
Kablosuz Motorlu Akıllı Kilit

KULLANIM KILAVUZU
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GENEL BİLGİLER VE UYARILAR
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin kilitleme yönünü ve kilit tur sayısını ayarlamalısınız. Aksi 

halde ürününüz düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir.
- 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.
- Satın aldığınız cihazda bir sorun varsa, önce bu kılavuzun sorun giderme

bölümüne bakınız. Sorunu çözemezseniz, satıcınıza başvurmalısınız.
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır.
- Cihazın otomatik dönen parçaları kurulum sırasında yaralanmalara neden olabilir. DİKKATLİ OLUNUZ!
- Eğer evinize uzun bir süre uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza 

almanızı tavsiye ederiz. Uzun süre şarjsız bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir. 
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ÖNEMLİ UYARI: EĞER AKILLI KİLİDİN PİL SEVİYESİ DÜŞÜK OLMASINA 
RAĞMEN ŞARJ İŞLEMİ 15 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE 
SONLANIYORSA, TEKRAR ŞARJ ETMEYİ DENEMEYİNİZ VE ACİLEN 
SERVİSE BAŞVURUNUZ.
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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

2. KUTU İÇERİĞİ
(Model numarasına göre değişebilir)
1x Kablosuz Akıllı Kilit 
1x Şarj Kablosu (USB)
1x Kurulum vidası ve Hex anahtarı

1. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
Yapısı
ABS Plastik

Uyumlu Silindir Tipi
Euro-Profile (Silindirik)

Piller ve Kullanım Süresi
Lityum Ion şarjlı piller kullanılmaktadır. DESi tarafından 
yapılan testlerde, günde 10 kere 2 tam tur açma-kapama ile 
kullanım süresi;  
90* gün ( RF veya BLE aktifken)
60* gün ( RF ve BLE aktifken)

Bağlantı 
Bluetooth Düşük Enerji
ISM RF 434 Mhz
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3. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI (TiP A)

1.STEP
Remove
existing

cylinder.

2. STEP
Install

motorized
cylinder and

tighten
the screw

Kontrol Tuşları

Manuel Kullanım
İçin Tutamak

Şarj Girişi
(microUSB)

Sabitleme Vidaları
(4 adet)

Sıkıştırma 
Vidaları
(4 adet)

Kesilmiş Anahtar 
İçin Yuva

   DİKEY            YATAY

Min.
2 mm

DI
ŞA
RI
SI

Mevcut silindirin, 
A tipi akıllı kilide 
monte edilmesi 
için en az 2mm 
dışarı çıkması 
gereklidir.Ö

N
EM

Lİ
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MONTAJ (TiP A)
Mevcut silindire akıllı kilidi takmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Mevcut anahtarlardan birini silindire yerleştirin ve silindirden başlayarak anahtar üzerinde 5 mm uzağı işaretleyin.
- Anahtarı çıkartınız ve işaretli yerden anahtarın başını kesiniz. Mengene, demir testeresi gibi bazı aletlere ihtiyacınız 
olabilir. Kenarları düzeltmek için bir törpü kullanın. DESi olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- Kesilen anahtarı silindire takın ve doğru şekilde kesildiğini doğrulayın.
- Akıllı kilidi, anahtar yuvasındaki işaretlerin yukarı bakacağı ve kesilmiş anahtarın döndürülmeden silindirden çıkarılabileceği
(yatay veya dikey olabilir) şekilde silindire takın.
- Önce 4 sabitleme vidasını hafifçe sıkın, ardından sıkıştırın. 

5 mm

Anahtarı kesin. Kesilen anahtarı 
çıkabilecek konumda 
tutun. Döndürmeyin!

Akıllı kilidi, anahtar yuvasındaki 
işaretlerin yukarı bakacağı 

şekilde silindire takın.

4 adet sabitleme 
vidasını sıkın.

MODIFIED KEY

M
O

D
IF

IE
D

 K
EY

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=JMhGWA3w--M

https://www.youtube.com/watch?v=JMhGWA3w--M
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Kontrol TuşlarıŞarj Girişi
(microUSB)

4. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI (TiP B)

5 mm

Slot for
The Modified Key

Min.
4 mm

DI
ŞA
RI
SI

Mevcut silindirin, 
B tipi akıllı kilide 
monte edilmesi 
için en az 4mm 
dışarı çıkması 
gereklidir.Ö

N
EM

Lİ

Sabitleme 
Vidaları
(2 adet)

Kavrama 
Vidaları
(2adet)

Kesilmiş Anahtar İçin Yuva

   DİKEY              YATAY

KES. ANAHTAR

KE
S.

 A
N

A
H

TA
R

Bazı Modellerde

KES. ANAHTAR

Manuel Kullanım
İçin Tutamak

(2 yönlü yuva) (Tek yönlü yuva)
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MONTAJ (TiP B)
Mevcut silindire akıllı kilidi takmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Mevcut anahtarlardan birini silindire yerleştirin ve silindirden başlayarak anahtar üzerinde 5 mm uzağı (iki yönlü yuvalı ise) 
veya 7mm (tek yönlü yuvalı ise) işaretleyin.
- Anahtarı çıkartınız ve işaretli yerden anahtarın başını kesiniz. Mengene, demir testeresi gibi bazı aletlere ihtiyacınız olabilir. 
Kenarları düzeltmek için bir törpü kullanın. DESi olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- Kesilen anahtarı silindire takın ve doğru şekilde kesildiğini doğrulayın.
- Akıllı kilidi, anahtar yuvasındaki işaretlerin yukarı bakacağı (var ise) ve kesilmiş anahtarın döndürülmeden silindirden
çıkarılabileceği (yatay veya dikey olabilir) şekilde silindire takın.
- Önce 2 adet kavrama vidasını sıkın, ardından 2 adet sabitleme vidasını iyice sıkın. 

Kesilen anahtarı 
çıkabilecek konumda 
tutun. Döndürmeyin!

Akıllı kilidi, eğer var ise anahtar 
yuvasındaki işaretleri yukarı 

bakacak şekilde silindire takın.

