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1. PARÇALAR ve MONTAJ

2

Gösterge
(Arka Kapak)

Montaj
Delikleri

Dokunmatik 
Tuşlar

Ayar
Butonu

Kilitleme
Butonu Pil Değişimi İçin Vida

Cihazı, aşağıda gösterilen iki vida deliğini kullanarak 
sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir 
yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift 
taraflı bantı kullanılarak kolayca sabitleyebilirsiniz.



3

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, 
öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik 
parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır!
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin 
bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya 
aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

2.1. TUŞ TAKIMI MENÜLERİ İSİMLERİ ve NUMARALARI
1- Kapı yönü
2- Tur sayısı
3- Sesli uyarı 
4- Otomatik kilitleme (Utopic-R) / 
Yarı otomatik kilitleme (Utopic-2) 
5- Gecikmeli kilitleme (Utopic-R) / 
Gece modu (Utopic-2)

6- Yeni cihaz tanıtma
7- Şifre değiştirme / kullanıcı şifre 
oluşturma
8- Dil tutma süresi
9- Cihaz Tipi
0- OTP özelliği
Kilit Butonu - Lisan
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3. YÖNETİCİ AYARLARI 
Tuş takımına biri yetkili diğeri normal kullanıcı olarak iki farklı 5 
haneli şifre tanımlanabilir. Her iki şifre de kilidi açabilir. Ancak cihaz 
kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tuş 
takımının varsayılan yetkili şifresi “12345” olarak belirlenmiştir. 
UYARI:  Öncelikle fabrika tarafından atanan yetkili şifreyi değiştirin.
3.1. Varsayılan Yetkili Şifreyi Değiştirme
- 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. 



5

3.2. KULLANICI ŞİFRESİNİN BELİRLENMESİ/ DEĞİŞTİRİLMESİ
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin.  Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “7 ” butonuna dokunun. Ekranda “ŞİFRE” ifadesi görünecektir. 
“AYAR” butonuna dokunun.
- Ekranda “YETKİLİ” ifadesi göründüğünde “KİLİT” butonuna 
dokunun. 
- Ekranda “KULLANICI” ifadesi görüntülendiğinde “AYAR” 
butonuna dokunun.
-  Ekranda “YENİ ŞİFRE” görüntülendiği sırada 5 haneli yeni 
kullanıcı şifrenizi girin. Ardından “TEKRAR” ifadesi 
görüntülendiğinde 5 haneli yeni şifreyi tekrar girin.  Böylelikle 
kullanıcı şifreniz oluşturulmuş/ değiştirilmiş olacaktır. 

Aynı adımları izleyerek daha önce oluşturulan kullanıcı şifresini 
değiştirebilirsiniz.     
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4. AKILLI KİLİT AYARLARI
ÖNEMLİ NOT : Tuş takımı, akıllı kilide yetkili kullanıcı olarak 
tanımlıysa ayarları düzenleyebilirsiniz.

4.1. Kablosuz Kontrol Cihazlarını Akıllı Kilit İle Eşleştirme
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “6” butonuna dokunun. Ekranda “U.TANITMA” görününce “AYAR”
butonuna dokunun.
- Akıllı kilitten önce uzun sonra kısa uyarı tonu duyulacaktır. Kısa 
uyarı tonundan sonra eşleştirmek istediğiniz cihazdan bir RF sinyali 
gönderin.  (Kontrol cihazlarından RF sinyali göndermek için lütfen bir 
sonraki sayfaya bakınız) 

Sıralı 2 uyarı tonu duyulduğunda yeni kontrol cihazı, akıllı kilide 
eşleştirilmiş olacaktır. 



7
RF Sinyali Nasıl Gönderilir?
Uzaktan Kumanda:    İlk butona basın
Açık Buton:    Butona basın
Parmak İzi Okuyucu:    Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun   
Tuş Takımı:    Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun  
Otomatik Kapatıcı:    Mıknatısı cihazın yakınına getirin ve ardından 
cihazdan ayırın.
Ev-Otomasyon Arayüzü :Kırmızı ve beyaz kabloları kısa devre 
yapınız ve sonrasında kabloluları uzaklaştırınız.
4.1.1 Tuş Takımı Dilini Değiştirme
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “KİLİT” butonuna dokunun. Ekranda “LİSAN” görününce “AYAR” 
butonuna dokunun. 
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz.
- İstenilen dil ayarını kayıt etmek için “AYAR” butonuna dokunun.   
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4.2. Kilitleme Yönünü Ayarlama
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “1” butonuna dokunun. Ekranda “KAPI YÖNÜ” görününce “AYAR” 
butonuna dokunun.
- Ekranda “SAĞ” ifadesi belirecektir. “SOL” olarak ayarlamak için 
'KİLİT' tuşuna dokununuz. Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR” 
butonuna dokunun. 

