme modülü, ev otomasyon arayüzü, tuş takımı gibi aksesuarlar 
tanıtabilirsiniz. Kullanıcıları düzenleyebilir, silebilirsiniz. Ancak yetkili kullanıcılara müdahale edilememektedir.

TANIMLI KULLANICIYI SİLME/DÜZENLEME: Kontrolcüler başlığına dokunursanız, motorlu silindirin kayıtlı 
kontrolcülerini görebilirsiniz. Herhangi bir kullanıcıya dokunursanız, adı düzenlemek veya kontrolcüyü silmek için özel 
sayfaya ulaşabilirsiniz.

Menü
Butonu

Kullanıcı Sekmesi

Kullanıcı 
özel sayfası 
için dokunun
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YENİ KONTROLCÜ TANIMLAMA: Motorlu silindiriniz 40 farklı kontrol cihazı öğrenebilir. Motorlu silindirinizi yeni 
kontrol cihazı tanıma moduna geçirmek için “Yeşil Artı” düğmesine dokunun. Bu şekilde, motorlu silindir uzun bir 
uyarı tonuyla yeni kontrol cihazı tanıma moduna geçecektir. Bu tondan sonra, akıllı kilide kaydetmek istediğiniz yeni 
denetleyici üzerinden kilitleme veya kilit açma sinyali göndermeniz gerekir, aşamalar aşağıdaki gibidir:
- Parmak izi okuyucusu için, uyandırın ve kilitleme düğmesine dokunun.
- Tuş takımı için, cihazı uyandırın ve kilitleme düğmesine dokunun.
- Uzaktan kumanda için, silindirden bir uyarı tonu duyana kadar herhangi bir tuşa basın. 

- Otomatik kilitleme aparatı için, mıknatısı küçük
üçgene yaklaştırın (cihazın yanlarına bakın) ve
bekleme göstergesinin yanmasını bekleyin
- Yeni bir cep telefonunu kaydetmek için lütfen
sayfa 15'e bakınız. Eğer kayıt başarılı olursa,
motorlu silindirden iki kısa uyarı tonu duyarsınız.

TÜM KONTROLCÜLERİ SİLME: Motorlu 
silindirin tüm kontrolcüleri silmek 
istiyorsanız, “Tüm Kontrolcüleri Sil” e 
dokunun. Yetkili kontrolcü bu menüden 
silinemez.

Menü
Butonu

Kullanıcı Sekmesi

Motorlu 
silindiri yeni 
kontrolcü 
tanımlama 
moduna 
almak için 
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3.3.4. RAPORLAMA SEKMESİ
Bu sekmede, hangi kullanıcının kilidi açtığını veya kilitlendiğini 
görebilirsiniz. Mobil cihazlar için tarih ve saat detaylarını görebilir 
ancak parmak izi okuyucusu, uzaktan kumanda, tuş takımı vb. 
kontrolörler için tarih ve saati göremezsiniz.

Menü
Butonu

Raporlama 
Tablosu
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NOT: Android telefonlar için uygulama konum servislerine ulaşmayı isteyecektir. Bu, Bluetooth'u uygun şekilde 
kullanmak için gereklidir.

3.4. YENİ AKILLI TELEFON KULLANICISI TANIMLAMA (YETKİLİ TELEFON ARACILIĞI İLE)
- Yeni tanımlanacak kullanıcının telefonuna mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Utopic' uygulamasını 
indirin.
- İstediğiniz dili seçin ve bir şifre tanımlayın.
-  YETKİLİ MOBİL TELEFON  ile akıllı kilide bağlanın. Cihaz ayarı menüsünden “YENİ KONTROLCÜ TANIMLA”  
sekmesine girin ve “YEŞİL ARTI”  butonuna dokunun. Akıllı kilitten önce uzun ardından kısa uyarı tonu duyulacaktır. 
- Tanıtılacak yeni telefon üzerinden, Utopic akıllı kilitlerin listesini görmek için sol üst köşedeki “+” ya dokunun. UTOPIC 
satırına dokunun ve cihazınız için ad girin ve yeşil onay öğesine dokunun.
-  Cihaz tanıma süreci başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olursa, motorlu silindirden 2 kısa ton duyarsınız ve yeni 
kullanıcı telefonu tanımlanmış olur.  

