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Utworzenie i rejestracja smartfonu w systemie 
przy użyciu funkcji „Send a Key”

Szczegółowy opis procedury tworzenia i rejestracji smartfonu przy użyciu funkcji  
„Send a Key” znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale 4.9.1 Funkcja 
„Send a Key”.

  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 
„Send a Key”.

  Po wypełnieniu wszystkich pól 
obowiązkowych kliknąć Dalej.

  W polu wyszukiwania podać nazwę 
osoby, identyfikator itp. Jeśli dana osoba 
nie została jeszcze utworzona w systemie, 
należy wybrać opcję Utwórz nowy.

  Wybrana osoba otrzyma wiadomość SMS, 
zawierającą łącze do aplikacji AirKey w celu 
rejestracji w systemie zamknięć. 

  Instalacja aplikacji AirKey: Kliknij link 
w wiadomości SMS i zainstaluj aplikację 
na smartfonie.  Kliknij ponownie link w 
wiadomości, a następnie potwierdź kod 
rejestracji.

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



Utworzenie i rejestracja smartfonu w systemie 
przy użyciu kodu rejestracyjnego

  Na stronie startowej Home na szarym 
pasku bloku Nośniki & osoby wybrać 
opcje Dodaj -> Dodaj osobę.

  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 
Smartfony. Kliknąć przycisk Utwórz nośnik.

  Teraz użytkownik zostanie przełączony do 
pola „Szczegóły” utworzonego smartfona.
  Kliknąć symbol + powyżej smartfona przy 

wskazaniu „Brak osoby”.
  Wybrać żądaną osobę i kliknąć przycisk Dalej.
  Kliknąć przycisk Przypisz osobę, aby 

zakończyć procedurę.

  Wypełnić pola formularza.
Pola oznaczone gwiazdką (*) 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.

  W menu wybrać opcję Edytuj nośnik  -> 
Szczegóły.
  W polu „Rejestracja” kliknąć Utwórz 

nowy  kod rejestracji.
Teraz zostanie wyświetlony nowy kod 
rejestracji z przypisana datą ważności.



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

  Zainstalować aplikacją AirKey na swoim smartfonie  
(do pobrania z witryny Google Play Store / Apple App Store)

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

Szczegółowy opis procedury tworzenia i rejestracji smartfonu przy użyciu kodu 
rejestracyjnego znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale 4.8 Utworzenie 
smartfona i 4.9 Rejestracja smartfona. Informacje na temat przydzielania uprawnień 
znajdują się w rozdziale 4.14 Przydzielanie uprawnień.

Aktywacja uprawnienia specjalnego „Tryb konserwacji” dla tego smartfona:
Tryb konserwacji można aktywować tylko w przypadku tego smartfona, 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..



Tryb Hands-free dla komponentów 
zamykających Bluetooth

  Komponenty zamykające Bluetooth mają możliwość użytkowania w trybie Hands-free. 
Tę funkcję najpierw należy aktywować w module zarządzania online systemu AirKey dla całego 
systemu zamknięć. W tym celu należy wybrać na stronie startowej Home ikonę Ustawienia, a 
następnie w zakładce „Ogólne” aktywować tryb Hands-free.

  W aplikacji AirKey,w menu głównym w oknie Ustawienia należy aktywować tryb Hands-free

  Dodatkowo dla każdego komponentu 
zamykającego w szczegółach uprawnienia 
w punkcie menu Uprawnienia odbywa się 
aktywacja trybu Hands-free.



  W przypadku wkładek aplikacja AirKey 
pokaże wszystkie będące w zasięgu i 
aktywne wkładki Bluetooth, gdy zostaną 
one aktywowane poprzez ręczny dotknięcie.
  Wybrać określoną wkładkę i oddalić 

się od niej na wybraną odległość, tak aby 
zadziałało automatyczne rozpoznawanie 
smartfona.
  Nacisnąć Zapisz.

  W przypadku czytników naściennych 
aplikacja AirKey pokaże wszystkie będące 
w zasięgu i aktywne czytniki naścienne 
Bluetooth. 
  Wybrać określony czytnik naścienny 

i oddalić się od niego na wybraną 
odległość, tak aby zadziałało automatyczne 
rozpoznawanie smartfona.
  Nacisnąć Zapisz.

Zasięg dla wkładki Zasięg dla czytnika naściennego

Wskazówka: Standardowy zasięg wynosi ok. 50–70 cm, ale jest ona zależna od 
producenta i urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa firma EVVA zaleca, aby ustawić 
zasięg na ok. 30 cm.

