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AirKey-registratie

  Klik onder https://airkey.evva.com op de 
knop AirKey-registratie.

  Vul de velden van het formulier in. Velden 
die zijn gemarkeerd met * zijn verplicht. 
Denk eraan de captcha correct in te vullen 
en de twee hokjes van de Algemene 
Voorwaarden en de Licentieovereenkomst 
voor Eindgebruikers (EULA) aan te vinken.

  U ontvangt een bevestigings-e-mail 
waarmee u de AirKey-registratie kunt 
voltooien. Hierin vindt u o.m. de volgende 
gegevens:
• de link om uw wachtwoord vast te leggen
• het klantnummer
• de gebruikersidentificatie

  Na het instellen van het wachtwoord 
kunt u zich met de gebruikersidentificatie 
uit de e-mail en het door u gekozen 
wachtwoord aanmelden op https://airkey.
evva.com.

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in 
hoofdstuk 4.2 Bij het AirKey-online-systeem aanmelden.
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Tegoed opladen

  Kies op de startpagina Home de knop 
Tegoed opladen.
Er is een KeyCredit-Card nodig. Op de 
achterzijde staat onder het krasveld een 
tegoedcode vermeld.

  Klik op de knop Tegoed opladen.

  Vul de code in die is vermeld op de 
KeyCredit-kaart (is niet hoofdlettergevoelig).
  Klik op de knop Tegoed opladen. Er 

verschijnt een melding dat dit is geslaagd 
wanneer de code geldig is.

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons  
AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk 4.6 Tegoed opladen.



4

Smartphone aanmaken en registreren
met „Send a Key“

 Kies op de startpagina Home de knop 
„Send a Key“.

  Zoek in het zoekveld naar reeds aangemaakte 
gebruikers of smartphones. Als u weet dat 
de gebruiker en de smartphone nog niet zijn 
aangemaakt, kiest u Nieuw aanmaken.

 Wanneer alle verplichte velden zijn 
ingevuld, klikt u op Doorgaan.

  Er wordt een sms verzonden aan de 
betreffende gebruiker. Hierin is een link 
opgenomen naar de AirKey-app voor de 
aanmelding in een sluitsysteem.

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons  
AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk 4.9.1 Functie „Send a Key“

  Als de AirKey-app al is geïnstalleerd, wordt de 

aanmelding automatisch via de link uitgevoerd. 

Mocht de AirKey-app nog niet geïnstalleerd 

zijn, dan kunt u de AirKey-app via de link eerst 

downloaden.

In dit geval verschilt het proces tussen Android en 

iPhone als volgt: Android: na het installeren en openen 

van de AirKey-app wordt de aanmelding automatisch 

uitgevoerd. iPhone: na het installeren en openen van 

de AirKey-app moet er een telefoonnummer worden 

ingevoerd. Voer uw telefoonnummer in en bevestig 

vervolgens met Aanmelden. U ontvangt opnieuw een 

sms. Blijf in de AirKey-app en tik de registratiecode met 

acht tekens aan, die boven het toetsenbord verschijnt. 

Bevestig met Aanmelden om de registratie af te 

sluiten..
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Sluitcomponenten met de
smartphone toevoegen

  Cilinders in de uitlevermodus moeten 
worden geactiveerd door ze met de hand aan 
te raken, zodat ze worden opgenomen in het 
overzicht van de Bluetooth
  Android: Tik bij de sluitcomponent in de 

uitlevermodus op de drie punten  .
Kies daarna Verbinden .
  iPhone: Wis over de component in de 

uitlevermodus naar links en kies Verbinden .

De onderhoudsrechten moeten voor de 
smartphone zijn geactiveerd!

  Er wordt verbinding gemaakt met de 
sluitcomponent. Zorg ervoor dat u met de 
smartphone binnen het bereik blijft van 
de NFC- of Bluetooth-verbinding met de 
sluitcomponent.

  U ontvangt nu de details van de 
betreffende sluitcomponent. Klik op 
Component toevoegen.