Yetkili 
Mobil 
Telefon ile 
yeni 
kontrolcü 
tanımla 
sekmesine 
girin

Eklenek 
yeni telefon 
üzerinden 
uygulamayı 
açın
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4. KULLANIM
4.1. KİLİDİ / KAPIYI AÇMA
Uygulama ekranındaki KİLİDİ AÇ butonuna dokunursanız, sistem otomatik olarak kapı kilidini ve kapıyı 
açar.

Topuzu veya anahtarı kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Yarı otomatik çalışma etkinse, topuz veya 
anahtar ile kilidi açmak için döndürdüğünüzde, cihaz hareketi algılar ve otomatik olarak işleme devam 
eder.

4.2. KAPIYI KİLİTLEME
“Bir Kez Kilitle” düğmesine dokunursanız, sistem otomatik olarak kapıyı bir kez kilitleyecektir.
“Tam Kilitle” düğmesine dokunursanız, sistem otomatik olarak tamamen kilitlenir.
Topuzu veya anahtarı kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Yarı otomatik çalışma etkinse, topuz veya anahtar ile kilidi açmak 
için döndürdüğünüzde, cihaz hareketi algılar ve otomatik olarak işleme devam eder.

4.2.a GECE MODU
Gece modu, özel bir güvenlik opsiyonudur ve bu moda alınmış cihaz sadece anahtar ya da topuz ile kontrol edilebilir, 
parmak izi okuyucu ile kontrol edilemez. Motorlu silindiri gece moduna almak için:
- Kapıyı kapatın ve topuzu kilitleme yönünde çevirin. Motorlu silindir kapıyı bir tur kilitleyecektir.
- Kilitleme yönünde topuzu tekrar çevirin. Cihaz tam tur kilitleme işlemi yapacaktır.
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Bu şekilde, motorlu silindir Gece Moduna geçecektir. Gece modundan çıkmak için topuzu açma yönüne çevirin. Kapıyı 
otomatik olarak açacak ve normal çalışma moduna geçecektir. Anahtarı kullanarak da gece moduna geçebilir veya 
çıkabilirsiniz.

Gece Modunu kullanmak için, GECE MODU VE YARI OTOMATİK MOD ayarlarının etkinleştirilmesi gerekir. Bunlardan 
herhangi biri devre dışı ise, motorlu silindir Gece Moduna geçemez.

5. BAKIM
Cihazın dış yüzeyleri temiz ve yumuşak bir bezle silinebilir. Temizlik için hiçbir zaman su ya da aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. 
Cihazın elektronik kısımlarına zarar vermemek için pil değiştirme 
esnasında dikkatli olunmalıdır. Elektronik devreye keskin ya da 
iletken aletlerle dokunmayın.
5.1. MOTORLU SİLİNDİRİN PİLLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
- Motorlu silindir 5x AA ebat 1,5 V Alkalin veya Lityum piller kullanır.
- Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pilleri değiştiriyorsanız, hepsini değiştiriniz. Yüksek kaliteli piller kullanınız.
Herhangi bir işlemden sonra üçlü uyarı tonu duyarsanız (kilitleme / kilit açma) 
veya motorlu silindir çok yavaş dönüyorsa, pilleri değiştirmeniz gerekir. Pilleri 
değiştirmek için, topuz vidasını açın ve topuzu çıkarın (dışarı doğru çekin), eski 
pilleri çıkarın ve yeni pilleri takın (kutuplara dikkat edin). Topuzu geri takın ve vidasını sıkın.

1

2
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5.2. MOTORLU SİLİNDİRİ SIFIRLAMA İŞLEMİ
Motorlu silindirin yetkili kontrol cihazını değiştirmek isterseniz, motorlu silindiri resetlemeniz (sıfırlamanız) gerekir. Bunu 
yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
-  Motorlu silindirin herhangi bir pilini çıkarın ve “set / reset” tuşuna basılı 
tutun. 5. bataryayı takın. Motorlu silindirden uzun bir uyarı sesi duymaya 
başlayacaksınız. Uzun uyarı tonundan sonra iki kısa ton duyana kadar 
düğmeyi basılı tutun.
-  Bu şekilde, motorlu silindir sıfırlanacak ve cihaza kayıtlı yetkili kontrol 
cihazı dahil tüm kontrol cihazları silinecektir. 

Set / Reset Butonu
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