



INSTALLATIE HANDLEIDING 

1. Voorberedingen. 
2. Monteren van de DESI Utopic R op de cilinder. 
3. Installeren van de DESi Utopic App. 
4. Toevoegen van eerste smartphone als controller/ hoofdgebruiker. 
5. Instellen van draairichting en het aantal rotaties. 
6. Instellen van het dagschot 
7. Bediening van de DESi Utopic R. 
8. Toevoegen van een nieuwe gebruiker. 
9. Toevoegen van een nieuwe controller. 
10.Verwijderen van controllers en/of gebruikers behalve de hoofdgebruiker. 
11.Verwijder alle gebruikers, controllers en hoofdgebruiker (reset) 
12.Opladen van de batterijen. 
13.Probleemoplossen 

 



2. VOORBEREIDINGEN 

Om de DESI Utopic R te kunnen monteren in de deur is het van belang dat u de juiste cilinder 

heeft ter vervanging van uw huidige EURO-cilinder. De speciale M&C Matrix UTOPIC SKG*** 

cilinders zijn te verkrijgen bij uw DESi reseller.  

LET OP: geef de juiste maat cilinder door aan uw DESi Utopic reseller. Neem ook de dikte van 

het deurbeslag mee in de meting om de juiste maat van de nieuwe cilinder te kunnen bepalen.  

Door de transportduur of opslagtijd kan het voorkomen dat de batterijen leeg zijn gelopen. 

Zorg er voor dat de batterij voor minimaal 50% is opgeladen alvorens u de Utopic gaat 

installeren. In de verpakking vind u de juiste oplaadkabel. Het is ook mogelijk om de DESi 

Utopic R aan te sluiten op een pokerbank. 

A = Utopic zijde. B = Buitenzijde 

Benodigdheden: 

- kruiskop schroevendraaier 

- Inbussleutel (maat 1) 



2. MONTEREN VAN DE UTOPIC R OP DE CILINDER 

Na het verwijderen van de oude cilinder zorgt u ervoor dat het binnenwerk van het sluitwerk 

schoon is. Voor een goede werking van de nieuwe cilinder is het belangrijk dat er geen 

zaagsel, ijzervijlsel of ander vuil achter blijft in het slot.  

Neem de Utopic motor en draai het kleine borgpinnetje in het onderste gat, op de achterkant, 

van het apparaat.  
NOTE: dit kleine pinnetje plus bijbehorende imbus-schroefje worden bij de M&C cilinder 

meegeleverd. 

Om de Utopic R aan de cilinder te monteren lijnt u de borgpin en het staartstuk op en duwt de 

motor in de cilinder. Borg deze met het schroefje op de zijkant van de cilinder.  

Steek de cilinder inclusief motor (Utopic R) in de deur en borg de cilinder met de lange 

borgschroef. 

3. INSTALLEREN VAN DE DESi UTOPIC R APP. 

Open de Appstore of Google Playstore en download de 'UTOPIC LITE’ app.  
De app is geschikt voor IOS of Android. 
als de app geïnstalleerd is op uw toestel kunt u de taal selecteren en middels een wachtwoord 

een persoonlijk account aanmaken. 



4. TOEVOEGEN VAN EERSTE SMARTPHONE ALS CONTROLLER/HOOFDGEBRUIKER 

Als u de app heeft geïnstalleerd kunt u een slot toevoegen.  
NOTE: de eerste smartphone of controller die word aangemeld bij het slot is de 

hoofdgebruiker. Alleen de hoofdgebruiker is bevoegd om instellingen te wijzigen of om 

controllers of gebruikers te verwijderen. 
- druk tegelijkertijd op de twee knoppen boven op de Utopic R in en wacht op de lange 

pieptoon gevolgd door een korte toon. Laat dan de knoppen los.  
- tik in de app op de “+” (links boven) om een apparaat te zoeken. 
- tik de regel aan van het slot welke u wil toevoegen en geef deze een naam. Druk vervolgens 

op de groene “V" voor bevestiging. In de pop-up onderin het scherm word bevestigd of het slot 

succesvol is toegevoegd. Zo niet, probeer het opnieuw. Bij een succesvolle koppeling hoofd u 2 

pieptonen. De smartphone is nu de hoofdgebruiker van het slot. 