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.
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4.3. Kilit Tur Sayısını Ayarlama
- Öncelikle kapınızı kapatınız. Kapının kilitli olmamasına dikkat edin.
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡”  sembolü görünecektir. 
- “2” butonuna dokunun. Ekranda “TUR SAYISI” görününce “AYAR” 
butonuna dokunun.
- Silindir, uzun (3 sn) bir uyarı sesi verecektir ve kapıyı kilitleyip 
açacaktır.  

Sıralı uyarı tonu duyulduğunda ise akıllı kilidiniz, tam kilitleme/açma 
için kaç dönüşe ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olacaktır. 
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4.4. Akıllı Kilidin Uyarı Sesi Ayarı
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “3”  butonuna dokunun. Ekranda “UYARI SESİ” görününce 
“AYAR” butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz; “AÇIK” 
sesli uyarı açık, “KAPALI” ise sesli uyarı kapalı anlamına 
gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR”  butonuna dokunun.  

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.
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4.5. Akıllı Kilidin Model Tipi Seçimi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “9”  butonuna dokunun. Ekranda “CİHAZ TİPİ” görününce 
“AYAR” butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz, akıllı 
kilit modelinizin adını gördüğünüzde “AYAR” butonuna dokunun.

DESi marka akıllı kilitler iki gruba ayrılmaktadır. Utopic-R ve Utopic-
OK ürünleri  “UTOPiC R” adıyla, Utopic-2 ise “UTOPiC 2” adıyla tuş 
takımına tanımlıdır. Utopic-2 ve Utopic-R akıllı kilitler sadece iki 
menüde farklılığa sahiptir. Utopic-R ve Utopic-OK modellerinde 
Otomatik Kilitleme ve Gecikmeli Kilitleme menüleri Utopic-2 
modellerinde Gece ve Yarı Otomatik olarak adlandırılmaktadır.
Cihaz tipi değiştirme işlemi;

ÖNEMLİ UYARI: 'MIDLINE' veya 'SMARTLINE' ürünlerini seçmeniz, akıllı 
kilit ile bağlantının kopmasına sebep olur.
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4.6. Otomatik Kilitleme Modu (Utopic-R) 
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “4”  butonuna dokunun. Ekranda “OTO.KİLİT”  görününce 
“AYAR” butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz; 
“AÇIK” otomatik kilitleme açık, “KAPALI” ise otomatik kilitleme 
özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR”  butonuna dokunun.  

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Otomatik kilitleme özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu 
bakınız.
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4.7. Gece Modu (Utopic-2 sadece 72 versiyon ve öncesi) 
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡”  sembolü görünecektir. 
- “5” butonuna dokunun. Ekranda “GECE” görününce “AYAR” 
butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz; 
“AÇIK” gece modu açık, “KAPALI” ise gece modu özelliğinin kapalı 
olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR”  butonuna dokunun.   

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Gece modu özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu bakınız.
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4.8. Gecikmeli Kilitleme Modu (Utopic-R) 
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡”  sembolü görünecektir. 
- “5”  butonuna dokunun. Ekranda “GECİK.KİLİT”  görününce 
“AYAR” butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz; 
“AÇIK” gecikmeli kilitleme açık, “KAPALI” ise gecikmeli kilitleme 
özelliğinin kapalı olduğu a nlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR”  butonuna dokunun.   
ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Gecikmeli kilitleme özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu 
bakınız.



4.9. Yarı Otomatik Kilitleme Modu (Utopic-2) 
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡”  sembolü görünecektir. 
- “4” butonuna dokunun. Ekranda “YARI OTO.” görününce 
“AYAR” butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz; 
“AÇIK” yarı otomatik mod özelliğinin açık, “KAPALI” ise ya rı 
otomatik mod özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR”  butonuna dokunun.   

