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Korte handleiding



Smartphone aanmaken en registreren

Kies in het online-systeem in het 
hoofdmenu Sleutels & personen > 
Persoon aanmaken.

Kies in het online-systeem in het 
hoofdmenu Sleutels & personen > 
Sleutel aanmaken.

Vul de velden van het formulier in. 
Velden die zijn gemarkeerd met * zijn 
verplicht. Klik daarna op Opslaan.

  Als nieuwe sleutel kiest u Smartphone en 
klikt u vervolgens op Doorgaan
  Voer vervolgens de benaming en het 

telefoonnummer van de smartphone in.
  Klik op Sleutel aanmaken

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‚Smartphone aanmaken‘ vindt
u in ons AirKey-systeemhandboek op 4.8 Smartphone aanmakengen



  U bevindt zich nu in de details van deze 
smartphone
  Klik bij de weergave Geen persoon op 

de +
  Kies de gewenste persoon en klik op 

Doorgaan. Klik op Persoon toekennen 
om de procedure af te sluiten

Installeer de AirKey-app op uw smartphone 
(deze is te vinden in de Google PlayStore).

  Kies in het menu Sleutel bewerken > 
Details
  Klik op Registratiecode aanmaken
  Onder het menupunt Registratie 

wordt een geldige registratiecode met de 
vervaldatum weergegeven

Om de smartphone te kunnen registreren, 
moet in de AirKey-app eerst de disclaimer 
aanvaard worden. Vervolgens wordt 
de zojuist aangemaakte registratiecode 
ingevoerd.

De verlangde pincode is een veiligheidsoptie die 
ook kan worden overgeslagen wanneer u hem 
niet bij elke handeling opnieuw wilt invoeren.



Sluitcomponenten met de
smartphone toevoegen

Start de AirKey-app op en klik op het 
symbool Met component verbinden.

LET OP: de smartphone moet over 
onderhoudsrechten beschikken!

Houd de smartphone bij de sluitcomponent in 
de uitlevermodus. Er wordt verbinding gemaakt 
met de sluitcomponent. Haal de smartphone 
niet weg van de sluitcomponent zolang de 
verbinding wordt opgebouwd. 

  Het vrijgeven van de onderhoudsrechten 
gebeurt in het online-systeem, onder het 
menupunt Sleutels & personen > Sleutel 
bewerken 
  Klik in het overzicht op de betreffende 

smartphone
  Kies in het menu Sleutel bewerken 

> Details > Instellingen > 
Onderhoudsmodus

TIP: de smartphone moet tegen de 
component worden gehouden met het 
gedeelte waarin zich de NFC-chip van de 
smartphone bevindt.



Sluitcomponenten met de
smartphone toevoegen

U ontvangt nu de informatie over de 
sluitcomponent. Klik op Toevoegen.

Houd de smartphone nu opnieuw bij de 
sluitcomponent om de procedure af te sluiten.

  Voer een duidelijke naam voor de 
sluitcomponent in en klik op Toevoegen
  Mochten meerdere sluitsystemen 

beschikbaar zijn, dan kiest u het betreffende 
systeem

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‚Sluitcomponent met 
smartphone toevoegen‘ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op 

4.11 Sluitcomponent toevoegen

Speciaal recht ‚Onderhoudsmodus‘ 
voor deze smartphone activeren: de 
onderhoudsmodus kan 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 het 
AirKey-systeem toe te voegen of te 
verwijderen. Verder kan de firmware 
van sluitcomponenten en de Keyring 
van sleutels geactualiseerd worden.



Kaarten, sleutelhangers en combisleutels
aan het sluitsysteem toevoegen

Start de AirKey-app op en klik op het 
symbool Met component verbinden.

LET OP: de smartphone moet over 
onderhoudsrechten beschikken!

Houd de smartphone bij een digitale sleutel 
in de uitlevermodus. Er wordt verbinding 
gemaakt met de sluitcomponent. Haal de 
smartphone niet weg van de digitale sleutel 
zolang de verbinding wordt opgebouwd. 

