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Yasal Uyarılar 

Yasal Uyarı ve Bilgilendirme İşaretleri 

Döküman siz, etrafınızdakiler ve cihazlarınızın güvenliği için çeşitli noktalarda uyarılar ve 

bilgilendirmeler içermektedir. Bu uyarı ve bilgilendirmelere dikkatinizi çekmek için kullanılan 

semboller ve anlamları aşağıda listelenmiştir. 

 

Yetkin Personel 

Dökümanda anlatılanların teknik olarak yetkin kişiler tarafından uygulanacağı varsayılmıştır.  

 

Sorumluluk Reddi 

Dokümanda anlatılanlar teknik olarak yetkin kişiler tarafından gözden geçirilmiş ve 

doğrulanmıştır. Ürünler ile ilgili yapılabilecek değişikliklerin anında dökümanlara 

yansıtılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda, dökümanın her zaman güncel ve doğru 

olduğunu garanti edemeyiz. 

Döküman aralıklarla gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. 

  

 

Eğer dikkate alınmaz ise size, etrafınızdakilere veya cihazlarınıza zarar 

verebilecek bir tehlike olduğunu gösterir. 

Eğer dikkate alınmaz ise size, etrafınızdakilere veya cihazlarınıza zarar 

verebilecek bir uyarı olduğunu gösterir. 

 
Tavsiye veya bilgi amaçlı bir metin olduğunu gösterir. 
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Değişiklik Listesi (Change Log) 

Versiyon Tarih Açıklama 

V1.0 07/2020  
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Önyüz 

Dokümanın Amacı 

Döküman şu konularda bilgi içerir; 

 SMX-RKY01’in aktif edilmesi 

 DTLocker+ G3 uygulamasının kullanılması 

 

Gerekli Bilgi Seviyesi 

Bu dokümanı tam olarak anlayabilmek ve uygulayabilmek için IT, Otomasyon ve Elektrik 

konularında bilgi sahibi olmak gerekir.
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1. Gerekli Donanım ve Yazılım 

Bu kılavuzda kullanılacak donanım aşağıda listelenmiştir. 

Donanım 

 1 adet SMX-RKY01 

 Kullanıcı PC 

 

Yazılım 

 Windows 7 veya Windows 10 (32 Bit veya 64 Bit) İşletim Sistemi 

 Web Browser (Tercihen Google Chrome) 
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2. Teknik Özellikler 

Özellik Açıklama 

Arayüz 1xUSB 2.0 Type A 

İşletim Sistemi 

Windows 7 (32/64 bit)  
Windows 8/8.1 (32/64 bit)  
Windows 10 Windows Server 2008 

Dış Kılıf Metal 

Sıcaklık (Çalışma) 0°C to 60°C 

Sıcaklık (Depolama) -20°C to 85°C 

Fiziksel Ölçüler 65.76 mm x 17.98 mm x 10.7 mm 

Sertifika 
SSL Certificate 
2048 Bit 
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3. Donanımın Hazırlanması 

3.1.    SMX-RKY01 (HW Key) Fiziksel Bağlantısı 

SMX-RKY01’i dizüstü bilgisayarınızdaki veya masaüstünüzdeki kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına 

takın ve Windows'un algılamasını bekleyin. 
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4. SMX-RKY01’in Kullanımı 

Kullanıcı sertifikası donanım seviyesinde şifreleme yapan USB de saklanır. Sertifika sadece bu USB disk 

üzerinde saklı olduğu sürece geçerlidir. Her sertifika USB seri numarası ile işaretlenmiştir. USB disk 

harici bir şifre ile korunur. Şifre girilmediği sürece USB disk içeriği görüntülenemez. 

SMX-RKY01’in kullanılabilmesi için güvenlik aşamasını geçmeniz gerekmektedir. Bunun için şu adımları 

uygulayabilirsiniz; 

 

 Windows, SMX-RKY01’i algıladıktan sonra “Otomatik Kullan” penceresi açılacaktır. Bu 

pencereden “DTLplus_Launcher.exe çalıştır” seçeneği seçilerek “Kingston Şifre” ekranına 

geçebilirsiniz.  