Önce 2 adet kavrama vidasını 
sıkın, ardından 2 adet 

sabitleme vidasını iyice sıkın. 

KES. ANAHTAR
KES. ANAHTAR

KE
S.

 A
N

A
H

TA
R

Anahtarı yuva 
tipine uygun 
şekilde kesin.

5 veya 7 mm



- Mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Utopic' uygulamasını indiriniz.
- İstediğiniz dili seçin ve onaylayın.
- Akıllı kilit üzerinde bulunan iki tuşa aynı anda basınız, uyarı sesi duyulunca parmaklarınızı çekiniz. Ardından kısa uyarı sesi 
duyulacaktır. Kısa uyarı sesi ile birlikte akıllı kilit tanıtma moduna girmiş olacaktır.
- Utopic akıllı kilitlerin listesini görmek için sol üst köşedeki “+” ya dokunun.
- UTOPIC satırına dokunun, cihazınız için bir ad girin ve “yeşil onay” düğmesine dokunun. Eşleştirme başarılı olursa, motorlu 
silindirden 2 kısa ton duyacaksınız ve cep telefonunuz motorlu silindirin yetkili kontrolcüsü olacaktır. 

Konu ile ilgili videoyu izlemek için lütfen linke tıklayın https://www.youtube.com/watch?v=wKUQSBkKHX4

5. AKILLI KİLİT AYARLARI
5.1. AKILLI TELEFONU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANITMA
NOT: Android telefonlar uygulamayı yüklerken bazı izinler isteyecektir. İstenen tüm 
izinlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın verilmesi gerekir. Aksi takdirde, uygulama 
düzgün çalışmayabilir.
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NOT-2: Tanıtma işlemi sonrasında ana ekranda, sol üstte kilit durumu ve sağ üstte pil durumu gelene kadar bu ekranda beklemenizi öneririz. 

https://www.youtube.com/watch?v=wKUQSBkKHX4


AKILLI TELEFON UYGULAMASI
Akıllı kilidinizde herhangi bir kontrol ünitesi yoksa ve akıllı telefonunuzu ilk kullanıcı olarak 
kaydederseniz, akıllı kilidin yetkili kontrolcüsü olacaktır.

Hem yetkili kullanıcı, hem de normal kullanıcılar akıllı kilidi kontrol edebilir ve kilitleme/kilit 
açma işlemini yapabilir. Ancak ayarlar sekmesine sadece master kullanıcı erişebilir.

Akıllı kilidi kullanmadan önce akıllı kilidin birlikte çalışacağı kilidi uygun şekilde ayarlamalısınız. 
Öncelikle, “kilitleme yönünü” ve “kilit tur sayısını” ayarlamalısınız.

Akıllı kilidin yetkili kontrolcüsünü değiştirmek isterseniz , son sayfada bulunan “AKILLI KİLİDİ 
SIFIRLAMA İŞLEMİ” başlığını kontrol ediniz.  Ayrıca linke tıklayarak, konu ile alakalı destek 
videosuna ulaşabilirsiniz https://youtu.be/v9uhFzqrHdM .

Cihazınızın tüm özelliklerini kullanmak için akıllı telefonu yetkili kontrolcü olarak kullanmanızı 
öneririz.

NOT: Android telefonlar uygulamayı yüklerken bazı izinler isteyecektir. İstenen tüm izinlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın 
verilmesi gerekir. Aksi takdirde, uygulama düzgün çalışmayabilir.
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https://youtu.be/v9uhFzqrHdM


10
5.2. UYGULAMA AYARLARI
Akıllı kilide bağlı değilken sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, uygulamanın ayarlarına ulaşırsınız. İlgili menü 
öğeleri aşağıdaki gibidir:

ŞİFRE AYARLARI: Uygulamanın şifresini devre dışı bırakabilir, 

etkinleştirebilir veya değiştirebilirsiniz.

DİL SEÇENEKLERİ: Uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz. 

SİRİ AYARLARI: Sesli komut ile kapınızı açmanızı sağlayan arayüz.  (IOS)

UYGULAMA BİLGİSİ: Yüklü uygulamanın sürümünü görebilirsiniz. 

DESTEK VİDEOLARI: Akıllı kilit kullanımı ile ilgili videolara erişebilirsiniz.

SSS: Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Menü
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5.3. AKILLI KİLİT AYARLARI / YÖNETİM MENÜSÜNE GİRİŞ
Yetkili kontrolcü olarak akıllı kilide bağlandığında sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, bağlı olduğunuz akıllı 
kilidin ayar menüsüne ulaşırsınız. Akıllı kilidin ayarlarını değiştirebilir, bu menü üzerinden yönetici raporlarına ve daha 
fazlasına erişebilirsiniz.

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

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

Cihaz Adı 
Favori Cihaz
Pil Durumu 
Kullanıcı Sayısı 
Operasyon Sayısı 
Cihaz Tipi Yazılım 
Yazılım Versiyonu
Tuş Modu
Encoder veya Anahtarla Giriş

Tanımlı kilidinizi mobil uygulamanızdan silmek istiyorsanız, bu menüdeki “Cihazı Sil” düğmesine dokunun. 

NOT: Mavi ile işaretlenmiş menü ve ayarlar sadece yetkili kullanıcı tarafından görüntülenebilir ve değiştirilebilir. 

Cihaz 
Bilgisi

Menü
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5.3.2. CİHAZ AYARLARI SEKMESİ
Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

GECİKMELİ KİLİTLEME: Akıllı kilidiniz, kilitleme düğmesine bastıktan 10 
saniye sonra kendini kilitleyen gecikmeli bir kilitleme özelliğine sahiptir. Bu 
özellik etkinleştirilirse, dışarı çıkarken, akıllı kilit üzerinden kilitleme 
düğmesine basarsınız ve kapıyı 15 saniye içinde kapatırsanız, kapı otomatik 
olarak kilitlenir. 

OTO KİLİTLEME: Cihazınız, kilidi açıldıktan 15, 30, 45, 60 saniye sonra 
kendini kilitleyen otomatik kilitleme özelliğine sahiptir. Bu özelliği 
etkinleştirirseniz, kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olursunuz.  