  Het vrijgeven van de onderhoudsrechten 
gebeurt in het online-systeem, onder het 
menupunt Sleutels & personen > Sleutel 
bewerken 
  Klik in het overzicht op de betreffende 

smartphone
Kies in het menu Sleutel bewerken 
> Details > Instellingen > 
Onderhoudsmodus

TIPP: de smartphone moet tegen de digitale 
sleutel worden gehouden met het gedeelte 
waarin zich de NFC-chip van de smartphone 
bevindt. 



Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‚Kaarten, sleutelhangers en 
combisleutels aan sluitsysteem toevoegen‘ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op 

4.12 Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan het systeem toevoegen

Klik op Toevoegen.   Voer een naam voor de sleutel in.
  Klik op Toevoegen
  Houd de smartphone nu opnieuw bij de 

sleutel om de procedure af te sluiten

Speciaal recht ‚Onderhoudsmodus‘ 
voor deze smartphone activeren: de 
onderhoudsmodus kan 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 het 
AirKey-systeem toe te voegen of te 
verwijderen. Verder kan de firmware 
van sluitcomponenten en de Keyring 
van sleutels geactualiseerd worden.



Kies in het hoofdmenu Sleutels & 
personen > Persoon aanmaken.

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

Vul de velden van het formulier in.
Klik daarna op Opslaan.

  Selecteer een sleutel die aan de persoon 
moet worden toegekend.
Er worden alleen actieve sleutels getoond 
die nog niet aan een persoon zijn 
toegekend. Klik op Doorgaan
  Klik hierna op Sleutel toewijzen
  De sleutel is nu met succes aan een 

persoon toegewezen.

EEen gedetailleerde beschrijving van de procedure ‚Persoon aanmaken / Sleutel aan een 
persoon toewijzen‘ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op 4.7 Persoon aanmaken.

Persoon aanmaken / Sleutel aan een
persoon toewijzen





Rechten verstrekken

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‘Rechten verstrekken‘ vindt u in ons 
AirKey-systeemhandboek op 4.14 Rechten verstrekken

  Kies in het hoofdmenu Sleutels & 
personen > Sleutels.
  Klik in het overzicht op de betreffende 

sleutel

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

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

Klik op Opslaan wanneer alle rechten van 
de betreffende toegang geconfigureerd zijn.



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

LET OP: Bij het activeren van de rechten is 
een KeyCredit nodig.

TIP: om een sleutel met een smartphone te 
actualiseren, moet u de procedure uitvoeren 
als beschreven onder het menupunt 
‚Kaarten, sleutelhangers en combisleutels 
aan sluitsysteem toevoegen‘.



Sleutel verwijderd

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‘Sleutel verwijderd‘ vindt u in ons 
AirKey-systeemhandboek op 5.8.14 Sleutel verwijderen

  Om een sleutel volledig uit een systeem 
te verwijderen, moet de sleutel eerst 
worden leeggemaakt. Daarna wordt de 
toewijzing aan een persoon opgeheven en 
pas dan kan de sleutel verwijderd worden.
  Kies in het hoofdmenu Sleutels & 

personen > Sleutels

  Klik in het overzicht op de sleutel die u 
wilt leegmaken
  Klik op Meer...  > Leegmaken



  Sluit de procedure af door de 
veiligheidsvraag te bevestigen met Sleutel 
leegmaken en de betreffende sleutel met 
de smartphone of het codeerstation te 
actualiseren
  Klik nu op Meer… > Toewijzing 

opheffen
  Bevestig de veiligheidsvraag met 

Toewijzing opheffen

LET OP: Bij smartphones moet het speciale 
recht „onderhoudsmodus“ gedeactiveerd 
zijn om de toewijzing te kunnen opheffen. 
 

