AirKey

První kroky

Registrace do systému AirKey

Na adrese https://airkey.evva.com klikněte
na tlačítko Registrace do systému
AirKey.

Vyplňte pole formuláře.
Pole označená symbolem * jsou povinná.
Nezapomeňte zadat kód CAPTCHA a
zaškrtnout políčka se zatržítkem jak u
Všeobecných obchodních podmínek
(VOP), tak u licenční smlouvy s koncovým
uživatelem (EULA).

Registraci do systému AirKey dokončíte
pomocí potvrzovacího e-mailu.
Najdete v něm mimo jiné následující
informace:
• odkaz k vytvoření hesla
• číslo zákazníka
• identifikace uživatele

Po zadání hesla se můžete přihlásit pod
uživatelským jménem z e-mailu a vámi
zvoleným heslem na stránce
https://airkey.evva.com.

Podrobný popis průběhu „Registrace do systému AirKey“ najdete v naší systémové
příručce AirKey v kapitole 4.3 Registrace do online správy systému AirKey.

Dobít kredit

Na úvodní stránce Home vyberte tlačítko
Dobít kredit.
Je nutná karta KeyCredit, na jejíž zadní
straně se ve stíracím políčku nachází kód
kreditu.

Klikněte na tlačítko Dobít kredit.

Zadejte kód kreditu natisknutý na kartě
KeyCredit (není nutné rozlišovat velká
a malá písmena).
Klikněte na tlačítko Dobít kredit. Pokud
je kód kreditu platný, zobrazí se zpráva
o úspěšném provedení akce.

Podrobný popis průběhu „Dobíjení kreditu“ najdete v naší systémové příručce AirKey
v kapitole 4.6 Dobití kreditu.

Registrace pomocí vytvořeného smartphonu
a funkce „Send a Key“

Na úvodní stránce Home zvolte tlačítko
„Send a Key“.

Ve vyhledávacím poli hledejte již vytvořené
osoby a smartphony. Pokud víte, že osoba a
smartphone ještě není zaregistrován, vyberte
možnost Vytvořit nové.

Jakmile vyplníte všechna povinná pole,
klikněte na možnost Další.

Cílové osobě bude poslána SMS zpráva,
která obsahuje odkaz na aplikaci AirKey s
údaji k registraci uzamykacího systému.

Pokud je aplikace AirKey již předem
instalována, registrace se provede
automaticky prostřednictvím odkazu.
Pokud aplikace AirKey ještě není

instalována, budete prostřednictvím odkazu
přesměrováni ke stažení aplikace AirKey. V tomto
případě se postup mezi Android a iPhone liší
takto:
Android: Po instalaci a otevření aplikace AirKey
se registrace provede automaticky.
iPhone: Po instalaci a otevření aplikace AirKey
je vyžádáno zadání telefonního čísla. Zadejte své
telefonní číslo a potvrďte pomocí Registrace.
Obdržíte další SMS. Zůstaňte v aplikaci AirKey
a klepněte na osmimístný registrační kód, který
se zobrazí nad klávesnicí. Potvrďte pomocí
Registrace, aby se registrace dokončila.

Podrobný popis postupu „Registrace pomocí vytvořeného smartphonu a funkce Poslat
klíč“ najdete v naší systémové příručce AirKey v kapitole 4.9.1 Funkce „Send a Key“.

Vytvoření a registrace smartphonu pomocí
registračního kódu

Na úvodní stránce Home na šedé liště
bloku Média a osoby vyberte možnost
Přiřadit -> Přiřadit osobu.

Vyplňte pole formuláře.
Pole označená symbolem * jsou povinná.
Klikněte na tlačítko Uložit.

Na úvodní stránce Home zvolte tlačítko
Smartphony.
Klikněte na tlačítko Vytvořit médium.

Jako nové médium zvolte Chytrý telefon
a klikněte na možnost Další.
Poté zadejte označení a telefonní číslo
smartphonu.
Klikněte na možnost Vytvořit médium.