Cihaz 
Ayarı

KİLİTLEME YÖNÜNÜ TERS ÇEVİR: Akıllı kilidi kullanacağınız kapı yönüne göre değiştirmeniz gerekebilir. Bu 
menüden cihaz kilitleme yönünü tersine çevirebilirsiniz. 

KİLİT TUR SAYISI: Akıllı kilidi kullanmadan önce, kilidin dönüş sayısına göre ayarlamak gerekebilir. Bunu yapmak 
için kapıyı kapatın ve “Mavi Ok” düğmesine dokunun. Akıllı kilit, önce dili çekerek sonra kilidi tamamen kilitleyerek 
ve açarak, tur sayısını otomatik olarak öğrenecektir.

ZAMANLAMA etkinse, Otomatik Kilitlemenin çalışmamasını istediğiniz 
günler için 2 farklı saat aralığı tanımlayabilirsiniz.

Kullanmadan
Önce

Ayarlayın

Menü

Oto kilitleme ve Gecikmeli kilitleme seçeneklerinin aktif 
olması için uygulamanın tamamen kapatılması gerekir.
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5.3.2.a. GELİŞMİŞ AYARLAR
AKILLI KİLİT UYARI SESLERİ: Motorlu silindirden gelen uyarı seslerini etkinleştirebilir / devre dışı 
bırakabilirsiniz.
DİL ÇEKME SÜRESİ: Kilitlerin ve kullanımının türüne göre, motorlu silindiriniz kilidi açtığında, kilit içerisinde 
bulunan dili ne kadar tutacağını ayarlamanız gerekecektir. Dili geri çekme süresini 4 farklı şekilde ayarlamak 
için + veya - imgelerini kullanabilirsiniz: 1 saniye, 3 saniye, 6 saniye ve 0 saniye (bu mod dilsiz kapılar içindir) 
olarak ayarlanabilir.
MOTOR GÜCÜ: Motorun gücünü (ve hızını) 4 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz. Problemsiz şekilde kilitleyip, 
açabilmek için uygun olan en düşük seviyeye ayarlayınız, yüksek seviye seçimi oil ömrünü azaltacaktır.  
Ahşap ve cam kapılar için düşük seviye, çelik kapılar için ise orta veyüksek seviye tavsiye edilir.

MOTOR TİPİ: Motorlu silindirinizde nüvesiz motor varsa, motor tipini nüvesiz olarak değiştirmeniz gerekir. 
Nüvesiz motorlu bir cihazınız varsa ve kilidin dilini içeride istediğiniz şekilde tutamıyorsa, “Güçlü Tutma” 
seçeneğini etkinleştirin.
AKILLI KİLİT TUŞ AYARI: Mekanik tuşların görevi değiştirmenizi sağlar. B0- tüm tuşlar ve görevler aktiftir. 
B1- tüm tuşlar aktif ancak çocuk koruma ve sıfırlama moduna alınamaz. B2- Tüm tuşlar ve görevler devre 
dışıdır. (B1 ve B2 aktif iken eğer yetkili telefonda bir sorun olursa sıfırlama işlemi için servis çağırmanız 
gerekir) (Bu özellik sadece ND cihaz tipi ve 87 üzeri sürümlerde aktiftir)
GÜÇLENDİRİLMİŞ KABLOSUZ BAĞLANTI: Bu modu sadece tuş takımı, parmak izi okuyucu, uzaktan 
kumanda veya benzeri RF ile çalışan kontrol cihazlarında sorun yaşıyorsanız aktif etmelisiniz. Örneğin, 
kilidiniz ancak 2-3 kere şifrenizi girdiğinizde veya parmağınızı okuttuğunuzda çalışıyorsa bu mod aktif 
edilmelidir. Eğer böyle bir sorun ile karşılaşmadıysanız ve bu modu aktif ederseniz, akıllı kilidiniz daha fazla 
pil harcayacaktır. (Bu özellik sadece ND cihaz tipi ve 87 üzeri sürümlerde aktiftir)
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5.3.3.  KULLANICI SEKMESİ
Bu sekmede, otomatik kilitleme modülü, ev otomasyon arayüzü, tuş takımı, parmak izi okuyucu vb. motorlu silindirin 
kontrolcülerini yönetebilirsiniz. “Kontrolcüler” satırına dokunursanız kayıtlı kontrol cihazlarını düzenleyebilirsiniz. Herhangi 
bir kullanıcıya dokunursanız, adı düzenleyebileceğiniz veya kontrolcüleri tek tek silebileceğiniz sayfaya ulaşırsınız.

Kullanıcılar

Dokunun

Gene bu menüden “Geçici Erişim Kodu Oluştur” butonu ile tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz. Daha fazla detay için 
18, 19 ve 20.sayfalara bakınız.

“Yeni Kontrolcü / Kullanıcı Tanımlama” satırına 
dokunursanız yeni kontrolcü / kullanıcı 
kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı açıklama için lütfen 
sonraki 2 sayfayı kontrol edin.

“Sistemdeki Kontrolcüleri Sil” satırına 
dokunursanız tüm kontrol cihazlarını silecektir. 

SIFIRLAMA işlemi yapmadığınız sürece yetkili 
kontrol cihazını bu adım ile silemezsiniz.

Menü
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Parmak izi okuyucu;

uyandırın ve kilitleme 
tuşuna basın

Oto-Kilitleme modülü;

Mıknatısı üçgen işaretine 
yaklaştırın ve ışığın sabit 

yanmasını bekleyin

YENİ KONTROLCÜ / KULLANICI TANIMLAMA:
Akılı kilidiniz 39 farklı kontrol cihazı öğrenebilir. 

Akıllı kilidinizi yeni kontrol cihazı/kullanıcı tanıma moduna 
geçirmek için “Yeşil Artı” düğmesine dokunun, akıllı kilit uzun 
bir uyarı tonuyla yeni kontrol cihazı tanıma moduna 
geçecektir. Bu tondan sonra, akıllı kilide kaydetmek 
istediğiniz yeni kontrolcü üzerinden kilitleme veya açma 
sinyali göndermeniz gerekir, aşamalar aşağıdaki gibidir:

Menü
Butonu

Kullanıcı Sekmesi

Yeni kontrol 
cihazı 
tanımlama
moduna almak  
için dokunun

DESi

Tuş takımı;

uyandırın ve kilitleme 
tuşuna basın

Uzaktan kumanda;

herhangi bir tuşa 
basılı tutun

DESi

Ev otomasyon arayüzü;

cihaza elektrik verin, sarı-siyah kabloyu kısa devre 
yapın ve bırakın.