Szczegółowy opis trybu Hands-free dla komponentów zamykających Bluetooth znajduje 
się w podręczniku AirKey w rozdziale 6.8 Ustawienia.

  Po wybraniu funkcji „Ustaw zasięg trybu Hands-free” nastąpi przełączenie do podmenu 
wkładek i czytników naściennych należących do systemu zamknięć. Tutaj można określić, dla 
którego typu komponentu zamykającego należy ustawić zasięg lub czy zasięgi (dla wszystkich 
komponentów zamykających) mają zostać zresetowane.

Ustawianie zasięgu trybu Hands-free



Dodawanie komponentu zamykającego za 
pomocą smartfona + lokalizacja

  Aktywację specjalnego uprawnienia „Tryb konserwacyjny” wykonuje się na stronie startowej 
Home za pośrednictwem ikony Smartfony.
  Na liście przeglądu kliknąć żądany smartfon.
  W menu Edytuj nośnik  -> Szczegóły -> Ustawienia wybrać zaznaczenie dla trybu 

konserwacyjnego, a następnie kliknąć Zapisz.

  Uruchomić aplikację AirKey i wybrać 
symbol Połącz z komponentem.
Przytrzymać smartfon przy komponencie 
zamykającym w stanie fabrycznym.

UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi 
być aktywne dla smartfona!

  Wkładki w stanie fabrycznym należy 
aktywować poprzez ręcznie dotknięcie, 
aby dołączyć je do listy komponentów 
zamykających Bluetooth będących w 
zasięgu.
  Android: Kliknąć ikonę trzech punktów 

przy komponencie zamykającym w stanie 
fabrycznym.
Następnie wybrać Połącz.
  iPhone: Przesunąć komponent w stanie 

fabrycznym w lewo, pojawi się menu na 
żółtym tle, wybrać opcję Połącz.

UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi 
być aktywne dla smartfona!

Poprzez NFC: Poprzez Bluetooth:



  Korzystając z NFC, ponownie przytrzymać 
smartfon przy komponencie zamykającym 
w stanie fabrycznym lub ewentualnie za 
pośrednictwem Bluetooth nie usuwać w 
żadnym wypadku smartfona z zasięgu 
komponentu zamykającego, tak aby proces 
został zakończony.

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

  Zostanie nawiązane połączenie z 
komponentem zamykającym. Nie usuwać 
smartfona z zasięgu NFC lub Bluetooth 
komponentu zamykającego.

  Wprowadzić dla komponentu 
zamykającego jednoznaczną nazwę i 
ewentualnie informacje dodatkowe, a 
następnie wybrać opcję Dodaj.
  Bieżące współrzędne GPS zostaną 

automatycznie wyznaczone jako 
lokalizacja komponentu zamykającego, 
co będzie uwidocznione przez 
zaznaczenie w turkusowym polu 
wyboru lub przez niebieski suwak. Może 
to potrwać kilka sekund.
  Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów 

zamknięć, wybrać odpowiedni system 
zamknięć.



PORADA: Komponent zamykający należy 
przytrzymać blisko anteny NFC smartfona.

Szczegółowy opis procedury dodawania komponentu zamykającego za pomocą smartfona 
wraz z lokalizacją znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale  

4.11 Dodawanie komponentu zamykającego.

  Jeśli podczas dodawania komponentu zamykającego umieszczono zaznaczenie w turkusowym 
polu wyboru lub niebieski suwak został przesunięty w prawo, zostaną wyświetlone dane dotyczące 
lokalizacji zarówno w polu szczegółów komponentu zamykającego, jak i w polu szczegółów 
uprawnień komponentu zamykającego.
Dane lokalizacyjne w polu szczegółów uprawnień komponentu zamykającego będą przedstawione 
w formie łącza. Po kliknięciu łącza nastąpi automatyczne przełączenie do Navigation App.

Ustalenie lokalizacji



Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy 
Combi za pomocą smartfona Android

  Aktywację specjalnego uprawnienia „Tryb 
konserwacyjny” wykonuje się na stronie 
startowej Home za pośrednictwem ikony 
Smartfony.
  Na liście przeglądu kliknąć żądany 

smartfon.
  W menu Edytuj nośnik -> Szczegóły 
-> Ustawienia wybrać zaznaczenie dla 
trybu konserwacyjnego, a następnie kliknąć 
Zapisz.

  Przytrzymać smartfon przy nośniku w 
stanie fabrycznym. Zostanie nawiązane 
połączenie z nośnikiem. Nie usuwać 
smartfona z zasięgu połączenia NFC z 
nośnikiem.

