
Geçici Erişim Kodu Oluşturma (Tuş Takımı Üzerinden Giriş İçin)
1- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin.
2- Sağ üstte bulunan ayarlar butonuna dokunun.
3- Altta bulunan kullanıcılar sekmesine dokunun.
4- Açılan sayfada yer alan ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ sekmesine dokunun.
5- ‘Keypad İle’ seçeneğine dokunun.
6- Karşınıza çıkan hazır taslaklardan birini seçin. (Adımlara ‘Ziyaretçi’ seçilerek devam edilecektir.)
7- 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.
8- ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ butonuna dokunarak, özelliklerini belirlediğiniz şifreyi oluşturabilirsiniz.
9- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.
10- 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 hanesi girilerekte akıllı kilit açılabilir.

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. 

Yetkili mobil telefon ile akıllı kilide OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ özellikli kablosuz tuş takımı ekleme;
1- Yetkili kullanıcı olarak tanıtılan akıllı telefon üzerinden akıllı kilit uygulamasını açın, kilide bağlantı sağlandıktan sonra sağ üstte
bulunan ayarlar simgesine dokunun.
2- Altta bulunan kullanıcılar sekmesine girin.
3- Yeni kontrolcü tanımlama sekmesine girin.
4- ‘Motorlu silindire 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.
5- ‘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.
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OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ TANIMI VE KULLANIMI

Default master password of keypad is “12345". The first thing you need to do is changing default password as follows:

In this way, the master password will be changed. Schematic representation of this operation is as follows:

- After display animation, re-enter the new master password.
- Touch “1" button and enter the new master password in 5 digit. 

7.2. CHANGING DEFAULT MASTER PASSWORD

- Wake the keypad up by putting your palm to the touch keys and then touch “M” button. “A” appears on the display.
- Enter “12345" as password. After display animation, touch “M” button again. “b” appears on the display.
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“O” - buzzer is enabled,
“C” - buzzer is disabled.

- When desired way is displayed, touch “M" button. 

- Wake the keypad up by putting your palm to the touch keys and then touch “M” button. “A” appears on the display.
You can disabled (or enable) activation sounds by following steps below:

After first locking or unlocking operation done by keypad, selected settings will be applied to the system. Schematic 
representation of operation is as follows:

7.3.7. ENABLING OR DISABLING BUZZER SOUND 

- Enter 5 digit master password. After display animation, touch “3” button. “O” or “c” will be displayed.
- Touch “LOCK" button to toggle between;
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- Unscrew back plate screw. Hold keypad from bottom part, pull and lift up
to detach it from back plate.

problems to use keypad in a proper way (e.g. motorized cylinder doesn’t 
unlock the door even if you enter correct password) , you need to replace 
the batteries. 

7.5.2. REPLACING BATTERIES OF KEYPAD
If you start to see “b” message on keypad’s display or if you are getting

Get 2x AAA Alkaline (or 1,5V Lithium Batteries) and follow steps below:

- Replace the battery with new one. Watch the polarities!
- Attach keypad to back plate and tighten the screw.

Back Plate
Screw

DESi

SKGS akıllı kilidinize bluetooth, WiFi veya benzeri herhangi bir protokol ile bağlantısı olmaksızın, çevrimdışı olarak şifre 
oluşturup, akıllı kilidi açabilecek şifreleri oluşturmanızı sağlayan bir teknolojidir. Oluşturulan 8 haneli şifre ile kapınızı ister bir 
tek giriş için, isterseniz belirlediğiniz tarih aralığında sınırsız şekilde açtırabilirsiniz. Tüm bunları gerçekleştirirken akıllı 
kilidinizin yakınında dahi olmanıza gerek yoktur. Ayrıca akıllı kilidinizin WiFi bağlantısına da ihtiyacı yoktur.

1. 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. 

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.
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Mobil Uygulama İle Geçici Erişim Kodu Kullanılarak Kilidi Açma
–  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.
– 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. 

2. GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA (UYGULAMA ÜZERİNDEN)
1- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin.
2- Sağ üstte bulunan ayarlar butonuna dokunun.
3- Altta bulunan kullanıcılar sekmesine dokunun.
4- Açılan sayfada yer alan ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ sekmesine dokunun.
5- ‘Uygulama İle’ seçeneğine dokunun.
6- ‘Geçici Erişim Kodu Oluştur’ butonuna dokunarak, şifreyi oluşturun.
7- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp aracılığı ile paylaşın.
8- Kodu kullacak kişiye Apple Store veya Google Play store’dan akıllı kilit uygulamasını yükletin.
9- Geçici erişim kodunu kullanacak kişi gelen kodu kopyalayıp, uygulama üzerinde bulunan yere yapıştırdıktan sonra akıllı kilidi tek
sefer giriş için kullanabilecektir.
Uygulama üzerinden gönderilen kodlarda, aynı kod ile birden fazla giriş sağlanamamaktadır. Ancak tekrar tekrar kod oluşturarak
paylaşabilirsiniz. Her kod ile bir defa giriş yapılabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR
– Süreli geçiş kapı sistemini kullanmak için bu modu açılmış ve akıllı kilide tanıtılmış bir tuş takımına ihtiyaç vardır.
– 'Tek' kullanım 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. 8 haneli kod başarılı
şekilde girildikten sonra belirlenen süre zarfında son 4 haneyi kullanmaya başlayabilirsiniz.
– Oluşturulan 8 haneli şifre ile kapınızı ister bir tek giriş için, isterseniz belirlediğiniz tarih aralığında sınırsız şekilde
açtırabilirsiniz. Tüm bunları gerçekleştirirken akıllı kilidinizin yakınında dahi olmanıza gerek yoktur. Ayrıca akıllı kilidinizin
Bluetooth veya WiFi bağlantısına da ihtiyacı yoktur.
– 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.
– 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. 
 1- Tuş takımını uyandırıp. OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ ile oluşturulan geçici erişim kodunu tuş takımına 
 girerek kullanabilirsiniz. Bu kod 8 hanelidir.
 2- Tuş takımını uyandırıp. Tuş takımı üzerinde bulunan ‘M’ tuşuna dokunarak, tanımladığınız 5 haneli şifre ile 
 (eğer değiştirmediyseniz fabrikasyon olarak 12345 tanımlıdır) giriş yapabilirsiniz.
– Tuş takımını hem OTP - ‘Süreli Kapı Geçiş Sistemi’ özelliği ile hem de 5 haneli önceden tanımlı şifreyle kullanırken yönetici 
ayarlarına erişmek için,
 1- Tuş takımını avuç içinizle dokunarak uyandırın.
 2- M tuşuna iki kere dokunun, ekranda A ifadesi ve hemen ardından üç çizgi belirmeli.
 3- Master şifrenizi girin, eğer değiştirmediyseniz şifreniz 12345 olarak tanımlıdır. Master şifre girildikten sonra 
 ekranda üç çizgi belirir. Böylelikle tuş takımının yönetici menüsüne erişmiş olursunuz. 
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