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

  Teraz otrzymasz e-mail potwierdzający, 
za pomocą którego należy ukończyć 
rejestrację systemu AirKey. Będzie on zawierał 
m.in. następujące informacje: 
• link do zdefiniowania hasła
• numer klienta 
• nazwa użytkownika

  Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone 
gwiazdką * są obowiązkowe. Proszę 
pamiętać o uzupełnieniu zabezpieczenia 
Captcha oraz o zaznaczeniu obu pól wyboru 
Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) 
oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika 
Końcowego (EULA).

  Po zdefiniowaniu hasła, za pomocą 
nazwy użytkownika z e-maila oraz 
ustalonego hasła możesz zalogować się na 
stronie https://airkey.evva.com. 

Szczegółowy opis procedury rejestracyjnej znajduje się w podręczniku systemu AirKey  
w rozdziale 4.3 Rejestracja w module zarządzania online systemu AirKey.

Rejestracja w systemie AirKey 

https://airkey.evva.com


  Na stronie startowej Home wybrać ikonę 
Doładowanie środków.
Potrzebna będzie do tego karta KeyCredit. 
Na jej tylnej stronie, w zakrytym polu (do 
zdrapania) znajduje się kod kredytu.

  Wprowadzić kod kredytu widoczny na 
karcie jednostek KeyCredit (uwzględnienie 
małych/dużych liter nie jest konieczne).
  Kliknąć przycisk Załaduj środki. Jeśli kod 

jest prawidłowy, pojawi się komunikat o 
pomyślnym wykonaniu operacji.

  Kliknąć przycisk Załaduj środki.

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

Doładowanie środków



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

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

  Po wypełnieniu wszystkich pól 
obowiązkowych kliknąć Dalej.

  W polu wyszukiwania znajdź już 
utworzone osoby lub smartfony. Jeśli wiesz, 
że osoba lub smartfon nie zostały jeszcze 
utworzone, wybierz opcję Utwórz nowy.

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

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”.

  Jeśli aplikacja AirKey została już wcześniej 
zainstalowana, po kliknięciu linku rejestracja 
zostanie automatycznie wykonana. 
Jeśli aplikacja AirKey nie została jeszcze 
zainstalowana, kliknięcie linku spowoduje 

przełączenie do strony pobierania aplikacji AirKey. 
W tym przypadku proces będzie przebiegać różnie 
w zależności od tego, czy zastosowano smartfon 
z systemem Android lub iPhone‘a: Android: Po 
instalacji i uruchomieniu aplikacji AirKey nastąpi 
automatyczne wykonanie rejestracji. iPhone: 
Po instalacji i uruchomieniu aplikacji AirKey 
należy wprowadzić numer telefonu. Wprowadź 
swój numer telefonu i potwierdź, naciskając 
Zarejestruj. Otrzymasz następną wiadomość 
SMS. Pozostań w aplikacji AirKey i wprowadź 
ośmioznakowy kod rejestracji, wyświetlony nad 
klawiaturą. Potwierdź, naciskając Zarejestruj, aby 
zakończyć proces rejestracji.



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 Edycja nośnika przejdź do 
zakładki Szczegóły. W polu „Rejestracja” 
kliknij Utwórz kod rejestracji.
Teraz zostanie wyświetlony nowy kod 
rejestracji z przypisaną datą ważności.



  Android: Aby możliwe było zarejestrowanie 
smartfonu, najpierw należy potwierdzić 
wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji 
AirKey. Następnie potwierdź utworzony kod 
rejestracji, naciskając Zarejestruj.

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

  iPhone: Aby możliwe było zarejestrowanie 
smartfonu, najpierw należy potwierdzić 
wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji 
AirKey. Następnie naciśnij Już otrzymano 
kod rejestracji i potwierdź utworzony kod 
rejestracji, naciskając Zarejestruj.

Szczegółowy opis procedury tworzenia i rejestracji smartfona 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.



Dodawanie komponentu zamykającego za 
pomocą smartfona

  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.

  Uruchom aplikację AirKey i otwórz 
przegląd uprawnień. Naciśnij 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: Przesuń komponent w stanie 

fabrycznym w lewo i wybierz Połącz.

UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi 
być aktywne dla smartfona!

Poprzez NFC: Poprzez Bluetooth:



 Wprowadzić dla komponentu zamykającego 
jednoznaczną nazwę i ewentualnie informacje 
dodatkowe, a następnie wybrać opcję Dodaj.
 Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów 

zamknięć, wybrać odpowiedni system 
zamknięć.

WSKAZÓWKA dla połączenia NFC: 
Komponent zamykający należy przytrzymać 
blisko anteny NFC smartfona.

  Korzystając z połączenia NFC, ponownie 
przytrzymaj smartfon przy komponencie 
zamykającym w stanie fabrycznym, aby 
zakończyć proces.Nie usuwaj smartfona z 
zasięgu NFC komponentu zamykającego.

  Korzystając z połączenia Bluetooth, nastąpi 
automatyczne połączenie z komponentem 
zamykającym w celu zakończenia procesu. Jeśli 
wkładka przestanie migać na niebiesko, należy 
ją ponownie aktywować dotknięciem.

  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.

Szczegółowy opis procedury dodawania komponentu zamykającego za pomocą 
smartfona znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale 4.11 Dodawanie 
komponentu zamykającego.



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.

  Uruchom aplikację AirKey i otwórz 
przegląd uprawnień. Naciśnij 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 

komponentem zamykającym. Wkładkę 
należy wcześniej aktywować poprzez 
dotknięcie.

UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi 
być aktywne dla smartfona!



  Ponownie przytrzymaj nośnik w stanie 
fabrycznym przy komponencie zamykającym, 
aby zakończyć operację. Ten proces 
można wykonać wyłącznie przy użyciu 
smartfona z systemem Android!

  W polu szczegółów nośników wybierz 
opcję Dodaj. Wprowadź dla nośnika 
jednoznaczną nazwę i wybierz opcję Dodaj.
Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów 
zamknięć, wybierz 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.



Przegląd systemu AirKey:
https://www.evva.com/de/airkey/website/ 

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

Podręcznik systemu AirKey:
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/

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

Instrukcje montażu, specyfikacje i ważne wskazówki dotyczące użytkowania:
https://www.evva.com/de/downloads 







W
.T

D
.B

D
A

.A
.E

S.
V

3.
LN

.S
PL