  Uruchomić aplikację AirKey i wybrać 
symbol Połącz z komponentem.

UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi 
być aktywne dla smartfona!

PORADA: Nośnik należy przytrzymać blisko 
anteny NFC smartfona.



  Ponownie przytrzymać smartfon przy 
nośniku w stanie fabrycznym, aby zakończyć 
operację.

  Wprowadzić dla nośnika jednoznaczną 
nazwę i wybrać opcję Dodaj.
  Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów 

zamknięć, należy wybrać odpowiedni system.

Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi za 
pomocą smartfona znajduje się w podręczniku AirKey w rozdziale 4.12 Dodawanie 

kart, breloków do kluczy i kluczy Combi.



Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi 
za pomocą iPhone‘a – kodowanie nośników

  Aktywację specjalnego uprawnienia „Tryb 
konserwacyjny” wykonuje się na stronie 
startowej Home a pośrednictwem ikony 
Smartfony.
  Na liście przeglądu kliknąć żądany 

iPhone.
  W menu Edytuj nośnik -> Szczegóły 

-> Ustawienia wybrać zaznaczenie dla 
trybu konserwacyjnego, a następnie kliknąć 
Zapisz.

  Przytrzymać nośnik w stanie fabrycznym 
przy komponencie zamykającym, aby 
wykonać aktualizację nośnika.

  Uruchomić aplikację AirKey i w menu 
głównym wybrać punkt Koduj nośniki.
  Z listy przeglądu wybrać komponent 

zamykający Bluetooth, za pomocą którego 
nośnik ma zostać zaktualizowany. 
  Zostanie nawiązane połączenie z 

nośnikiem. Nie usuwać nośnika z zasięgu 
połączenia z komponentem zamykającym.

UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi 
być aktywne dla smartfona!



  Ponownie przytrzymać nośnik w stanie 
fabrycznym przy komponencie zamykającym, 
aby zakończyć operację.

 W polu szczegółów nośnika wybrać opcję 
Dodaj.
Wprowadzić dla nośnika jednoznaczną 
nazwę i wybrać opcję Dodaj.
Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów 
zamknięć, wybrać odpowiedni system 
zamknięć.

Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi za 
pomocą iPhone‘a oraz kodowania nośników znajduje się w podręczniku systemu AirKey 

w rozdziale 6.6 Kodowanie nośników.



Szczegółowy opis procedury utworzenia osoby i przypisywania nośnika do osoby 
znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale 4.7 Utworzenie osoby.

  Na stronie startowej Home na szarym 
pasku bloku Nośniki & osoby wybrać 
opcje Dodaj -> Dodaj osobę.

  Wypełnić pola formularza.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są 
obowiązkowe.
  Kliknąć opcję Zapisz.

Utworzenie osoby / przypisanie nośnika  
do osoby

  Teraz kliknąć opcję Przypisz nośnik  
(pod symbolem osoby).

  Wybrać z listy przeglądu nośnik, który 
zostanie przypisany do osoby. 
Wyświetlane będą wyłącznie nośniki, które 
jeszcze nie zostały przypisane żadnej osobie.
  Kliknąć przycisk Dalej.
  Następnie kliknąć opcję Przypisz nośnik.

Nośnik został pomyślnie przypisany 
wybranej osobie.n.



Importowanie osób

  W systemie AirKey istnieje możliwość 
utworzenia osób za pomocą zewnętrznych 
plików. Do tego celu potrzebny będzie plik 
CSV-Datei, który należy zaimportować.
  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 

Osoby, a następnie z prawej, górnej strony 
opcję Importuj.

  Pojawi się komunikat o pomyślnym 
wykonaniu operacji wraz z informacją o liczbie 
zaimportowanych osób.
  Kliknąć opcję Zamknij. 

Nastąpi automatyczne przejście do listy 
przeglądu osób w module zarządzania online 
systemu AirKey.

  Wybrać opcję Wybierz plik. 
Wybrać plik CSV do zaimportowania.
Pojawi się przegląd osób do 
zaimportowania.
  Kliknąć opcję Rozpocznij import.

UWAGA: Aby prawidłowo zaimportować listę osób, plik CSV musi być przygotowany w 
poniższym formacie. W razie zmiany kolejności kolumn w pliku CSV dane osobowe zostaną 
zaimportowane w nieprawidłowej kolejności do modułu zarządzania online systemu AirKey. 
Jeśli pierwszy wiersz z nagłówkami zostanie usunięty z pliku CSV, wykonanie importu nie 
będzie możliwe.

