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Krótka instrukcja



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.



Wybrać w menu głównym opcje Nośniki & 
osoby > Utwórz osobę

Teraz kliknąć opcję Przypisz nośnik (pod 
symbolem osoby)

Wypełnić pola formularza. Kliknąć opcję 
Zapisz

  Wybrać nośnik, który zostanie przypisany 
do osoby.
Wyświetlane są tylko aktywne nośniki, które 
jeszcze nie zostały przypisane żadnej osobie.
Kliknąć przycisk Dalej
  Następnie kliknąć opcję Przypisz nośnik
  Nośnik został pomyślnie przypisany 

osobie

Szczegółowy opis procedury utworzenie osoby / przypisanie nośnika do osoby znajduje 
się w podręczniku systemu AirKey na 4.7 Utworzenie osoby

Utworzenie osoby / przypisanie nośnika
do osoby





Przydzielanie uprawnień

Szczegółowy opis procedury Przydzielanie uprawnień znajduje się w podręczniku 
systemu AirKey na 4.14 Przydzielanie uprawnień

  Wybrać w menu głównym opcje Nośniki 
& osoby > Nośniki 
  Na liście przeglądu kliknąć żądany nośnik

Przeciągnąć przycisk z wybranymi 
drzwiami/strefą metodą „przeciągnij i 
upuść” do środkowego obszaru. Dopiero 
po przesunięciu wybranych drzwi/strefy 
na środkowe pole zostaną wyświetlone. 
możliwe rodzaje dostępu

Jeśli nośnik został przypisany do osoby, 
pojawi się przegląd uprawnień nośnika

Kliknąć przycisk Zapisz, jeśli wszystkie 
uprawnienia dostępu indywidualnego zostały 
skonfigurowane.



Po utworzeniu uprawnień dostępu dla 
nośnika należy zakończyć procedurę, 
wybierając najpierw opcję Potwierdź 
uprawnienie, a następnie wykonując 
aktualizację odpowiedniego nośnika

UWAGA: Do utworzenia uprawnienia 
potrzebny jest jeden KeyCredit!

PORADA: Aby zaktualizować nośnik 
za pomocą smartfonu, należy wykonać 
procedurę opisaną w punkcie „Dodawanie 
kart, breloków do kluczy i kluczy Combi 
do systemu zamknięć” (połączenie z 
komponentem).



Usuwanie nośnika

Szczegółowy opis procedury usuwanie nośnika znajduje się w podręczniku systemu 
AirKey na 5.8.14 Usuwanie nośnika

  Aby całkowicie usunąć nośnik z systemu, 
należy wyczyścić nośnik, anulować 
przypisanie do osoby i na końcu usunąć 
nośnik.
  Wybrać w menu głównym opcje Nośniki 

& osoby > Nośniki 

  Na liście przeglądu kliknąć nośnik, który 
będzie wyczyszczony
  Kliknąć opcję Więcej… > Wyczyść 



  Zakończyć proces, potwierdzając pytanie 
bezpieczeństwa przyciskiem Wyczyść 
nośnik i aktualizując odpowiedni nośnik za 
pomocą smartfonu lub stacji kodującej.
  Teraz kliknąć opcje Więcej… > Anuluj 

przypisanie
  Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa 

przyciskiem Anuluj przypisanie 

UWAGA: Aby anulowanie przypisania było 
możliwe w przypadku smartfonów, należy 
dezaktywować specjalne uprawnienie do 
trybu konserwacji. 

  Aby nośnik całkowicie usunąć z systemu, 
wybrać w menu głównym opcje Nośniki & 
osoby > Nośniki
  Na liście przeglądu kliknąć nośnik, który 

zostanie usunięty
  Kliknąć symbol kosza pod symbolem 

nośnika
  Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa 

przyciskiem Usuń nośnik 

UWAGA: Następnie należy zaktualizować 
nośnik za pomocą smartfonu w trybie 
konserwacji lub za pomocą stacji kodującej



Dezaktywacja / reaktywacja nośnika

Szczegółowy opis procedury dezaktywacja / reaktywacja nośnika znajduje się w 
podręczniku systemu AirKey na 5.8.9 Dezaktywacja nośnika

Dezaktywacja
  Wybrać w menu głównym opcje Nośniki 

& osoby > Nośniki 
  Na liście przeglądu kliknąć żądany nośnik
  Kliknąć przycisk Dezaktywuj nośnik

  Wprowadzić powód dezaktywacji. Po 
wybraniu opcji „Inny” uaktywni się pole 
wprowadzania (maks. 50 znaków)
  W razie potrzeby należy wprowadzić 

dodatkowe informacje (maks. 500 znaków) 
w polu „Dodatkowe notatki”
  Kliknąć przycisk Dalej
  Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa 

przyciskiem Dezaktywuj nośnik

UWAGA: Wykonać aktualizację 
komponentów zamykających, do których 
nośnik był uprawniony. W ten sposób 
zadanie konserwacyjne zostanie usunięte 
z listy i dezaktywowane nośniki nie będą 
mogły już blokować tych komponentów 
zamykających. 



Reaktywacja
Dezaktywowany nośnik (można to 
rozpoznać po czerwonym symbolu 
przekreślenia obok nośnika) można 
reaktywować, np. po jego odnalezieniu.
  Wybrać w menu głównym opcje Nośniki 

& osoby > Nośniki 
  Na liście przeglądu kliknąć nośnik, dla 

którego nastąpi anulowanie dezaktywacji

Kliknąć opcję Reaktywuj nośnik poniżej 
symbolu nośnika

  Wprowadzić powód reaktywacji (mas. 
50 znaków) i zdecydować, czy uprawnienia 
ważne przed dezaktywacją mają być 
przywrócone
  Kliknąć przycisk Dalej 
  Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa 

przyciskiem Reaktywuj nośnik 

UWAGA: Wykonać aktualizację 
komponentów zamykających, dla których z 
uwagi na reaktywację utworzono zadanie 
konserwacyjne. Dopiero gdy wszystkie 
wpisy na czarną listę zostaną usunięte — 
tzn. wszystkie odpowiednie komponenty 
zamykające będą zaktualizowane — 
blokowanie wszystkich komponentów 
zamykających za pomocą nośnika będzie 
ponownie możliwe. 

Przywracanie uprawnień spowoduje 
wyksięgowanie jednostki KeyCredit. Dlatego 
wymagane jest odpowiednie saldo kredytu. 



Administratorzy dysponują wszystkimi 
uprawnieniami do zarządzania całym 
systemem zamknięć AirKey.
Nowi administratorzy mogą być utworzeni 
wyłącznie przez innych administratorów.

Wybrać w menu opcje Administratorzy > 
Utwórz administratora. Wypełnić pola 
formularza. Pola oznaczone znakiem * są 
obowiązkowe. Kliknąć opcję Zapisz.

Praca z kilkoma systemami AirKey:
Komponent zamykający przypisany do 
danego systemu zamknięć może być 
udostępniony do użytku w innym systemie 
zamknięć (przez innego klienta). Wówczas 
także zarządzanie uprawnieniami dla tego 
komponentu zamykającego odbywa się 
poprzez inny system zamknięć.

  Wybrać w menu głównym opcje System 
zamknięć > Elementy zamykające
  Kliknąć oznaczenie drzwi komponentu 

zamykającego, który zostanie udostępniony
  Kliknąć opcję Dodaj zezwolenie

Praca z kilkoma systemami AirKey

Szczegółowy opis procedury praca z kilkoma systemami AirKey znajduje się w 
podręczniku systemu AirKey na 10 Praca z kilkoma systemami AirKey



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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