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 Bu Klavuz ürününün sorun halinde, sorunun ne olduğunu anlatmak için verdiği bilgileri ve çözüm için ne 

yapılması gerektiğini anlatır. Lütfen ürüne müdahale etmeden evvel sorunun kaynağını bu bilgilere göre doğru 

olarak teşhis ediniz. 

 

Misafir Kartı Kapıyı Açmıyor 

 Master Kart ile açmayı deneyiniz 

a. Master Kart Açıyor ise; 

1. Eğer 2 kısa “tik-dıt “ ve 2 Kırmızı flaş görüyorsanız: Bu durumda elinizdeki misafir kartı doğru 

bir kart ancak zamanı bitmiş bir karttır. Kilidin zamanının doğru olduğunu ve misafir kartının 

zamanının geçerli olup olmadığını tekrar kontrol ediniz. Eğer misafir kartı geçerli ise aynı hata 

tekrar ediyor ise kilide tekrar yeni bir zaman kartı/cihazı ile tekrar zamanı yükleyiniz. 

2. Eğer Kırmızı ve Mavi değişken flaş görüyorsanız: Bu durumda elinizdeki kartın kilidi içeriden 

kilitli iken açma yetkisi yoktur. Bu nedenle açamıyorsunuz. Eğer kilit içeriden kilitli değilken 

böyle bir hata görüyorsanız bu durumda kilidin içindeki switch de problem vardır. İç Kilidi 

yenisi ile değiştiriniz ve arızalı olanı teknik servise yönlediriniz. 

3. Eğer 3 kısa “tik-dıt” ve 3 Kırmızı flaş görüyorsanız: Bu durumda elinizdeki kartın oda şifresi ile 

odaya verilmiş şifreler birbirinden farklıdır. Yeni bir oda kartı yaparak deneyiniz. Yine de olmaz 

ise odayı yeniden programlayınız. ( Temizleme Kartı- Yeni Başlatma Kartı – Zaman Kartı). 

Bilgisayarın zaman ayarlarının doğru olduğundan da emin olunuz. 

4. Eğer 4 kısa “tik-dıt” ve 4 Kırmızı flaş görüyorsanız: Elinizdeki kart bu odaya ait değil. Odaya 

yeni oda kartı yapınız. Kartın doğru odaya yapıldığına emin olunuz. Eğer yine de açmıyorsa bu 

durumda kapı yanlış oda olarak programlanmıştır. Odayı baştan doğru oda olarak 

programlayınız. 

5. Eğer 5 kısa “tik-dıt” ve 5 Kırmızı flaş görüyorsanız: Elinizdeki kart daha once “kara liste” ye 

eklenmiş bir karttır. Yeni oda kartı kapıyı açacaktır. 

6. Eğer 6 kısa “tik-dıt” ve 6 Kırmızı flaş görüyorsanız: Bu kart “ Durdurma Kartı” tarafından 

durdurulmuştur. Kilidi tekrar aktif ediniz. 

7. Eğer 7 kısa “ tik-dıt” ve 7 Kırmızı flaş görüyorsanız: Kilidin zaman bilgisinde bir hata oluşmuş 

demektir. İşlemci üzerindeki zaman bilgisinin güncellenmesi gerekir. Bu nedenle kilide güncel 

gerçek zaman bilgisini “Zaman Kartı” ya da cihazı ile tekrar yükleyiniz. 

8. Eğer 8 kısa “tik-dıt” ve 8 Kırmızı flaş görüyorsanız: Kilidin işlemci bilgilerinde bir hata 

oluşmuş demektir. 

b. Master Kart da açmıyor ise: 

1. Eğer kartı okuttuğunuzda, hiç ses ve ışık yok ise: Kilidin pili tamamen bitmiş olabilir. Pili 

değiştiriniz. Pili değiştirmenize ragmen sorun sürüyor ise, kabloların zarar görmüş olup 

olmadığını iyice kontrol ediniz. Eğer güç pillerden devreye kadar geliyor ancak yine de devrede 

bir hareket yok ise devre zarar görmüş olabilir (bu ihtimal çok düşüktür), devreyi yenisi ile 

değiştiriniz. 

2. Eğer 2 uzun “tik-dıt” veriyor ise: Kilidin pil seviyesi limit değerin altındadır ya da pillerde bir 

temassızlık vardır. Pillerin tamamını yenisi ile değiştiriniz ve doğru olarak takıldığına emin 

olunuz. 
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3. Eğer 1 Kırmızı flash veriyor ve duruyorsa: Kilit daha programlanmamış demekktir. Kilidi 

programlayınız. ( Oda için Başlatma Kartı – Zaman Kartı ) 

4. 4 Kırmızı ve 4 “tik-dıt” veriyor ise: Programlama ile ilgili kilitte bir hata oluşmuş demektir. 