3-12 V 
DC

 Diğer kontrolcüler için, 
kilitleme veya açma 

komutu göndermeniz 
gereklidir.

 Yeni telefon 
kullanıcısı eklemek 

için bir sonraki 
sayfaya bakın

Konu ile ilgili videoyu izlemek için lütfen linke tıklayın https://www.youtube.com/watch?v=wKUQSBkKHX4
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5.3.3. 2. YENİ AKILLI TELEFON KULLANICISI TANIMLAMA (YETKİLİ TELEFON ARACILIĞI İLE)

NOT: Android telefonlar uygulamayı yüklerken bazı izinler isteyecektir. İstenen tüm izinlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın verilmesi gerekir.  

- Yeni tanımlanacak kullanıcının telefonuna mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Utopic' uygulamasını indirin.
- İstediğiniz dili seçin ve onaylayın.
- YETKİLİ MOBİL TELEFON  ile motorlu silindire bağlanın. Sağ üstte bulunan ayarlar simgesine dokunun, kullanıcılar 
menüsünden “YENİ KONTROLCÜ TANIMLA”  sekmesine girin ve “YEŞİL ARTI”  butonuna dokunun. Uzun ve ardından kısa 
uyarı sesi duyulacaktır.
- Tanıtmak istediğiniz yeni mobil telefon ile uygulamaya girin ve sol üst köşedeki “+” ya dokunun.
- UTOPIC satırına dokunun ve cihazınız için ad girin ve onaylayın.
- Eşleştirme başarılı olursa, motorlu silindirden 2 kısa ton duyarsınız ve cihazınız motorlu silindirin yeni bir kontrolcüsü olur. 

Yetkili 
Mobil 
Telefon ile 
yeni 
kontrolcü 
tanımla 
sekmesine 
girin

Konu ile ilgili videoyu izlemek için lütfen linke tıklayın https://youtu.be/wKUQSBkKHX4?t=51

https://youtu.be/wKUQSBkKHX4?t=51
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Mobil Uygulama İle Geçici Erişim Kodu Kullanılarak Kilidi Açma

5.3.3.3. YETKİLİ KULLANICI TELEFONU İLE GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA İŞLEMİ
Motorlu silindirin yetkili kullanıcısıysanız, kilitten uzakta olsanız bile herhangi birinin kapınızı açmasına izin verebilirsiniz. Bu 
işlevin çalışması için internet bağlantısı gerekmez. Bu özellik Utopic Uygulaması veya Utopic Kablosuz Tuş Takımı üzerinden 
kullanılabilir.

5.3.3.3.a UYGULAMA İLE TARİH SINIRLI GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA
Eğer akıllı kilidinize bluetooth ile bağlanabiliyorsanız, tarih aralığı belirleyerek giriş kodu oluşturabilirsiniz. Akıllı kilide bluetooth 
ile bağlanamıyorsanız tarih aralığı seçmeden tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz. Her iki işlem içinde yetkili kullanıcı olmanız 
gerekir.

Bu adımları takip ederek tarih sınırlı tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz:

- Paylaşılan kodu kopyalayın. (Paylaşılan tüm metni kopyalayabilirsiniz. Uygulama kodu otomatik olarak filtreleyecek 
ve gerekli yeri yapıştıracaktır.)
– Cep telefonunuza Utopic uygulamasını yükleyin, uygulamayı başlatın, dili seçin ve isterseniz bir şifre belirleyin.

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin.
- Sağ üstte bulunan ayarlar butonuna dokunun.
- Altta bulunan kullanıcılar sekmesine dokunun.
- Açılan sayfada yer alan ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ sekmesine dokunun.
- ‘Uygulama İle’ seçeneğine dokunun.
- ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ butonuna dokunarak, şifreyi oluşturun.
- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp aracılığı ile paylaşın.
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5.3.3.3.a KABLOSUZ TUŞ TAKIMININ OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME
OTP özelliği fabrikasyon olarak tuş takımında kapalı gelmektedir. OTP özelliğini açmak için;
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” butonuna dokunun. 
Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “0” butonuna dokunun. Ekranda “OTP” görününce “AYAR” butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz; 
“AÇIK” OTP özelliğinin açık, “KAPALI” ise OTP özelliğinin kapalı olduğu anlamına 
gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR” butonuna dokunun.

– Cep telefonunuzu akıllı kilidin takıldığı kapıya olabildiğince yakın tutun ve uygulama ana ekranının altında bulunan “Tek 
Kullanımlık Kodu Kullan” yazan yere dokunun.
– Uygulama etrafınızda bulunan akıllı kilitleri arar ve bulduğu zaman ekrana kodu kullanmak istediğine dair bir uyarı çıkarır.
Bu uyarıyı görünce onaylaya dokunun.
– Kodu ekranda yazıldığı gibi gördüğünüzde, kapının kilidini açmak için “Yeşil Onay Butonuna” dokunun.
– Kod kilit için geçerliyse, akıllı kilit kapının kilidini açar ve uygulama kilidin açıldığına dair bir bilgi verir.

