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Krok pierwszy



Na stronie airkey.evva.com kliknąć przycisk 
Rejestracja w systemie AirKey

Otrzymasz e-mail potwierdzający, za 
pomocą którego ukończysz rejestrację.
Będzie on zawierał m.in. następujące 
informacje: numer klienta, identyfikator, link 
do zdefiniowania hasła.

Wykonać rejestrację.

Teraz można zalogować się na stronie 
airkey.evva.com, podając identyfikator 
użytkownika i ustawione hasło.

Szczegółowy opis procedury rejestracji znajduje się w podręczniku systemu AirKey na
4.3 Zarejestrowanie w module zarządzania online systemu AirKey

Rejestracja w systemie AirKey 

http:// airkey.evva.com
http://airkey.evva.com


Potrzebna będzie do tego karta KeyCredit. 
Na jej tylnej stronie, w zakrytym polu (do 
zdrapania) znajduje się kod kredytu. Kliknąć 
opcję Kredyt w nagłówku okna.

Wprowadzić kod widoczny na karcie 
jednostek KeyCredit (uwzględnienie małych/
dużych liter nie jest konieczne).
Kliknąć opcję Załaduj kredyt – jeśli kod 
jest prawidłowy, pojawi się potwierdzenie.

Kliknąć opcję Załaduj środki.

Szczegółowy opis procedury załadowania kredytu znajduje się w podręczniku systemu 
AirKey na 4.6 Doładowanie środków

Doładowanie kredytu



Utworzenie i rejestracja smartfonu

W module zarządzania online wybrać 
w menu głównym Nośniki & osoby > 
Utwórz osobę

W module zarządzania online wybrać 
w menu głównym Nośniki & osoby > 
Utwórz nośnik

Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone 
znakiem * są obowiązkowe. Kliknąć opcję 
Zapisz.

  Wybrać smartfon jako nowy nośnik i 
kliknąć przycisk Dalej
  Następnie wprowadzić nazwę i numer 

telefonu dla smartfonu
  Kliknąć opcję Utwórz nośnik

Szczegółowy opis procedury utworzenia smartfonu w systemie znajduje się 
w podręczniku systemu AirKey na 4.8 Utworzenie smartfonun



  Teraz użytkownik zostanie przełączony do 
pola „Szczegóły” danego smartfonu
  Kliknąć symbol + przy wskazaniu Brak 

osoby
  Wybrać żądaną osobę i kliknąć przycisk 

Dalej. Kliknąć przycisk Przypisz osobę, aby 
zakończyć procedurę

Zainstalować aplikację AirKey na swoim 
smartfonie (do pobrania z witryny Google Play 
Store)

  Wybrać w menu opcje Edytuj nośnik > 
Szczegóły
  Kliknąć opcję Utwórz kod rejestracji
  W polu „Rejestracja” będzie wyświetlony 

ważny kod rejestracji z okresem ważności

Aby możliwe było zarejestrowanie 
smartfonu, najpierw należy potwierdzić 
wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji 
AirKey. Następnie utworzony kod rejestracji 
zostaje wprowadzony.

Weryfikacja kodu PIN jest opcją zabezpieczającą 
i można ją pominąć, jeśli użytkownik nie chce 
wprowadzać kodu po każdym zablokowaniu.



Dodawanie komponentu zamykającego
za pomocą smartfonu

Uruchomić aplikację AirKey i wybrać symbol 
Połącz z komponentem 

UWAGA: Smartfon musi mieć uprawnienie 
do konserwacji!

Przytrzymać smartfon przy komponencie 
zamykającym w stanie fabrycznym. Zostanie 
nawiązane połączenie z komponentem 
zamykającym. W żadnym razie nie wolno 
odsuwać smartfonu od komponentu 
zamykającego podczas nawiązywania 
połączenia.  