  Voer een duidelijke omschrijving in voor 
de sluitcomponent met eventuele extra 
informatie en klik dan op Toevoegen.
  Nu worden automatisch de actuele 

GPS-coördinaten als locatie van de 
sluitcomponent bepaald, wat wordt 
weergegeven doordat het lichtblauwe 
hokje is aangevinkt, resp. door de 
blauwe schuifregelaar. Dit kan een paar 
seconden in beslag nemen.
  Mochten er meerdere sluitsystemen 

beschikbaar zijn, kies dan het betreffende 
sluitsysteem.
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  Via Bluetooth wordt er automatisch 
verbinding gemaakt met de sluitcomponent om 
de procedure af te sluiten. Mocht de cilinder niet 
meer blauw knipperen, dan moet deze opnieuw 
met een aanraking worden gewekt.

  Als bij het toevoegen van de sluitcomponent het lichtblauwe hokje is aangevinkt, resp. de blauwe 
schuifregelaar is geactiveerd, dan worden de locatiegegevens zowel in de componentendetails, 
alsook in de details van de rechten van de sluitcomponent weergegeven.
In de details van de rechten van de sluitcomponent worden de locatiegegevens weergegeven 
via een link. Wanneer de link wordt aangetikt, komt u automatisch terecht in een geïnstalleerde 
kaartendienst, bijvoorbeeld Google Maps of Apple-kaarten.

Locatiebepaling
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  Speciale autorisatie „Onderhoudsrechten“ voor deze smartphone activeren:
de onderhoudsrechten kunnen alleen worden geactiveerd bij smartphones die al zijn 
toegewezen aan een persoon. Hiermee krijgt de smartphone de bevoegdheid om 
sluitcomponenten in de uitlevermodus te bedienen en sluitcomponenten en sleutels in een 
sluitsysteem toe te voegen of te verwijderen. Verder kan de firmware van sluitcomponenten en 
de Keyring-versie van sleutels worden geactualiseerd.

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons  
AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk 4.11 Sluitcomponent toevoegen.

  De activering van de speciale autorisatie „Onderhoudsrechten“ gebeurt op de startpagina Home 
onder de knop Smartphones.
  Klik in het overzicht de gewenste smartphone aan.
  Vink in de registerkaart Details, onder het punt Instellingen het hokje voor de 

onderhoudsrechten aan en klik daarna op Opslaan.
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Kaarten, sleutelhangers, combisleutels en 
armbanden toevoegen – sleutels coderen

  Houd de sleutel in de uitlevermodus 
bij de sluitcomponent om de sleutel te 
actualiseren.

  Roep de AirKey-app op en kies in het 
hoofdmenu het menupunt Sleutels 
coderen.
  Selecteer daarna in het overzicht de 

Bluetooth-sluitcomponent waarmee de 
sleutel moet worden geactualiseerd
  Er wordt verbinding gemaakt met de 

sluitcomponent. Cilinders moeten eerst 
worden geactiveerd met een aanraking.

De onderhoudsrechten moeten voor de 
smartphone zijn geactiveerd!

  Houd de sleutel in de uitlevermodus 
opnieuw bij de sluitcomponent om de 
procedure af te sluiten.

  Tik in de details van de sleutel op 
Toevoegen.
Voer een duidelijke omschrijving in voor de 
sleutel en klik dan op Toevoegen.
Mochten er meerdere sluitsystemen 
beschikbaar zijn, kies dan het betreffende 
sluitsysteem.

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-systeemhandboek
in hoofdstuk 4.12 Kaarten, sleutelhangers en combisleutels toevoegen.
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Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-systeemhandboek 
in hoofdstuk 4.7 Persoon aanmaken en in hoofdstuk 5.6.5. Sleutel aan een persoon 

toewijzen. Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-
systeemhandboek in hoofdstuk 4.7.1 Persoonsgegevens importeren.

  Kies op de startpagina Home in de grijze 
balk van het blok Sleutels en gebruikers 
de optie Toevoegen -> Persoon 
aanmaken.

  Vul de velden van het formulier in.
Velden die zijn gemarkeerd met * zijn 
verplicht.

  Klik daarna op Opslaan.

Persoon aanmaken /
Sleutel aan een persoon toewijzen

  Klik vervolgens op de button Sleutel 
toewijzen (onder het symbool van de 
gebruikers).