 
TIP: mocht het slot niet herkent worden of niet worden toegevoegd probeer uw smartphone 

even op vliegtuigmodus te schakelen en weer terug. Zo word de Bluetooth connectie hersteld. 

5. INSTELLEN VAN DE DRAAIRICHTING EN HET AANTAL ROTATIES 

Voor een veilig gebruik van het slot en om te voorkomen dat het binnenwerk beschadigd raakt 

is het erg belangrijk om voor het dagelijks gebruik van het nieuwe slot eerst de draairichting 

en het Antal rotaties te bepalen en in te stellen.  
De Utipic R staat standaard ingesteld op linksom sluiten en rechtsom openen.  
1. Automatisch instellen van het aantal rotaties. 
 - selecteer het slot en druk op “opnieuw verbinden”  
 - tik op het instellingen-symbool en druk vervolgens op “deurknop instellingen”  
 - tik op het rotatie-symbool bij “pas aantal rotaties aan”  
Het slot zal nu automatisch het aantal rotaties aanleren om te openen en te sluiten. 

Mocht u het idee hebben dat het slot verkeerd om opened of sluit ga dan verder naar punt 2.  
herhaal vervolgens punt 1. 

2. Pas de draairichting aan. 
 - selecteer het slot en druk op “opnieuw verbinden”  
 - tik op het instellingen-symbool en druk vervolgens op “deurknop-instellingen”  
 - sleep het knopje bij “keer sluitrichting op” naar rechtst zodat het groen wordt  
Het slot keert nu de richting voor het openen en sluiten. 

NOTE: Het slot blijft maar beperkt verbonden met de app om op die manier de levensduur van 

de batterijen te verlengen. U kunt deze verbindingstijd (tot 45 sec.) verlengen in het deurknop 

instellingen menu. Druk op “opnieuw verbinden” als de verbindingstijd verlopen is.  



6. Instellen van het dagschot 

Het instellen van het dagschot gaat gemakkelijk via het deurknop instellingen menu. Met de 

“+" en de “-“ kunt u de tijd voor het intrekken van het dagschot instellen (1 - 9 sec.) 

7. Bediening van de DESi UTOPIC R 

De DESi Utopic R bedient u via de Utipic Lite App op uw smartphone of met een DESi control 

unit. Zoals de keypad, fingerprint reader, remote of home automation interface. In het kader 

van de veiligheid is het altijd mogelijk om het slot te bedienen middels de drukknoppen, 

draaiknop of de bijgeleverde conventionele sleutels. Voor het toevoegen van een extra 

controller of in inschakelen van het kinderslot raadpleeg de uitgebreide handleiding. 

 



8. TOEVOEGEN VAN EEN NIEUWE GEBRUIKER 

Het is mogelijk om extra gebruiker toe te voegen aan de DESi Utopic R. Dit kan echter niet op 

afstand en dus zal de nieuwe gebruiker, de hoofdgebruiker en het desbetreffende slot bij elkaar 

in de buurt moeten zijn om de nieuwe gebruiker in te stellen. 
De nieuwe gebruiker dient de Utopic Lite app te downloaden. Deze is te vinden in de App Store 

of de Google Palystore. De gratis app is geschikt voor Android en IOS. Selecteert de taal en 

maak een wachtwoord aan. 