DESi

12345

Dokunmatik 
Tuşlar

Kilit Tuşu

Menü Tuşu

Ekran
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Yetkili mobil telefon ile akıllı kilide OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ özellikli kablosuz tuş takımı ekleme;
-  Yetkili kullanıcı olarak tanıtılan akıllı telefon üzerinden akıllı kilit uygulamasını açın, kilide bağlantı sağlandıktan sonra sağ 
üstte bulunan ayarlar simgesine dokunun.
-  Altta bulunan kullanıcılar sekmesine girin ve yeni kontrolcü tanımlama sekmesine girin.
-  ‘Akıllı kilide yeni bir kontrolcü öğretmek için yandaki butona dokunun’ ifadesinin yanında bulunan + işaretine basın. Bu 
esnada akıllı kilidinizden uzun bir uyarı sesi duyulacak, ardından gelen kısa uyarı sesi ile birlikte cihazınız yeni kontrolcü 
eşleşme moduna girecek.
-  ‘OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ uyumlu kablosuz tuş takımı üzerinden sırasıyla 1 2 3 4 tuşlayınız.
NOT: Eşleştirme işlemi sırasında kablosuz tuş takımı üzerinden ‘Kilitleme’ tuşu ile sinyal göndererek eşleştirme işlemini 
tamamlarsanız, kablosuz tuş takımı standart özellikli olarak akıllı kilide tanımlanır. Sadece 5 haneli önceden tanımlı şifre ile 
kilidinizi açabilirsiniz. SKGS özellikleri aktif hale gelmez.

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin. Sağ üstte bulunan ayarlar butonuna dokunun.
- Altta bulunan kullanıcılar sekmesine dokunun. Açılan sayfada yer alan ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ sekmesine dokunun.
- ‘Keypad İle’ seçeneğine dokunun.
- Karşınıza çıkan hazır taslaklardan birini seçin. (Adımlara ‘Ziyaretçi’ seçilerek devam edilecektir.)
- Açılan sayfada, kullanım tipinin tek giriş mi yoksa birden çok giriş mi olduğuna, oluşturulacak şifrenin başlangıç
ve bitiş tarihini ayarlayınız. Eğer cihaza bluetooth ile bağlantınız olmadan erişim kodu oluşturmak isterseniz, saat
aralığını seçme şansınız bulunmaz. Ancak bluetooth ile bağlantı sağladıktan sonra erişim kodu oluşturursanız saat
aralığını seçme şansınız olur.

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin. Sağ üstte bulunan ayarlar butonuna dokunun.
- Altta bulunan kullanıcılar sekmesine dokunun. Açılan sayfada yer alan ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ sekmesine dokunun.
- ‘Keypad İle’ seçeneğine dokunun.
- Karşınıza çıkan hazır taslaklardan birini seçin. (Adımlara ‘Ziyaretçi’ seçilerek devam edilecektir.)
- Açılan sayfada, kullanım tipinin tek giriş mi yoksa birden çok giriş mi olduğuna, oluşturulacak şifrenin başlangıç
ve bitiş tarihini ayarlayınız. Eğer cihaza bluetooth ile bağlantınız olmadan erişim kodu oluşturmak isterseniz, saat
aralığını seçme şansınız bulunmaz. Ancak bluetooth ile bağlantı sağladıktan sonra erişim kodu oluşturursanız saat
aralığını seçme şansınız olur.

Geçici Erişim Kodu Oluşturma (Tuş Takımı Üzerinden Giriş İçin) 
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- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi 
görüntülenecektir. 
- Şifre olarak “12345” girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir.
- “7 ” butonuna dokunun. Ekranda “ŞİFRE” ifadesi görünecektir. “AYAR” butonuna dokunun.
- Ekranda “YETKİLİ” ifadesi göründüğünde “ AYAR” butonuna tekrar dokunun.
-  Ekranda “YENİ ŞİFRE” görüntülendiği sırada 5 haneli yeni yetkili şifrenizi girin. Ardından “TEKRAR” ifadesi 
görüntülendiğinde 5 haneli yeni şifreyi tekrar girin.  Böylelikle yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır. 

- ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ butonuna dokunarak, özelliklerini belirlediğiniz şifreyi oluşturabilirsiniz.
- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.
- Paylaşılan 8 haneli şifreyi tuş takımına girerek, akıllı kilidi açabilirsiniz. Eğer paylaşılan şifre ‘Belirli Süreli Kullanımlık 
Şifre’ ise bir kez 8 haneli şifre girildikten sonra, şifrenin son 4 hanesini girerekte akıllı kilidi açabilirsiniz.

NOT: Misafir OTP – Geçici Erişim kodu sekmesinde, giriş-çıkış saati fabrikasyon olarak 14:00 – 10:00 olarak 
tanımlanmıştır. Bu saat aralığını değiştirmek için akıllı kilidinize bluetooth ile bağlanmalı ve geçici erişim kodunu giriş-çıkış 
saati değiştirerek oluşturmalısınız. Aksi halde seçilen tarih ne olursa olsun kod 14:00 – 10:00 arasında aktif olacaktır. 

OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ özelliği menüden aktif olan tuş takımınızı, hem OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ ile hem 
de normal tanımlanan yetkili veya kullanıcı şifreleriniz ile kullanabilirsiniz.
- Tuş takımını uyandırıp. Tuş takımı üzerinde bulunan ‘AYAR’ tuşuna dokunarak, tanımladığınız 5 haneli şifre ile (eğer 
değiştirmediyseniz fabrikasyon olarak 12345 tanımlıdır) giriş yapabilirsiniz. 

Kullanmadan
Önce

Ayarlayın
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Menu
Button

Reports Tab

ÖNEMLİ NOTLAR
-  'Tek' seçeneği ile kod oluşturduğunuz durumda, kullanıcı bu kodu kullanarak akıllı kilidi 'sadece bir kez' açabilir.
-  'Çok' giriş seçeneği ile oluşturulan kodlar ise akıllı kilidi belirlenen süre zarfında sınırsız kez açabilir.
-  Tarihleri kesişen iki farklı 'çok' giriş seçenekli kod oluşturursanız ve son giriş tarihli olan kod kullanılırsa, ilk 
başlangıç tarihli olan kodu iptal eder.

Örneğin; 20 Eylül ile 25 Eylül arası geçerli çok giriş seçenekli kod oluşturduğunuzu varsayalım (1. Kod)
Daha sonra, 23 Eylül ile 25 Eylül arası bir çok giriş seçenekli kod daha oluşturduğunuzu varsayalım (2. Kod)
Eğer 23 Eylül tarihinde 1. kodu kullanırsanız, kapınız açılır.

Aynı şekilde 23 Eylül tarihinde 2. kodu kullanırsanız kapınız gene açılır ancak 1. kodu iptal eder.
2. kodun kullanımı ile 1. kod devre dışı kalır ve kullanılamaz.

