
AirKey
Stručný návod



2

Registrace do systému AirKey

  Klikněte na adrese https://airkev.ewa.
com 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).

  Obdržíte potvrzovací e-mail, pomocí 
kterého registraci AirKey dokončíte. 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.

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v naší příručce k systému AirKey
Příručka k systému v kapitole 4.2 Registrace v online správě systému AirKey.



3

Dobití kreditu

  Na úvodní stránce Domovská stránka 
vyberte tlačítko 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.

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v naší příručce k systému AirKey
Příručka k systému v kapitole 4.6 Dobít kredit.
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Registrace pomocí vytvořeného
smartphonu a funkce „Poslat klíč“

  Na úvodní stránce Domovská stránka 
zvolte tlačítko „Poslat klíč“.

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

  Jestliže jste vyplnili 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.

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v našem AirKey
Příručka k systému v kapitole 4.9.1 Funkce „Odeslat klíč

  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 zprávu. 

Zůstaňte v aplikaci AirKey a klepněte na osmimístný 

registrační kód, který se zobrazí nad klávesnicí. Potvrďte 

pomocí Registrace, aby se registrace dokončila.
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Uzamykací komponenty
s Přidání smartphonu

  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 v 

původním stavu z výroby klikněte na tyto tři 
body .
Následně zvolte možnost Připojit 
  iPhone: Přejeďte u komponenty v 

původním stavu z výroby prstem doleva a 
vyberte možnost Připojit .

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.

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

  Zadejte pro uzamykací komponentu 
jasné označení s případnými dodatečnými 
informacemi a klepněte na možnost Přidat.
  GPS souřadnice aktuální polohy 

uzamykací komponenty jsou 
zjišťovány automaticky a zobrazí se 
prostřednictvím zatržítka v tyrkysovém 
zaškrtávacím políčku, příp. pomocí 
modrého přepínače. Akce může trvat 
několik vteřin.
  Pokud je k dispozici více uzamykacích 

systémů, zvolte příslušný uzamykací systém.
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  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.

  Údaje o poloze se zobrazí jak v podrobnostech o komponentě, tak v podrobnostech o oprávnění 
uzamykací komponenty, když přidáte k uzamykací komponentě do tyrkysového zaškrtávacího políčka 
zatržítko nebo když se aktivuje modrý přepínač.
V podrobnostech o oprávnění je poloha uzamykací komponenty zobrazena jako odkaz. Když na 
odkaz klepnete, budete automaticky přesměrováni na nainstalovanou službu map, jako např. Mapy 
Google nebo aplikace Mapy.

Zjištění polohy
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  Aktivace speciálního oprávnění „Oprávnění k údržbě“ pro tento smartphone:
Oprávnění k údržbě 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 klíčenek médií.

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v naší příručce k systému AirKey –
Příručka k systému v kapitole 4.11 Přidání uzamykací komponenty.

  Speciální oprávnění „Oprávnění k údržbě“ aktivujete na úvodní stránce Domovská stránka pod 
tlačítkem Smartphony.
  V souhrnném seznamu klikněte na požadovaný smartphone.
  V záložce Podrobnosti, v odstavci Nastavení, zaškrtněte políčko pro oprávnění k údržbě a poté 

klikněte na tlačítko Uložit.
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Přidávání karet, přívěsků na klíče, kombinovaných 
klíčů a náramků – kódování médií

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

  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.

U smartphonu musí být aktivováno 
oprávnění k údržbě!

  Chcete-li postup dokončit, u uzamykací 
komponenty podržte médium s továrenským 
nastavením.

  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.

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v naší příručce k systému AirKey
v kapitole 4.12 Přidání karet, přívěsků na klíče a kombinovaných klíčů.
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Přidávání karet, přívěsků na klíče, kombinovaných 
klíčů a náramků – kódování médií

Podrobný popis průběhu najdete v příručce k systému AirKey v kapitole 4.7 Vytvoření uživatele 
a v kapitole 5.6.5 Přiřazení média uživateli. Podrobnější popis tohoto procesu najdete v naší 

příručce k systému AirKey v kapitole 4.7.1 Importování osobních údajů.

  Na úvodní stránce Domovská stránka 
na šedé liště bloku Média a uživatelé 
vyberte možnost Přidat -> Vytvoření 
uživatele.