Om een nieuwe gebruiker toe te voegen via de smartphone van de hoofdgebruiker Volgt u de 

volgende stappen:  
- Verbind de smartphone van de hoofdgebruiker met het slot (opnieuw verbinden). Ga naar 

instellingen. Tik in het menu “GEBRUIKERS" op “CONFIGUREER EEN NIEUWE GEBRUIKER OF 

AFSTANDSBEDIENING”  
- Druk op de groene “+”. U hoort nu een lange pieptoon gevolgd door een korte uit de Utopic 

R. Hierna is het mogelijk om de nieuwe gebruiker toe te voegen middels zijn/haar smartphone 

via de Utopic Lite App. 
- De nieuwe gebruiker opened de app en drukt op de “+" links boven in het begin scherm.  
- De nieuwe gebruiker selecteert het juiste slot in de zoekresultaten. In de pop-up onderin het 

scherm word bevestigd of het slot succesvol is gekoppeld. Zo niet, probeer het opnieuw. Bij 

een succesvolle koppeling hoort u 2 pieptonen. De smartphone is nu de hoofdgebruiker van het 

slot. 

TIP: mocht het slot niet herkent worden of niet worden toegevoegd probeer uw smartphone 

even op vliegtuigmodus te schakelen en weer terug. Zo word de Bluetooth connectie hersteld.  

 
LET OP: om een nieuwe controller of gebruiker toe te voegen aan het slot dienen de 

hoofdgebruiker, de nieuwe gebruiker en het slot binnen bluetooth bereik van elkaar te zijn. 



9. TOEVOEGEN VAN EEN NIEUWE CONTROLLER 

Om een nieuwe controller zoals een keypad, fingerprint reader of afstandsbediening, toe te 

voegen volgt u de volgende stappen:  
- Verbind de smartphone van de hoofdgebruiker met het slot (opnieuw verbinden). Ga naar 

instellingen. Tik in het menu “GEBRUIKERS" op “CONFIGUREER EEN NIEUWE GEBRUIKER OF 

AFSTANDSBEDIENING”  
- Druk op de groene “+”. U hoort nu een lange pieptoon gevolgd door een korte uit de Utopic 

R. Hierna is het mogelijk om de nieuwe controller toe te voegen.  
- geef een sluit signaal van de controller die u wil toevoegen;  
 keypad, activeer de module en druk op het slotje. 
 fingerprint reader, activeer de module en druk op het slotje. 
 afstandsbediening, houd de grote knop ingedrukt. 

De controller is nu toegevoegd en klaar voor gebruik.  
raadpleeg de uitgebreide handleiding voor het toevoegen van overige controllers en voor de 

instellingen van de DESi controllers. 

10. VERWIJDEREN VAN GEBRUIKERS EN CONTROLLERS BEHALVE DE 
HOOFDGEBRUIKER 

Gebruiker en/of controllers zijn gemakkelijk te verwijderen via het “gebruikers" menu. Ga via 

het instellingen-symbool naar het “GEBRUIKERS” menu en druk op “CONTROLLERS”.  
selecteer de gebruiker die u wil verwijderen en druk op "verwijder gebruiker”. Om de 

controllers te verwijderen, behalve de hoofdgebruiker, drukt u in het gebruikers menu op 

“VERWIJDER ALLE CONTROLLERS”  

11. VERWIJDEREN VAN ALLE CONTROLLERS, GEBUIKERS EN 
HOOFDGEBRUIKER (RESET) 

Om alle gebruikers, controllers en hoofdgebruiker te verwijderen kunt u een reset toepassen 

via de Utopic R. Houdt uw oplaadkabel of powebank bij de hand en volg de volgende stappen.  
1. Houd de 2 knoppen op de motor beide ingedrukt en wacht op de tweede lange pieptoon.  
2. Plug tijdens dit 2e signaal de oplaadkabel (met voeding) in de DESi Utopic R.  
Na een tijdje hoort u een dubbele pieptoon gevolgd door 3 korte pieptoontjes.  
Het slot is nu weel klaar om een nieuwe hoofdgebruiker/controller toe te voegen. 

12. OPLADEN VAN DE BATTERIJ 

Als u drie pieptonen hoort na de rotatie of als de rotatie snelheid langzamer is dan normaal  
kunt u het slot opladen middels de meegeleverde kabels en oplader. Het is ook mogelijk om 
een powerbank te gebruiken voor het opladen van de batterijen. Het advies is om de batterijen 
elke 1.5 maand even op te laden. Vaker mag ook. 