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Yarı otomatik modun özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu 
bakınız.
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4.10. Kilit Dilini İçeride Tutma Süresi
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Ardından “AYAR” 
butonuna dokunun. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir. 
- “8” butonuna dokunun. Ekranda “DİL TUTMA” görününce “AYAR” 
butonuna dokunun.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT'  tuşuna dokununuz; “1  SN” 
kilit dilini en kısa süre içeride tutmaktadır, “3SN” kilit dilini orta süre 
içeride tutmaktadır, “6SN” ise kilit dilini en uzun süre içeride 
tutmaktadır. “0SN” ise dilsiz kapılar için kullanılmaktadır (ör. cam 
kapı)
- Seçiminizi kayıt etmek için “AYAR”  butonuna dokunun. 

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş 
takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, 
seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.
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4.11. OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi (Tek Kullanımlık Şifre)
- 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.  

ÖNEMLİ NOT: OTP özelliğinin kullanılabilmesi için yetkili kontrol 
cihazının akıllı telefon olması gerekmektedir. OTP özelliğinin kullanımı 
ve tüm detayları için OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi Kullanım 
Kılavuzunu inceleyiniz. 
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5. KULLANIM
5.1. Tuş Takımı İle Akıllı Kilidi İlk Tanıtma İşlemi 
Eğer akıllı kilidiniz, tuş takımının komutlarını algılamıyorsa, 
eşleştirme işlemi yapılmamış demektir.

Akıllı kilit ve tuş takımını eşleştirmek için lütfen adımları takip 
ediniz.
1- Utopic-R veya Utopic-OK modellerinin üzerinde bulunan iki tuşa 
basılı tutunuz, önce uzun daha sonra kısa uyarı sesi duyulacaktır. 
Utopic-2 modellerinde kapağı sökün ve elektronik devre kartının 
üzerinde bulunan beyaz veya bazı modellerde mavi olan tuşa basılı 
tutun, önce uzun daha sonra kısa uyarı sesi duyulacaktır.
2- Kısa uyarı sesinden sonra avucunuzla dokunarak tuş takımını 
uyandırın ve 'KİLİT' butonuna dokunun. 
3- Eğer işlem başarılı ise akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri 
duyulacaktır.
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5.2. Kilidi ve Kapıyı Açma 

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun ve 5 haneli yetkili 
şifrenizi girin. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra kilit ve 
kapınız açılacaktır.

5.1. Kapıyı Kilitleme
Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak içi avucunuz ile dokunun. 
Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

6. BAKIM
Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

6.1 Pil Değişimi
Alt vidayı sökün ve tuş takımını tabandan çıkarın. Pilleri 
değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın..

Sadece 1,5 V AAA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanın.
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6. SORUN GİDERME
Akıllı Kilidin Ayarlarını Tuş Takımı ile Ayarlayamıyorsanız 
Tuş takımı, yetkili kontrolcü olarak akıllı kilide tanıtılmamıştır. Akıllı kilidin, yetkili kontrol 
ünitesini değiştirmek için lütfen Utopic kılavuzlarına veya Youtube DESi kanalına bakınız.

Akıllı Kilidi Tuş Takımı ile Kontrol Edemiyorsanız 
1. Akıllı kilit gece modunda olabilir ya da tuş takımı pillerinin seviyesi düşük olabilir. 
2. Cihaz tipi menüsünden 'Midline' alarm modelini seçerek, kilitleme veya açma komutu 
yolladıysanız keypadiniz artık akıllı kilidi tanımaz. Sorunu gidermek için akıllı kilidi 
sıfırlamak ve tuş takımını tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir. Akıllı kilit sıfırlama işlemi 
için Utopic kılavuzlarına veya Youtube DESi kanalına bakabilirsiniz.

Yetkili Şifrem Ayar Menüsüne Giriş Yapamıyor
1. Yetkili şifrenizi hatırlayamıyorsanız, ürünün sıfırlanması için Desi fabrikasına 
gönderilmesi gerekir.
2. Cihaz tipi seçim menüsünden Midline veya Smartline modelini seçerek, yetkili şifreyi 
oluşturmuş olabilirsiniz. Alarm ürünlerinde yetkili şifre 4 hanelidir. Bu menü içerisinden 4 
haneli şifre oluşturup, cihaz tipini Utopic-R veya Utopic-2 olarak değiştirirseniz 4 haneli 
şifre ile ayar menüsüne giremezsiniz. 5 haneye tamamlamak için keypad otomatik olarak 
4 haneli şifrenizin sonuna 1 eklemektedir. Örneğin, alarm menüsünde tanımladığınız 
şifreniz 2222 olan bu şifre akıllı kilit ayar menüsünde  22221 olacaktır.

www.utopic.com.tr 
www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. 
Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. 
No:1 Bayrampaşa / İstanbul 