Nyní se nacházíte v oblasti podrobností
vytvořeného smartphonu.
U zobrazení „Žádná osoba“ nad smartphonem
klikněte na symbol +.
Zvolte požadovanou osobu a klikněte na
tlačítko Další.
Postup dokončíte kliknutím na možnost
Přiřadit osobu.

V nabídce zvolte možnost Upravit
médium na kartě Podrobnosti.
V části „Registrace“ klikněte na možnost
Vytvořit registrační kód.
Nyní se zobrazí nový registrační kód s datem
platnosti.

Nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci AirKey
(najdete ji v obchodě Google Play / Apple App Store).

Android: Aby bylo možné smartphone
zaregistrovat, musíte nejdříve v aplikaci AirKey
potvrdit vyloučení odpovědnosti. Poté zadejte
rovněž vytvořený registrační kód a potvrďte
pomocí Registrace.

iPhone: Aby bylo možné smartphone
zaregistrovat, musíte nejdříve v aplikaci
AirKey potvrdit vyloučení odpovědnosti. Poté
klepněte na Registrační kód již obdržen,
zadejte rovněž vytvořený registrační kód a
potvrďte pomocí Registrace.

Aktivace speciálního oprávnění „režim údržby“ pro tento smartphone:
Režim údržby lze aktivovat pouze u smartphonů, které již byly přiřazeny nějaké osobě.
Smartphone tím získá oprávnění zamykat uzamykací komponenty v původním stavu z
výroby a také uzamykacímu systému přidávat či odebírat uzamykací komponenty a média.
Dále je možné provádět aktualizaci firmwaru uzamykacích komponent a verzí správců klíčů
médií.

Podrobný popis postupu „Registrace pomocí vytvořeného smartphonu a registračního
kódu“ najdete v naší systémové příručce AirKey v kapitole 4.8 Vytvoření smartphonu
a 4.9 Registrace smartphonu. Informace k tématu „Přidělení oprávnění“ najdete v
kapitole 4.14 Přidělení oprávnění.

Přidání uzamykacích komponent pomocí
smartphonu

Speciální oprávnění „Režimu údržby“ aktivujete na úvodní stránce Home pod tlačítkem
Smartphony. V souhrnném seznamu klikněte na požadovaný smartphone.
V nabídce Upravit médium -> Podrobnosti -> Nastavení zaškrtněte Režim údržby a pak klikněte
na tlačítko Uložit.
Prostřednictvím NFC:

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth:

Spusťte aplikaci AirKey a otevřete přehled
oprávnění. Klepněte na symbol Spojit s
komponentou.
Podržte smartphone u uzamykací
komponenty v původním stavu z výroby.

Chcete-li v seznamu zobrazit přehled
okolních uzamykacích komponent
s rozhraním Bluetooth, musíte cylindrickou
vložku s nastavením z výroby aktivovat
dotykem ruky.
Android: U uzamykací komponenty
s nastavením z výroby klikněte na tyto tři
body.
Následně zvolte možnost Spojit.
iPhone: Přejeďte u komponenty v
původním stavu z výroby prstem doleva a
vyberte možnost Připojit

POZOR: U smartphonu musí být
aktivováno oprávnění k údržbě!

POZOR: U smartphonu musí být
aktivováno oprávnění k údržbě!

Vytvoří se spojení s uzamykací
komponentou. V žádném případě
nenechávejte smartphone v dosahu připojení
uzamykací komponenty s NFC nebo
Bluetooth.

TIP pro NFC: Uzamykací komponenta by
měla být u smartphonu přidržena v oblasti
NFC antény.

Nyní obdržíte informace o komponentách
uzamykací komponenty.
Klepněte na možnost Přiřadit
komponentu.

Zadejte pro uzamykací komponentu
jasné označení s případnými dodatečnými
informacemi a klepněte na možnost
Přiřadit.
Pokud je k dispozici více uzamykacích
systému, zvolte příslušný uzamykací systém.