- Geçerliliği bir ay içinde başlayıp, bitişi ise gelecek ay içinde olan çok giriş seçenekli kod oluşturursanız ve 
oluşturulan bu kod başlangıç ayı içerisinde kullanılmazsa, otomatik olarak iptal edilir.

Örneğin; 30 Eylül - 5 Ekim arasında geçerli olacak bir kod oluşturdunuz.
Eğer bu kod 30 Eylül'de kullanılırsa, kilidi açar ve 5 Ekim'e kadar geçerli olur.
Kod Eylül ayında kullanılmazsa, otomatik olarak iptal edilir. Yani Ekim ayında da çalışmaz.

5.3.4. RAPORLAR SEKMESİ
Bu sekmede, hangi kullanıcının kilidi açtığını veya kilitlendiğini görebilirsiniz. Saat, tarih ve kullanıcıyı da takip edebilirsiniz.
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5.4. KULLANIM
Akıllı kilidi kullanmadan önce, motorlu silindirle kullanılacak olan kilide göre “kilitleme yönü” ve “kilit tur sayısı” 
ayarınıyapmalısınız. (bkz. sayfa 12)

5.4.1. KİLİDİ / KAPIYI AÇMA
Uygulamayı açın, motorlu silindire bağlanın ve KİLİDİ AÇ butonuna basın. Motorlu silindiriniz kilidi ve kapıyı açacaktır. 
Ayrıca akıllı kilit üzerindeki düğmeyi kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Acil durumlar için, tutamak ve anahtar kapıkilidini 
açabilir.

5.4.2. KİLİTLEME
Uygulamayı açın, motorlu silindire bağlanın ve TEK TUR KİLİTLE veya TAM KİLİTLE butonuna basın. Motorlu silindiriniz 
kilitleme işlemini yapacaktır. 
Ayrıca akıllı kilit üzerindeki düğmeyi kullanarak kilitleyebilirsiniz. Acil durumlar için, tutamak ve anahtar ile de 
kilitleyebilirsiniz.

5.4.3. ÇOCUK KİLİDİ
Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirirseniz, akıllı kilit standart bir mekanik kilit gibi davranır ve anahtarla veya yalnızca 
tutamakla kullanılabilir. Kayıtlı kontrolcülerin (ND 87 sürüm ve sonrasında yetkili kullanıcı hariç) hiçbiri, çocuk kilidi 
devre dışı bırakılıncaya kadar çalışmayacaktır. Çocuk kilidini etkinleştirmek için, uzun (3 san.) uyarı sesi duyana kadar 
akıllı kilit üzerindeki iki düğmeyi basılı tutun. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için, 3 kısa uyarı tonunu duyana kadar 
akıllı kilit üzerindeki iki düğmeyi basılı tutun.
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-  Cihaz yaklaşık 3 saatte tamamen şarj olur. Piller boş değilse bile cihazınızı iki ayda bir şarj etmenizi öneririz. 
Gözetim altında şarj etmenizi tavsiye ederiz.  Şarj aletininin uzun süre akıllı kilit üzerinde bırakılmaması tavsiye 
edilir.

-  Yüksek kaliteli 5V DC microUSB şarj cihazları veya powerbank ile şarj edilmelidir. Düşük kaliteli ürünler ile şarj 
riski kullanıcıya aittir.

-  Eğer evinize uzun bir süre zarfında uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı 
muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca 2 aydan uzun bir süre evden uzak olacaksanız, cihazı çocuk kilidi 
moduna almanızı öneririz. Uzun süre şarj yapılmadan bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale 
gelebilir.

5.5. BAKIM
Cihazın dış yüzeyleri temiz ve yumuşak bir bezle silinebilir. Temizlik için hiçbir zaman su ya da aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. 
Akıllı kilidinizi sökmeye çalışmayınız.

5.5.1. AKILI KİLİDİ ŞARJ ETME
Herhangi bir işlemden sonra üçlü uyarı tonu duyarsanız (kilitleme / kilit açma) veya motorlu silindir çok yavaş dönerse, 
yeniden şarj etmeniz gerekir.

Ö
N

EM
Lİ
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6. HATA GİDERME
EĞER CİHAZ KAPIYI TAM OLARAK KİLİTLEYEMİYORSA / AÇAMIYORSA
Kilit mekanizmasının çalışmasını zorlaştıran mekanik bir sürtünme olabilir. Bu tip durumlar genellikle kapının sarkması ya da 
kilit montaj hatalarından kaynaklanır. Kilidi anahtarla kolayca açıp açamadığınızı kontrol edin. Kilit sisteminizde arıza olup 
olmadığını kontrol ettirin.

Akıllı kilidin pilleri zayıflamış olabilir. Cihazın pillerini değiştirin.

TOPUZ DÖNDÜĞÜ HALDE KAPI AÇILMIYORSA
Akıllı kilit ve silindir arasındaki bağlantıda bir problem vardır. En yakın teknik servisimizle irtibata geçin.

Anahtar kesme işlemini hata yapmış olabilirsiniz. Silindire ait diğer bir anahtar ile kesme işlemini tekrarlayınız.

KONTROLCÜLER MOTORLU SİLİNDİRİ ÇALIŞTIRMIYORSA
Çocuk kilidi devrede olabilir. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için, motorlu silindirdeki iki düğmeye basın ve 3 kısa uyarı 
sesi duyana kadar bekleyin.

KONTROLCÜ ÜZERİNDEN MOTORLU SİLİNDİRİN AYARLARINI DEĞİŞTİREMİYORSANIZ
Deneme yaptığınız kontrolcü akıllı kilide yetkili kontrolcü olarak kaydedilmemiş olabilir. Akıllı kilidin yetkili kontrolcüsünü 
değiştirmek istiyorsanız, son sayfada yer alan “AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA” konusunu kontrol edin.