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

Vytvoření uživatele /
Přiřazení média uživateli

  Nyní klikněte na tlačítko Přiřadit 
médium (pod symbolem osoby).

  Zvolte médium ze souhrnného seznamu, 
které má být uživateli přiřazeno.
Zobrazí se pouze ta média, která ještě 
nebyla přiřazena žádnému uživateli.

  Klikněte na možnost Další.
  Poté klikněte na možnost Přiřadit 

médium. Médium bylo úspěšně přiřazeno 
zvolenému uživateli..
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  Na úvodní stránce Domů zvolte tlačítko 
Smartphony, resp. Karty.
  V souhrnném seznamu klikněte na 

požadované médium.

  Pokud je médium přiřazeno osobě, zobrazí 
se přehled oprávnění média.

Přidělení oprávnění

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v našem AirKey
Příručka k systému v kapitole 4.14 Přidělení oprávnění.

  Přetáhněte tlačítko s vybranými dveřmi 
nebo s vybranou oblastí pomocí funkce 
Drag & Drop do středové plochy. Teprve až 
když pohnete výběrem po středové ploše, 
zobrazí se možné způsoby přístupu.

  Pokud byla všechna nastavení 
požadovaného způsobu přístupu 
nakonfigurována, klikněte na možnost 
Uložit.

  Poté, co jste pro médium vytvořili oprávnění 
k přístupu, je nutné proces dokončit volbou 
možnosti Dokončit oprávnění a závěrečnou 
aktualizací příslušného média.

K vytvoření požadovaného přístupového 
oprávnění potřebujete jeden kredit KeyCredit!
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Režim hands-free pro uzamykací
komponenty s Bluetooth

  Uzamykací komponenty s Bluetooth umožňují režim hands-free. Jedná se o funkci zvyšující 
pohodlí, díky níž již není nutné vybírat uzamykací komponenty v aplikaci. Uživatel může funkci 
konfigurovat, aby bylo možné přístup provést i s aktivovaným zámkem displeje smartphonu. Na 
úvodní stránce vyberte možnost Domovská stránka pod tlačítkem Nastavení, kde pak na kartě 
„Obecné informace“ aktivujete funkci „Přístup z obrazovky uzamčení“.

  V aplikaci AirKey musí být v 
hlavní nabídce Nastavení
aktivován režim hands-free.

  Navíc musí být také v Oprávnění aktivován 
režim hands-free.

Funkce: Cylindrická vložka zašle po dotyku 
signál Bluetooth. U nástěnných čtecích jednotek 
proběhne toto automaticky (bez dotyku). Pokud 
tento signál Bluetooth přijme nějaká aplikace 
AirKey v dosahu, zahájí se proces uzamykání.

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v našem AirKey
Příručka k systému v kapitole 6.9 Nastavení aplikace AirKey a v kapitole

6.16 Exkurz: Přehledně o hands-free.
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Deaktivace
  Na úvodní stránce Domů zvolte tlačítko 

Smartphony, resp. Karty.
  V souhrnném seznamu klikněte na 

požadované médium.
  Klikněte na možnost Deaktivovat 

médium.

  Uveďte důvod deaktivace. Důvody jsou 
„ztráta“, „závada“ nebo „jiné“. Klikněte na 
možnost Další. Kontrolní otázku potvrďte 
tlačítkem Deaktivovat médium.
  Klikněte na možnost Další.
  Kontrolní otázku potvrďte tlačítkem 

Deaktivovat médium.

Proveďte aktualizaci uzamykacích 
komponent, pro které mělo médium 
oprávnění. Tím dojde k odstranění úkonu 
údržby ze seznamu, přesune se na 
seznam blokovaných položek (Blacklist) 
a deaktivovaná média již nemohou tyto 
uzamykací komponenty uzamykat.

Deaktivace média – v případě ztráty

Podrobnější popis tohoto procesu najdete v našem AirKey
Příručka k systému v kapitole 5.6.17 Deaktivace média a v kapitole 5.6.19 Opětovná 
aktivace média.
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Deaktivace média – v případě ztráty

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 pokyny k použití
https://www.evva.com/de/downloads

http://airkey.evva.com
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