Kilide “hard reset” uygulayınız yani üzerinden buton ise fabrika ayarlarına döndürünüz. Kilidi 

baştan ilgili oda için programlayınız. 

5. Mavi ışık yanıyor , 1 “dıt-tik” veriyor ancak yine de açmıyor ise: Kilitten gelen soketin devreye 

takıldığından emin olun. Piller zayıf olabilir ya da tam yerleştirilmiş olmayabilir. Eğer sorun 

devam ediyor ise kilidin motorunun çalışıp çalışmadığını test ediniz. Eğer problem kilide de 

değil ise elektronik devrededir. Devreyi yenisi ile değiştiriniz. 

 

IŞIKLAR’ın ve SESLER’in AÇIKLAMASI 

# Ses LED Sorun Çözüm 

1 1 kısa tik-dıt Mavi Flaş Problem yok - 

2 2 kısa tik-dıt 2 Kırmızı Flaş Kartın süresi geçmiş ya da Kilidin Saati Hatalı Yeni Oda Kartı / Kilide Yeni Zaman 
Yüklemesi 

3 3 kısa tik-dıt 3 Kırmızı Flaş Şifre Uyuşmazlığı Yeni Oda Kartı / Kilidin yeniden 
programlanması 

4 4 kısa tik-dıt 4 Kırmızı Flaş Adresleme Hatası. Kart o odaya ait deği. Yeni Oda Kartı / Kilidin doğru oda olarak 
programlanması 

5 5 kısa tik-dıt 5 Kırmızı Flaş Kart “Kara Liste” ye eklenmiş. Yeni Oda Kartı ya da kartın kara listeden 
çıkartılması  

6 6 kısa tik-dıt 6 Kırmızı Flaş Kilit Durdurma fonksiyonu ile durdurulmuş Kilidi tekrar aktif ediniz. 

7 7 kısa tik-dıt 7 Kırmızı Flaş Kilidin zaman bilgisi bozulmuştur. Kilide yeni zaman bilgisi yükleyiniz. 

8 8 kısa tik-dıt 8 Kırmızı Flaş Kilidin içindeki veriler zarar görmüştür. Kilidi baştan programlayınız. 

9 Ses Yok Mavi ve Kırmızı 
Flaş 

Kartın iç kilidi aç (kilitli iken aç) yetkisi yoktur ya 
da kilidin içindeki switch arızalıdır 

İç Kilit yetkisini kontrol ediniz. Olmuyor 
ise kiliti değiştiriniz. 

10 2 uzun 
tik-dıt 

Kırmızı ya da 
Mavi 

Pil seviyesi çok düşük ya da pillerde temassızlık 
var. 

Pilleri kontrol ediniz ve değiştiriniz. 

  Sistem hakkında bilmeniz gerekenler ve uyarılar. 

1. Kilitler sadece ilk kez takıldıklarında ya da devreleri değiştirildiğinde programlama ihtiyacı duyarlar. Bunun dışında 

içlerindeki verileri silmezler. Yani pil değişimi ya da mekanik değişiklikler elektronik devredeki verileri etkilemez. 

2. Pil değişimi yapıldığında kilit bir süre güç alamadığı için zaman bilgisini siler. Bu nedenle pil değişimi yapıldıktan 

sonra güncel zaman kilide yüklenmelidir. 

3. Üretilen Zaman kartları sadece üretildikleri andaki zamanı saklayabilirler. Kartlar statiktir yani 3 ay once oluşturulan 

bir zaman kartını kilide okuttuğunuzda kilidin zamanı da 3 ay geriye gider. Bu nedenle güncel olarak oluşturulmuş 

kartları açmaz. Bu da tesis genelinde büyük bir sistemsel probleme neden olur. Zaman kartları mutlaka oluşturulduğu 

an kullanılmalı ve silinmelilerdir. 

4. Sistemde kullanılan tüm bilgisayarların doğru zaman formatında olduklarından ve zamanlarının doğru olduğundan 

emin olunuz. 

5. Biro da için yapılan her yeni kart bir öncekini siler. Bir odaya 2. Kartın yapılması durumunda kart sayısının 2 olarak 

seçilmesi ya da “Ek Kart” olarak yapılması gerekir. Aksi halde sürekli olarak kapı açmama sorunu yaşanır. Bu tip sorun 

yaşandığında lütfen once resepsiyonu ikaz ediniz. 


