
 

- Desi alarmlı kilit ve ürün kısa tanıtımı. 

Desi DAK, çelik kapılar için üretilmiş gömme alarm sistemidir. Mevcut mono blok kilit 

sisteminizi sökerek, Desi alarmlı kilit sistemini takarak kapınızı düşük maliyetli şekilde 

koruyabilirsiniz. Montajı ve kurulumu oldukça basittir. 105 desibel siren sesi ile olası alarm 

durumlarında ciddi bir caydırıcılık sağlar. 

 

- Alarmı devreye nasıl alırım? Nasıl devre dışı bırakabilirim? 

Anahtarınız veya kapı üzerinde bulunan tutamakla kilidi 3 tur kilitlediğinizde alarmınız uzun bir 

uyarı tonuyla devreye girer.  Anahtar veya tutamakla kilidi 1 tur açtığınızda 4 kısa uyarı tonu ile 

devre dışı kalır.  

 

- 3 tur kilitlememe rağmen alarmdan devreye girdiğine dair uzun uyarı sesi duyulmuyor. 

Eğer kapınız kapalı değil veya kapı karşılığında bulunan mıknatıs doğru yerleştirilmediyse, 

alarmınız tek, çift, üçlü uyarı tonları vermeye başlar. Yaklaşık 30 saniye içerisinde uzun bir uyarı 

tonu ile devreye girer.  

Kapı karşılığında bulunan mıknatısın kilit dilinin hemen üzerinde yer alması gerekir.  

 

- Hassasiyet ayarını yapamıyorum. 

Hassasiyet ayarını yapabilmeniz için kapınızın açık yani kapı karşılığında bulunan mıknatıstan 

uzak olması gerekir. Kapınız açıkken kilidi 3 tur kilitlediğiniz zaman, sırasıyla tek, çift, üçlü uyarı 

sesi vermeye başlar. Tek ses darbelere aşırı hassas anlamına gelir, çift ses orta seviye, üçlü ses 

düşük seviye hassasiyettir. 

Hassasiyet seviyenizi temsil eden uyarı sesini duyunca kilidinizi bir tur açınız. Sırarlı ve melodik 

bir ses tonu ile ayarınız kayıt edilmiş olacaktır. 

 

-  Ses seviye ayarını yapamıyorum. 

Darbe hassasiyet ayarından sonra, 5 saniye içerisinde kilidi tekrar tam kilitlerseniz, birer saniye 

ara ile düşük ve yüksek uyarı tonları duyabilirsiniz. Seviyesini istediğiniz uyarı tonunu duyunca 

kilidi bir tur açmanız ayarları kayıt etmesi için yeterlidir. 

 

- Pilleri nasıl değiştirebilirim? 

Kapınız açıkken, DAK üzerinde bulunan pil soketinin vidasını gevşetin ve pil yuvasını kendinize 

çekin. 2 adet AA tip 1.5v yeni pilleri takın ve pil yuvasını yerine itin, vidayı sıkın. Eski piller ile 

yeni pilleri bir arada kullanmayın, değişen akım seviyeleri sebebiyle alarmınızda sorun 

yaşayabilirsiniz. 