  Om de sleutel definitief uit het systeem 
te verwijderen, kiest u in het hoofdmenu 
Sleutels & personen > Sleutels
  Klik in het overzicht op de sleutel die u 

wilt verwijderen
  Klik onder de afgebeelde sleutel op de 

prullenbak
  Bevestig de veiligheidsvraag met Sleutel 

verwijderen.

LET OP: de sleutel moet vervolgens met de 
smartphone in de onderhoudsmodus of via 
het codeerstation worden geactualiseerd.



Sleutel deactiveren / heractiveren

Hinweis
Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‘Sleutel deactiveren / heractiveren‘ 
vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op 5.8.9 Sleutel deactiveren

Deactiveren
  Kies in het hoofdmenu Sleutels & 

personen > Sleutels
  Klik in het overzicht op de betreffende 

sleutel
  Klik op Sleutel deactiveren

  Geef een reden aan voor het deactiveren. 
Wanneer u ‚Overige‘ kiest, wordt het 
invoerveld met 50 tekens actief
  Voer desgewenst extra informatie 

(maximaal 500 tekens) in bij ‚Verdere 
notities
  Klik op Doorgaan
  Bevestig de veiligheidsvraag met Sleutel 

deactiveren

LET OP: Actualiseer de sluitcomponenten 
waarvoor de sleutel bevoegd was. Daarmee 
wordt de onderhoudstaak uit de lijst 
verwijderd en de gedeactiveerde sleutel kan 
deze sluitcomponenten niet meer bedienen. 
 



Heractiveren
Een gedeactiveerde sleutel (herkenbaar 
aan het rode cirkeltje naast de sleutel) 
kan – bv. omdat hij weer teruggevonden 
is – geheractiveerd worden.
  Kies in het hoofdmenu Sleutels & 

personen > Sleutels
  Klik in het overzicht op de sleutel 

waarvan het deactiveren moeten worden 
opgeheven.
  Klik op Sleutel heractiveren onder de 

afgebeelde sleutel

  Geef een reden aan voor het heractiveren 
(maximaal 50 tekens) en beslis of de rechten 
die voor het deactiveren geldig waren, weer 
hersteld moeten worden
  Klik op Doorgaan

Bevestig de veiligheidsvraag met Sleutel 
heractiveren

LET OP: Actualiseer de sluitcomponenten 
die vanwege het heractiveren een 
onderhoudstaak hebben ontvangen. Pas 
wanneer de vermeldingen in de blacklist 
weer zijn verdwenen (d.w.z. dat alle 
betreffende sluitcomponenten weer actueel 
zijn), kan de sleutel alle sluitcomponenten 
weer bedienen. 

Bij het herstellen van de rechten wordt een 
KeyCredit afgeschreven. Een tegoed is dus 
nodig. 



Beheerders bezitten alle rechten voor het 
beheer van het gehele AirKey-sluitsysteem.
Een beheerder kan uitsluitend door een 
andere beheerder worden aangemaakt.

Kies in het menu Beheerders > Beheerder 
aanmaken. Vul de velden van het formulier 
in. Velden die zijn gemarkeerd met * zijn 
verplicht. Klik daarna op Opslaan.

Werken met diverse AirKeysystemen:
U kunt een sluitcomponent die aan u is 
toegewezen, vrijgeven voor een ander 
sluitsysteem (eigenaar). In het andere 
sluitsysteem kunnen dan eveneens rechten 
voor deze sluitcomponent worden beheerd.

  Kies in het hoofdmenu Sluitsysteem > 
Sluitcomponenten
  Klik op de deurnaam van de 

sluitcomponent die u wilt vrijgeven
  Klik op Vrijgave toevoegen

Multi-Administratie & Component-Sharing

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure ‘Multi-Administratie & Component-
Sharing vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op 10 Werken met diverse 
AirKeysystemen



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

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

Tutorial Online-systeem
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/nl/

Montagehandleiding en technische data
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/airkey/
montagehandleiding-technische-data/nl/
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