13. PROBEMEN OPLOSSEN 

Het kan wel eens voorkomen dat het product niet juist functioneert. Om u snel weer op weg te 
helpen hebben we hieronder een aantal van onze meest voorkomende vragen voor u 
beantwoord. 

HET SLOT DRAAIT NIET GEHEEL OPEN OF DICHT 
Ondanks dat de motor van de Utopic R de sterkste is is zijn klasse kan het voorkomen dat het 
hang- en/of sluitwerk van de deur te veel frictie veroorzaakt. Haal de cilinder eruit en maak de 
binnenkant van het slot goed schoon en stel de deur opnieuw af zodat alles weer soepel kan 
bewegen. We raden aan om dit door een expert te laten doen. 

DE KNOP DRAAIT MAAR DE DE DEUR GAAT NIET OPEN 
Waarschijnlijk is de connectie tussen de cilinder en de motor niet goed. Raadpleeg uw DESi 
Utopic R reseller. 

HET SLOT IS NIET MEER TE BEDIENEN MET MIJN CONTROLLER(S) 
Mogelijk staat het kinderslot nog ingesteld. Druk op beide knoppen totdat u 3 korte pieptonen 
hoort. Het kinderslot is nu uitgeschakeld waardoor uw controllers weer bruikbaar zijn. 
Voeg de controller opnieuw toe. Zie punt 9. 

HET IS NIET MOGELIJK OM INSTELLINGEN TE DOEN 
Het aanpassen van de instellingen is alleen mogelijk door de hoofdgebruiker. Om de Utopic te 
resetten en weer een nieuwe hoofdgebruiker toe te voegen kijk in deze handleiding bij punt 
11. 

IK HOOR STEEDS EEN PIEPTOON NA GEBRUIK. 
De batterij is leeg aan het raken. Laad de batterij op. 

DE APP MAAKT GEEN VERBINDING MET HET SLOT 
Om batterijen te besparen maakt de Utopic R maar maximaal 45 seconden verbinding na het 
openen van de app. U kunt dan in het hoofdmenu op “opnieuw verbinden” drukken en 
vervolgens weer verder gaan met de instellingen, toevoegen van controllers/gebruikers of het 
slot opnieuw openen/sluiten. 

HET SLOT MAAKT EEN RAAR GELUID TIJDENS HET OPEN OF SLUITEN 
Waarschijnlijk zijn de tandwielen gebroken of beschadigd. Raadpleeg uw reseller voor service 
en/of garantie. 

DE MOTOR VALT VAN DE CILINDER 
De borgpin zit niet goed gezekerd door het kleine borg schroefje. Haal de cilinder uit de deur 
en  schroef het kleine borg schroefje weer vast. Is de borg pin afgebroken dan adviseren wij u 
contact op te nemen met uw DESi Utipoc reseller.  

TELEFOON MAAKT GEEN VERBINDING MET HET SLOT 
Zorg er voor dat je binnen het bluetooth bereik staat. Dit kan per locatie verschillen. 
Afhankelijk van de omgeving of dikte van de deur/muur. 
Het advies is altijd om de app opnieuw op te starten en de bluetooth een keer uit en aan te 
zetten. Tip: zet het toestel even op vliegtuig-modus. 

IK HEB GEEN STOPCONTACT IN DE BUURT VAN MIJN SLOT OM HEM OP TE LADEN 
Bij de Utopic R word een korte oplaadkabel meegeleverd waardoor het in sommige situatie 
lastig is om het slot op te laden via de netspanning. Het is mogelijk om een langere USB-kabel 
te gebruiken (mits van goede kwaliteit) of om de batterijen op te laden middels een 
powerbank.  

Voor overige vragen verwijzen we u naar uw DESi Utopic R reseller. 

We wensen u veel gebruiksgemak en een comfortabele toegang toe.