  Selecteer in het overzicht een sleutel die 
aan de gebruiker moet worden toegekend.
Er worden alleen sleutels getoond die nog 
aan niemand zijn toegewezen.
  Klik op Doorgaan.
  Klik hierna op Sleutel toewijzen.

De sleutel is nu met succes aan de gekozen 
gebruiker toegewezen.
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  Kies op de startpagina Home de knop 
Smartphones resp. Kaarten.
  Klik in het overzicht op de betreffende 

sleutel.

  Indien de sleutel is toegekend aan een 
persoon, verschijnt het overzicht met de 
rechten van de sleutel.

Rechten verstrekken

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-
systeemhandboek in hoofdstuk 4.14 Rechten verstrekken.

  Sleep de button met de gewenste 
deur of zone met „Drag&Drop“ naar 
het midden. Pas wanneer u uw keuze 
naar het midden sleept, verschijnen de 
toegangsmogelijkheden (rechten).

  Klik op Opslaan wanneer alle instellingen 
van het betreffende type toegang zijn 
geconfigureerd.

  Nadat u de toegangsrechten voor een sleutel 
heeft aangemaakt, moet u de procedure afsluiten 
met Recht aanmaken en vervolgens de 
betreffende sleutel actualiseren.

Voor het aanmaken van de gewenste 
toegangsrechten is een KeyCredit nodig!
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Handsfree-modus voor Bluetooth-
sluitcomponenten

  Voor Bluetooth-sluitcomponenten is er een handsfree-modus beschikbaar. Het gaat hierbij om 
een comfortfunctie, waarbij de deurcomponent in de app niet meer geselecteerd hoeft te worden. 
De beheerder kan de functie zo configureren dat de toegang ook kan worden uitgevoerd met een 
geactiveerde blokkering van de smartphone display. Kies hiervoor op de startpagina Home de knop 
Instellingen om vervolgens in de tab „Algemeen“ de functie „Toegang met geblokkeerde display“ 
te activeren.

  In de AirKey-app moet in 
het hoofdmenu Instellingen
de handsfree-modus worden 
geactiveerd.

  Daarnaast moet ook in de Rechten de 
handsfree-modus worden geactiveerd

Functie: de cilinder zendt pas na aanraking een 
Bluetooth-signaal uit. Bij de wandlezer gebeurt dit 
automatisch, zonder aanraking. Als een AirKey-
app binnen bereik dit Bluetooth-signaal ontvangt, 
wordt de bediening geactiveerd.

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-
systeemhandboek in hoofdstuk 6.9 Instellingen van de AirKey-app en in hoofdstuk

6.16 Extra: handsfree op een rijtje.
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Deactiveren
  Kies op de startpagina Home de knop 

Smartphones resp. Kaarten.
  Klik in het overzicht op het betreffende 

sleutel.
  Klik op Sleutel deactiveren.

  Geef een reden aan voor het deactiveren. 
Als reden kunt u „Verlies“, „Defect“ of 
„Overige“ kiezen. Klik op Doorgaan. 
Bevestig de veiligheidsvraag met Sleutel 
deactiveren.
  Klik op Doorgaan.
  Bevestig de veiligheidsvraag met Sleutel 

deactiveren.

Actualiseer de sluitcomponenten waarvoor 
de sleutel bevoegd was. Hiermee wordt de 
onderhoudstaak voor de blacklist uit het 
overzicht verwijderd en de gedeactiveerde 
sleutels kunnen deze sluitcomponenten niet 
meer bedienen.

Sleutel deactiveren – bij verlies

Een gedetailleerde beschrijving van deze procedure vindt u in ons AirKey-
systeemhandboek in hoofdstuk 5.6.17 Sleutel deactiveren en in hoofdstuk 5.6.19 Sleutel
heractiveren.
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AirKey-systeemoverzicht
https://www.evva.com/de/airkey/website/

AirKey-online-systeem
http://airkey.evva.com

AirKey-systeemhandboek
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/

AirKey-software-tutorial
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/

Montagehandleidingen, datasheets en belangrijke gebruikstips
https://www.evva.com/de/downloads

http://airkey.evva.com
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