 

“Otomatik Kullan” penceresi açılmaz ise “Bilgisayarım”->”DTL+G3”->”DTLplus_Launcher.exe” 

uygulamasını çalıştırın. Şifre ekranı açılacaktır. 
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 Açılan şifre ekranında şifre alanı dışında farklı seçenekler de vardır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir; 

  

 Show Password Hint: Şifreniz hakkında daha önceden belirlenen ipucunu gösterir. 

Reset Password: Şifre sıfırlamak için bu seçenek kullanılmamalıdır. Kullanıldığında SMX-RKY01’i 

tamamen sıfırlamakta ve sertifikalarınızı silmektedir. SMX-RKY01 şifreniz size özeldir. Sistemde 

veya herhangi bir yerde kaydedilmez. Şifrenizi unutma durumunda bunu resetlemenin herhangi 

bir yolu yoktur. Yapılabilecek tek şey SMX-RKY01’in tamamen sıfırlanıp, sertifika dosyalarının 

tekrar oluşturulmasıdır. Bu işlem manuel yapılan bir işlemdir ve SimpLinx teknik servis ile 

iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

Show Contact Information: Daha önceden belirlenen ilgili kişinin iletişim bilgilerini gösterir. 

 

 Şifrenizi ilk kez giriyorsanız ön-tanımlı şifreyi girin. 

 Şifrenizi girdikten sonra ENTER tuşuna basın. 

 İlgili USB Disk dosyaları görüntülenebilir. Açılan Explorer sekmelerini kapatabilirsiniz. 

 Kullanıcı sertifikanız kullanıma hazır haldedir. 

 

 
Ön-tanımlı Şifre: “@S123456” 

 

 
SMX-RKY01 sertifikası harici bir şifre ile donanımsal olarak korunmaktadır. Şifrenin 10 kez 

yanlış girilmesi veya “Reset Password” seçeneğinin kullanılması sertifikanızı geçersiz hale 

getirir. 

 

 
Güvenlik açısından ön tanımlı şifreyi ilk kullanımda değiştirmeniz önerilir. 

Şifre ekranından sonra Windows Taskbara “DTLocker+ G3” adlı uygulama gelecektir. Bu uygulama ile 

şifrenizi, bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 
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4.1.    Şifre ve İpucu Bilgisini Güncelleme 

Şifrenizi veya ipucunu değiştirmek için Windows Taskbarda ki uygulamaya tıkladıktan sonra 

“DTLocker+ G3 Settings” seçeneğine gidin. Açılan ilk ekran şifre ile ilgili bilgilerin düzenlendiği 

ekrandır. 

 

Şifrenizi değiştirmek için Current Password alanına aktif olarak kullandığınız şifreyi girin. Ardından 

New Password ve Password Confirmation alanlarına yeni şifrenizi girin 

 

Eğer ipucunu da değiştirmek isterseniz, en altta bulunan Hint alanına yeni ipucu bilgisini girip 

kaydedebilirsiniz. 
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4.2.    İletişim Bilgileri Güncelleme 

SMX-RKY01’in sahibinin veya yetkilinin iletişim bilgilerini değiştirmek için Windows Taskbarda ki 

uygulamaya tıkladıktan sonra “DTLocker+ G3 Settings” seçeneğine gidin. Açılan ekranda üstte 

sekmeler mevcuttur. “Contact Information” sekmesine gidin.  

 

Buradaki bilgiler varsayılan olarak SIMPLINX şeklinde gelmektedir. İstediğiniz şekilde değiştirip 

kaydedebilirsiniz. SMX-RKY01’in kaybolması durumunda, bulan kişi giriş şifresini bilmese de bu 

bilgilere erişebilir. 

4.3.    SMX-RKY01’de ki Dosyalara Erişmek 

SMX-RKY01 de bulunan dosyalara hızlıca erişmek için Windows Taskbarda ki uygulamaya tıkladıktan 

sonra “Browse DTLocker+ G3” seçeneğine gidin. SMX-RKY01’in içerisindeki dosyalar listelenecektir. 
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