Chcete-li postup dokončit, prostřednictvím
NFC opět podržte smartphone u uzamykací
komponenty v původním stavu z výroby. V
žádném případě nenechávejte smartphone v
dosahu připojení uzamykací komponenty s NFC.
Přes Bluetooth se automaticky vytvoří spojení
s uzamykací komponentou, aby se postup
dokončil. Pokud na cylindrické vložce již nebude
blikat modrá kontrolka, musí být dotykem znovu
aktivována.

Podrobný popis průběhu „Přiřazení uzamykací komponenty ke smartphonu“ najdete v
naší systémové příručce AirKey v kapitole 4.11 Přiřadit uzamykací komponentu.

Přidání karet, přívěsků na klíče a kombinovaných
klíčů pomocí smartphonu se systémem Android

Speciální oprávnění „Režimu údržby“
aktivujete na úvodní stránce Home pod
tlačítkem Smartphony.
V souhrnném seznamu klikněte na
příslušný smartphone.
V nabídce Upravit médium ->
Podrobnosti -> Nastavení zaškrtněte
Režim údržby a pak klikněte na tlačítko
Uložit.

U média s nastavením z výroby
podržte smartphone. Vytvoří se připojení
k médiu. V žádném případě nenechávejte
smartphone v dosahu připojení NFC
k médiu.

Spusťte aplikaci AirKey a otevřete přehled
oprávnění. Klepněte na symbol Spojit s
komponentou.
POZOR: U smartphonu musí být
aktivováno oprávnění k údržbě!

TIP: Médium by mělo být u smartphonu
přidrženo v oblasti NFC antény.

Zadejte pro médium jasné označení
a klepněte na možnost Přiřadit.
Pokud je k dispozici více uzamykacích
systémů, zvolte ten požadovaný.

Chcete-li postup dokončit, u média
s nastavením z výroby znovu přidržte
smartphone.

Podrobný popis průběhu „Přidání karet, přívěsků na klíče a kombinovaných klíčů pomocí
smartphonu“ najdete v naší systémové příručce AirKey v kapitole 4.12 Přidání karet,
přívěsků na klíče a kombinovaných klíčů pomocí smartphonu.

Přidání karet, přívěsků na klíče a kombinovaných klíčů pomocí iPhonu – kódování médií

Speciální oprávnění „Režimu údržby“
aktivujete na úvodní stránce Home pod
tlačítkem Smartphony.
V souhrnném seznamu klikněte na
příslušný iPhone.
V nabídce Upravit médium ->
Podrobnosti -> Nastavení zaškrtněte
Režim údržby a pak klikněte na tlačítko
Uložit.

Spusťte aplikaci AirKey a v hlavní nabídce
vyberte položku Kódování médií.
Ze souhrnného seznamu vyberte
uzamykací komponentu s Bluetooth, se
kterou chcete aktualizovat médium.
Vytvoří se spojení s uzamykací
komponentou. Cylindrickou vložku předtím
dotykem vzbuďte z režimu spánku.
POZOR: U smartphonu musí být
aktivováno oprávnění k údržbě!

Chcete-li médium s nastavením z výroby
aktualizovat, přidržte ho u uzamykací
komponenty.

V podrobnostech o médiu klepněte na
možnost Přidat.
Zadejte pro médium jasné označení a
klepněte na možnost Přidat.
Pokud je k dispozici více uzamykacích
systémů, zvolte příslušný uzamykací systém.

Chcete-li postup dokončit, u uzamykací
komponenty podržte médium s továrenským
nastavením. Tento postup lze provést
také se smartphonem se systémem
Android!

Podrobný popis průběhu „Přidání karet, přívěsků na klíče a kombinovaných klíčů pomocí
iPhonu – kódování médií“ najdete v naší systémové příručce AirKey v kapitole
6.6 Kódování médií.

Přehled systému AirKey:
https://www.evva.com/de/airkey/website/
Online správa systému AirKey:
http://airkey.evva.com
Systémová příručka AirKey:
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/
Průvodce softwarem AirKey:
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/
Návody k montáži, datové listy a důležité pokyny k použití:
https://www.evva.com/de/downloads
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