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız https://youtu.be/JMhGWA3w--M

https://youtu.be/JMhGWA3w--M
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TELEFONUMU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANIMLAYAMIYORUM
Akıllı kilide kayıt edilmiş yetkili bir kontrolcü olmasından dolayı öncelikle akıllı kilidi sıfırlamanız gerekmektedir. Sıfırlama 
işlemi için son sayfaya bakabilirsiniz. Sıfırlama sonrasında yetkili olarak tanımlamak istediğiniz telefonu, akıllı kilide 
tanımlayabilirsiniz.  Konu ile alakalı destek videosuna ulaşabilirsiniz https://youtu.be/v9uhFzqrHdM .

TELEFONUM AKILLI KİLİDE BAĞLANAMIYOR
1.Telefonun bluetoothu açık olmalıdır. Android akıllı telefonlarda, lokasyon ve diğer sorulara uygulama yüklenirken izin 
verilmelidir. Eğer bu sorulara izin vermediyseniz, uygulamayı silip tekrar yüklemeniz ve gerekli izinleri vermeniz 
gerekmektedir.
2.Akıllı kilit tanıma ve eşleme moduna alınmamıştır. Eğer akıllı kilidiniz sıfır bir ürünse ve daha önce herhangi bir kontrolcü 
(telefon, parmak izi okuyucu, kumanda, tuş takımı) tanımlanmadıysa, akıllı kilit üzerinde bulunan iki tuşa aynı anda uzun 
uyarı sesi gelene kadar basılı tutunuz, uyarı sesi geldikten sonra parmaklarınızı tuştan çekiniz. İkinci kısa uyarı tonu ile 
birlikte artık akıllı kilidiniz tanıma/eşleşme modundadır. 

AKILLI KİLİT ÜZERİNDE BULUNAN TUŞLAR ÇALIŞMIYOR
1.  Akıllı kilidinizin şarjı bitmiş olabilir.
2.  Uzun süre kullanılmama durumu var ise, şarjlı pilleriniz zarar görmüş olabilir ve servis tarafından yenisi ile 
değiştirilmesi gerekebilir. 
3.  Akıllı kilidinizi gece moduna veya bir diğer adıyla çocuk koruma moduna geçirmiş olabilirsiniz. Bu moddan çıkmak 
için, akıllı kilidinizin üzerinde bulunan iki tuşa aynı anda 4 saniye kadar basılı tutun, uyarı sesi geldiğinde parmaklarınızı 
tuşlardan çekin

4. Tuş modu bölümünden B2 seçeneği aktif edilmiş olabilir. (ND 87 veya üzeri akıllı kilitlerde)

https://youtu.be/v9uhFzqrHdM
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AKILLI KİLİDİMİN KOMUTLARI TERS ÇALIŞIYOR. KİLİTLEME TUŞU AÇMA, AÇMA TUŞU KİLİTLEME YAPIYOR. 
Yetkili kontrolcü ile kilitleme yönünü terse çevirmeniz gerekir. Mobil uygulama üzerinde bulunan ayardan bu yönü 
değiştirebilirsiniz. (bkz. sayfa 12)

MOBİL UYGULAMAYA GİRİŞ YAPTIĞIM ŞİFREMİ UNUTTUM
Şifrenizi unutmanız durumunda, sıfırlama şansınız bulunmamaktadır. Çözüm olarak uygulamayı silip, tekrar yüklemeniz 
gerekir. Ancak bu durumda da akıllı kilidiniz telefonunuzu tanımaz. Yukarıda bulunan sıfırlama işlemini ve cihazı tekrar 
tanıtma/eşleşme moduna alma işlemini uygulamanız gerekir.

AKILLI KİLİDİMİN HIZ AYARINI YAPAMIYORUM
Akıllı kilit versiyonunuz 80’nin altında ise, uygulamada motor gücü ayarını görmenize rağmen değişiklik yapmanıza izin 
verilmez. Akıllı kilidinizi güncel versiyona yükselttikten sonra motor gücü ayarını yapabilirsiniz. (bkz. sayfa 20)

TEK KULLANIMLIK GİRİŞ KODU OLUŞTURAMIYORUM
Akıllı kilit versiyonunuz 80’nin altında ise, uygulama üzerinden geçici erişim kodu oluşturamazsınız. Akıllı kilidinizi 
güncel versiyona yükselttikten sonra geçici erişim kodu oluşturabilirsiniz. (bkz. sayfa 20)
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7. AKILLI KİLİT YAZILIM GÜNCELLEME İŞLEMİ
Lütfen adımları takip ediniz;
- Yetkili kontrolcü olarak tanımlanan akıllı telefon ile kilide bağlanın.
-  Ayarlara dokunun, Cihaz Bilgisi sekmesine girin. Alt tarafta bulunan 
Yazılım Versiyonu satırına dokunun.
- Yeni bir yazılım var ise ekranda size uyarı çıkacaktır.
- Başlat butonuna dokunarak yazılım güncelleme işlemini 
başlatabilirsiniz. 

- Güncelleme işlemi sırasında akıllı kilidinizin ve cep telefonunuzun şarjının minimum %50 seviyesinde olmasına dikkat 
ediniz. 
- Güncelleme işlemi yaklaşık 10 dakika sürecektir. Bu süre zarfında cep telefonunuz ve akıllı kilidinizin birbirine yakın olması 
gerekir. 
- Bluetooth bağlantısının kopmaması ve uygulamanın kapanmamasına dikkat ediniz. Telefonu uçak moduna almanızı tavsiye 
ederiz. Ancak bazı modellerde uçak moduna geçiş yapıldığında bluetooth kapanmaktadır. İşleme başlamadan önce 
bluetoothun açık olduğuna emin olunuz. 