Szczegółowy opis procedury importu osób znajduje się w podręczniku systemu AirKey w 
rozdziale 4.7.1 Import danych osobowych.



  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 
Smartfony lub Karty.
  Na liście przeglądu kliknąć żądany nośnik.

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

Przydzielanie uprawnień

Szczegółowy opis procedury przydzielania uprawnień znajduje się w podręczniku AirKey 
w rozdziale 4.14 Przydzielanie uprawnień.

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

  Kliknąć przycisk Zapisz, jeśli wszystkie 
ustawienia wybranego rodzaju dostępu 
zostały skonfigurowane.

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

UWAGA: Do potwierdzenia żądanego 
uprawnienia dostępu wymagana jest jedna 
jednostka KeyCredit!



Usuwanie nośnika

  Aby całkowicie usunąć nośnik z systemu 
zamknięć, należy wyczyścić nośnik, 
anulować przypisanie do osoby i na końcu 
usunąć nośnik.
  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 

Smartfony lub Karty.

  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 do 
osoby było możliwe w przypadku smartfonów, 
należy dezaktywować specjalne uprawnienie 
do trybu konserwacji.

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

  Aby nośnik całkowicie usunąć z systemu 
zamknięć, wybrać opcje Więcej… -> Usuń.
Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa 
przyciskiem Usuń nośnik.

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

Szczegółowy opis procedury usuwania nośnika znajduje się w podręczniku AirKey w 
rozdziale 5.6.23 Usuwanie nośnika.



Dezaktywacja
  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 

Smartfony lub Karty.
  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 dotyczące 
czarnej listy zostanie usunięte z listy i 
dezaktywowane nośniki nie będą mogły 
już blokować tych komponentów 
zamykających.

Dezaktywacja / reaktywacja nośnika



Reaktywacja
  Dezaktywowany nośnik (można to 

rozpoznać po czerwonym symbolu 
przekreślenia z lewej strony obok 
nośnika) można reaktywować np. po jego 
odnalezieniu.
  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 

Smartfony lub Karty.
  Na liście przeglądu kliknąć żądany nośnik.
  Poniżej symbolu nośnika kliknąć

przycisk Reaktywuj nośnik.

  Wprowadzić powód reaktywacji (maks. 
50 znaków) i kliknąć Dalej. 
  Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa 

przyciskiem Reaktywuj nośnik.

UWAGA: Wykonać aktualizację 
komponentów zamykających, które z 
uwagi na reaktywację otrzymały zadanie 
konserwacyjne dotyczące czarnej 
listy. Dopiero wówczas, gdy wszystkie 
uwzględnione komponenty zamykające 
zostaną zaktualizowane, nośnik może 
ponownie blokować wszystkie komponenty 
zamykające, wobec których przyznano 
uprawnienie dostępu. Przywracanie 
uprawnień spowoduje wyksięgowanie 
jednostki KeyCredit. Dlatego wymagane 
jest odpowiednie saldo kredytu.

Szczegółowy opis procedury dezaktywacji i reaktywacji nośnika znajduje się w 
podręczniku AirKey w rozdziale 5.6.17 Dezaktywacja nośnika i  

5.6.19 Reaktywacja nośnika.



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

  Wybrać w menu głównym opcje 
Administratorzy -> Utwórz 
administratora. 
  Wypełnić pola formularza. Pola 

oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. 
  Kliknąć opcję Zapisz.

Praca z kilkoma systemami zamknięć 
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.
  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 

Wkładka lub Czytnik naścienny.
  Kliknąć oznaczenie drzwi komponentu 

zamykającego, który zostanie udostępniony. 
  Kliknąć opcję Dodaj zezwolenie.

Multi-administracja i udostępnianie 
komponentów zamykających

Szczegółowy opis multi-administracji i udostępniania komponentów zamykających 
znajduje się w podręczniku AirKey w rozdziale 10 Praca z kilkoma systemami 
zamknięć AirKey.



Przegląd systemu AirKey:    
http://www.evva.com/airkey

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

Oprogramowanie AirKey – samouczek:  
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/

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

http://www.evva.pl/produkty/elektroniczne-systemy-zamknieckontrola-dostepu/airkey/przeglad-systemu/pl/
http://airkey.evva.com
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/
http://www.evva.pl/produkty/elektroniczne-systemy-zamknieckontrola-dostepu/airkey/instrukcje-montazu-i-specyfikacje/pl/
http://www.evva.pl/produkty/elektroniczne-systemy-zamknieckontrola-dostepu/airkey/instrukcje-montazu-i-specyfikacje/pl/
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