  Udostępnienie uprawnienia do 
konserwacji wykonuje się w module 
zarządzania online w menu Nośniki & 
osoby > Edycja nośnika 
  Kliknąć listę przeglądu danego smartfonu.
  Wybrać w menu opcje Edycja nośnika 

> Szczegóły > Ustawienia > Tryb 
konserwacji

PORADA: smartfon należy przyłożyć do 
komponentu w tym miejscu, gdzie znajduje 
się chip NFC w danym smartfoniet.



Dodawanie komponentu zamykającego
za pomocą smartfonu

Zostaną wyświetlone informacje na temat 
komponentu zamykającego. Nacisnąć 
przycisk Dodaj.

Ponownie przytrzymać smartfon przy 
komponencie zamykającym, aby zakończyć 
operację. 

  Wprowadzić dla komponentu 
zamykającego jednoznaczną nazwę i 
wybrać opcję Dodaj
  Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów 

zamknięć, wybrać odpowiedni system

Szczegółowy opis procedury dodawania komponentu zamykającego za 
pomocą smartfonu znajduje się w podręczniku systemu AirKey na 4.11 

Dodawanie komponentu zamykającego

Aktywacja uprawnienia specjalnego 
„Tryb konserwacji” dla tego 
smartfonu: Tryb konserwacji można 
aktywować tylko w przypadku tego 
smartfonu, który został już przypisany 
osobie. W ten sposób smartfon 
uzyskuje uprawnienia do blokowania 
komponentów zamykających w 
stanie fabrycznym, a także do 
usuwania/dodawania komponentów 
zamykających i nośników do systemu 
AirKey. Ponadto może dokonywać 
aktualizacji firmware komponentów 
zamykających i programu Keyring 
nośników.



Dodawanie kart, breloków do kluczy
i kluczy Combi do systemu zamknięć

Uruchom aplikację AirKey i wybierz symbol 
Połącz z komponentem 

UWAGA: Smartfon musi mieć uprawnienie 
do konserwacji!

Przytrzymać smartfon przy nośniku 
identyfikacji w stanie fabrycznym. Zostanie 
nawiązane połączenie z komponentem 
zamykającym. W żadnym razie nie wolno 
odsuwać smartfonu od nośnika identyfikacji 
podczas nawiązywania połączenia. 

  Udostępnienie uprawnienia do 
konserwacji wykonuje się w module 
zarządzania online w menu Nośniki & 
osoby > Edycja nośnika 
  Kliknąć listę przeglądu danego smartfonu.

Wybrać w menu opcje Edycja nośnika 
> Szczegóły > Ustawienia > Tryb 
konserwacji

PORADA: smartfon należy przyłożyć do 
nośnika identyfikacji w tym miejscu, gdzie 
znajduje się chip NFC w danym smartfonie. 



Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do 
systemu zamknięć znajduje się w podręczniku systemu AirKey na 4.12 Dodawanie 

kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć

Nacisnąć przycisk Dodaj   Wprowadzić oznaczenie nośnika
  Nacisnąć przycisk Dodaj
  Ponownie przytrzymać smartfon przy 

nośniku, aby zakończyć operację

Aktywacja uprawnienia specjalnego 
„Tryb konserwacji” dla tego 
smartfonu: Tryb konserwacji można 
aktywować tylko w przypadku tego 
smartfonu, który został już przypisany 
osobie. W ten sposób smartfon 
uzyskuje uprawnienia do blokowania 
komponentów zamykających w 
stanie fabrycznym, a także do 
usuwania/dodawania komponentów 
zamykających i nośników do systemu 
AirKey. Ponadto może dokonywać 
aktualizacji firmware komponentów 
zamykających i programu Keyring 
nośników.



AirKey
http://www.evva.pl/airkey

Moduł zarządzania online systemu
http://airkey.evva.com

Software-Tutorial
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/pl

Instrukcje montażu i specyfikacje
http://www.evva.pl/produkty/elektroniczne-systemy-zamknieckontrola-dostepu/airkey/
instrukcje-montazu-i-specyfikacje/pl/

http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/pl
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