ÖNEMLİ UYARILAR:

Cihaz 
Bilgisi

Menü
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8. AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA
- Sıfırlama işlemi için kutu içerisinde bulunan USB şarj aletini prize bağlayınız ve akıllı kilide takabilecek şekilde konumlandırınız 
(USB soketini bu adımda akıllı kilide takmayınız). 
-  Akıllı kilit üzerinde bulunan iki butona aynı anda önce ilk uzun uyarısı sesi daha sonra ikinci uzun uyarı sesi gelene kadar basılı 
tutunuz. İkinci uzun uyarı sesi geldiği sırada parmaklarınızı çekerek USB şarj kablosunu akıllı kilidin şarj yuvasına takınız. 
-  Eğer sıfırlama işlemini başarılı şekilde yapabildiyseniz sıralı şekilde kısa uyarı tonları duymalısınız. 
- Sıfırlama işleminden sonra akıllı kilidiniz uyku moduna geçmektedir. Bu moddan çıkarmak ve tanıma/eşleşme moduna almak 
için akıllı kilidin üzerinde bulunan iki butona aynı anda uzun uyarı sesini duyana kadar basmalısınız. Uzun uyarı sesi geldiği an 
parmaklarınızı çekmelisiniz. Bu sırada cihazdan gelen kısa uyarı tonu akıllı kilidin tanıma/eşleşme moduna geçtiğini 
bildirmektedir. 
-  Mobil App üzerinden cihazını eşleştirdiğiniz andan itibaren telefonunuz akıllı kilidin yetkili kontrolcüsü olacaktır. Artık akıllı 
kilidinize ait tüm ayarları mobil App üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. (bkz. sayfa 8)

Konu ile alakalı destek videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız https://youtu.be/v9uhFzqrHdM 

Diğer Kontrol Cihazlarını Tanıtmak İçin:
Parmak izi okuyucusu için, parmak izi okuyucusunu uyandırın ve kilitleme butonuna dokunun. Tuş takımı için, tuş takımını 
uyandırın ve kilitleme butonuna dokunun. Yetkili (master) uzaktan kumanda için, akıllı kilit çalışmaya başlayana kadar 2.butona 
basılı tutun. ) 
Konu ile alakalı destek videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız https://youtu.be/wKUQSBkKHX4 

/Tüm bu soruların cevapları ve uygulamalı videoları için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com 
user/desialarmsecurity/

https://youtu.be/v9uhFzqrHdM
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9. ANAHTARLA GİRİŞ POZİSYONUNU TANIMLAMA
Önce dışarıdan anahtarı takın. Anahtarı tam olarak takmak için akıllı kilit tutamağını 
hafifçe sağa-sola çevirmeniz gerekebilir. Anahtar tam olarak girdikten sonra anahtarı 
sağa veya sola yarım tur çevirin ve yandaki mavi anahtar ikonuna dokunun. Bu ayar 
yapıldıktan sonra, akıllı kilit her kilitleme veya açılmadan sonra öğrenilen pozisyonda 
duracaktır.

ÖNEMLİ NOT: Lütfen ENCODER veya ANAHTAR GİRİŞ'in aktif olduğundan emin olun. 
Değilse, akıllı kilidinizi sıfırlamanız ve yetkili kullanıcıyı tekrar eşleştirmeniz gerekir. 

ÖNEMLİ NOT-2: Akıllı kilidin düzgün çalışabilmesi için öncelikle “ kilitleme yönünü” ve “kilit 
tur sayısını” ayarlamalısınız.

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=JMhGWA3w--M
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10. 'KOLAY KURULUM' NASIL KULLANILIR?

- Önce akıllı kilidin, kapıya montajını yapın.
- Kapıya içeriden bakarken kapı kolunun nerede olduğunu seçin.
- Akıllı kilit otomatik olarak ayarları yapacaktır.

- Kilitle butonuna basarak cihazın doğru çalışıp, çalışmadığını 
kontrol edin.

- Eğer düzgün çalışıyorsa eveti seçin ve kuruluma devam edin.

https://youtu.be/KF7SPaxDIws?t=45
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10.1. KOLAY KURULUM İLE ANAHTARLA GİRİŞ POZİSYONU AYARLAMA

- Anahtarı dışarıdan takın ve tam olarak girebilmesi için akıllı kilit üzerindeki tutamağı 
sağ sola hareket ettiriniz. Devam et butonuna dokunun ve akıllı kilidin ayar yapmasını 
bekleyin.
- Anahtarı çıkarın, akıllı kilit üzerinde bulunan tutamağı sağ ve sola bir kaç kez hareket 
ettirin. Devam et butonuna dokunun ve akıllı kilidin kendini test etmesini bekleyin.

- Test sonrası eğer kapınız kilitlendiyse evet seçeneğine dokunun.
- Dışarıdan anahtarı takmaya çalışın,  evin iç tarafında da bir anahtar olduğu için 
biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir. Eğer başarılı olduysanız evet butonuna 
dokunun.
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10.1. KOLAY KURULUM İLE ANAHTARLA GİRİŞ POZİSYONU AYARLAMA

- Anahtarı çıkarın ve akıllı kilit üzerinde bulunan tutamağı sağa sola bir 
kaç kez çevirerek tutamağın tekrar dönebilir olmasını sağlayın.
- Onaya dokunarak kolay kurulumu bitirin.

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke 
tıklayınız https://www.youtube.com/watch?

v=JMhGWA3w--M

https://www.youtube.com/watch?v=JMhGWA3w--M
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11. BAZI ANDROID İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP TELEFONLARDA ORTAYA ÇIKAN BAĞLANTI SORUNUNU GİDERME
Bazı Android telefonlar, akıllı kilitle ilk kez eşleştirirken sorun yaşayabilir. Bu sorunlar, Android sürümlerinin farklılığından 
kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir. 

Not: Android 11 sürümlerinde, sağ üst köşedeki 3 nokta yerine, aşağı yönde oklu küçük bir simge(  filtre simgesi) yer 
almaktadır. Bu simgeye tıklayarak sistem uygulamarını görüntüleyebilirsiniz.

Not-2: Android modellerine ve sürümlerine göre bu menü isimleri değişkenlik gösterebilir. 

1.  Android cihazın ayarlarına gidin
2.  Uygulamaları seçin
3.  Sağ üst köşedeki 3 noktayı tıklayın ve  Sistem Uygulamalarını Göster'i seçin
4.  Uygulamalar listesinden Bluetooth'u bulun ve dokunun
5.  Durmaya Zorla'ya dokunun
6.  Depolama'yı seçin
7.  Veriyi Sil
8.  Önbelleği Temizle
9.  Cep telefonunu yeniden başlatın 



Tüm Hakları Saklıdır.
 DESi Alarm Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.

 www.desi.com.tr
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