
Elektronický přístupový systém EVVA AirKey 

V Rezidenci Staropramenná je instalován elektronický přístupový systém EVVA AirKey, který je možné 

obsluhovat pomocí čipů (přívěšek na klíče) nebo pomocí smartphone (Android, iOS) s aplikací AirKey. 

Vaším čipem / smartphonem budete odemykat byt a přístupy do společných prostor (vchody, vstup 

do chodby u sklepních kójí v 1PP, kolárny, popelnice, vstupní branka do areálu).   

Pro sklepní kóji a poštovní schránku dostanete mechanický klíč. 

Odemykání a zamykání pomocí čipu 

Nástěnná čtečka AirKey – instalována ve společných prostorách (vstupy, branka, chodby atd.): 

● Čip přiložíme k nástěnné čtečce AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré 

blikání signalizuje komunikaci mezi čipem a čtečkou - po tu dobu neodebírejte čip ze 

čtečky!!!). Po udělení přístupu vyčkejte 3 sekundy - dveře se automaticky odemknou - 

zatlačením / přitažením dveře otevřeme. Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není 

třeba je zamykat. 

● Pro odchod ze společných prostor stačí pouze stisknout kliku a dveře otevřít (kromě kolárny, 

kde je umístěno na zdi odchodové tlačítko - po jeho stisknutí se dveře automaticky 

odemknou - přitažením dveře otevřeme). Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není 

třeba je zamykat. 

 

Cylindrická vložka AirKey – instalována na bytu a vstupu k popelnicím  

● Čip přiložíme na čtecí hlavici cylindrické vložky AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení 

přístupu (modré blikání signalizuje komunikaci mezi čipem a čtecí hlavicí - po tu dobu 

neodebírejte čip ze čtecí hlavice!!!). Po udělení přístupu máme 10 vteřin na manipulaci se 

čtecí hlavicí, kdy otáčením odemykáme / zamykáme dveře. Po 10 vteřinách dojde 

k automatickému odhlášení čtecí hlavice, poté se volně protáčí a nelze s ní již odemykat a 

zamykat. 

● Zevnitř byt odemykáme / zamykáme otáčením mechanického knoflíku cylindrické vložky 

AirKey. 

Pozor! Cylindrická vložka AirKey se nezamyká automaticky. Byt je třeba vždy zamknout mechanicky 

otáčením čtecí hlavice / knoflíku cylindrické vložky AirKey. Pouze zamknuté dveře jsou zabezpečené. 

Jedině zamčením lze zabránit vniku neoprávněné osoby.  

Poznámka: Cylindrická vložka AirKey je napájena baterií. Pokud dochází k poklesu napětí baterie, 

čtecí hlavice toto signalizuje při udělení přístupu oranžovožlutým blikáním a pípáním. Při této 

varovné signalizaci prosím neprodleně informujte správce objektu, který zajistí výměnu baterie.  

Pozor: V případě ztráty čipu nebo smartphonu s AirKey neprodleně informujte správu budovy na 

tel.: (Ing. Jana Manychová, tel +420 601 341 389, 24 helpdesk: +420 602 682 878), aby zablokovala 

ztracený čip a znemožnila tak přístup neoprávněným osobám. Následně si dohodnete přidělení 

nového čipu. 

 

 

 

 

 

 

 



Odemykání a zamykání smartphonem 

Komponenty systému AirKey můžete ovládat také pomocí smartphonu (Android:  NFC, Bluetooth; 

iOS: Bluetooth). K tomu je třeba nahlásit správci číslo svého mobilního telefonu, aby jej zaregistroval 

do systému AirKey a udělil oprávnění. Poté obdržíte SMS zprávu s odkazem na stažení aplikace 

AirKey, stáhnete si aplikaci AirKey, vrátíte se do SMS zprávy a ještě jednou kliknete na odkaz v SMS 

zprávě. Díky tomu dojde k dokončení registrace. Můžete začít používat smartphone jako klíč. 

Tímto způsobem je možno AirKey oprávnění zasílat na dálku, např. při ztrátě čipu, zabouchnutí dveří, 

nebo pokud je nutno udělit někomu přístup do bytu. 

Více informací ve videu zde: 

EVVA AirKey - Send a Key (Android) EN  

EVVA AirKey - Send a Key (iOS) EN - YouTube 

               

AirKey pro Android   AirKey pro iOS                         

                        

 Odemykání a zamykání smartphonem pomocí Bluetooth (Android, iOS):  

Nástěnná čtečka AirKey – instalována ve společných prostorách (vstupy, branka, chodby atd.): 

● Ve smartphonu otevřeme aplikaci AirKey. V záložce Komponenty Bluetooth se nám zobrazí 

seznam dostupných dveří v dosahu Bluetooth. V seznamu vybereme dveře, které chceme 

otevřít. Po zvolení dojde ke komunikaci a udělení přístupu = zelená signalizace na nástěnné 

čtečce. (modré blikání signalizuje komunikaci mezi smartphonem a čtečkou). Po udělení 

přístupu vyčkejte 3 sekundy - dveře se automaticky odemknou - zatlačením / přitažením 

dveře otevřeme. Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat. 

● Pro odchod ze společných prostor stačí pouze stisknout kliku a dveře otevřít (kromě kolárny, 

kde je umístěno na zdi odchodové tlačítko - po jeho stisknutí se dveře automaticky 

odemknou - přitažením dveře otevřeme). Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není 

třeba je zamykat. 

Cylindrická vložka AirKey – instalována na bytu a vstupu k popelnicím  

● Aktivujeme čtecí hlavici cylindrické vložky AirKey tak, že na ni přiložíme ruku. Poté začne čtecí 

hlavice blikat modře, což znamená, že je aktivováno Bluetooth.  Ve smartphonu otevřeme 

aplikaci AirKey. V záložce Komponenty Bluetooth se nám zobrazí seznam dostupných dveří 

v dosahu Bluetooth. V seznamu vybereme dveře, které chceme otevřít. Po zvolení dojde ke 

komunikaci a udělení přístupu = zelená signalizace na čtecí hlavici. (modré blikání signalizuje 

komunikaci mezi smartphonem a čtecí hlavicí). Po udělení přístupu máme 10 vteřin na 

manipulaci se čtecí hlavicí, kdy otáčením odemykáme / zamykáme dveře. Po 10 vteřinách 

dojde k automatickému odhlášení čtecí hlavice, poté se volně protáčí a nelze s ní již 

odemykat a zamykat. 

● Zevnitř byt odemykáme / zamykáme otáčením mechanického knoflíku cylindrické vložky 

AirKey. 



Pozor! Cylindrická vložka AirKey se nezamyká automaticky. Byt je třeba vždy zamknout mechanicky 

otáčením čtecí hlavice / knoflíku cylindrické vložky AirKey. Pouze zamknuté dveře jsou zabezpečené. 

Jedině zamčením lze zabránit vniku neoprávněné osoby.  

Poznámka: Cylindrická vložka AirKey je napájena baterií. Pokud dochází k poklesu napětí baterie, 

čtecí hlavice toto signalizuje při udělení přístupu oranžovožlutým blikáním a pípáním. Při této 

varovné signalizaci prosím neprodleně informujte správce objektu, který zajistí výměnu baterie.  

 

Pozor: V případě ztráty čipu nebo smartphonu s AirKey neprodleně informujte správu budovy na 

tel.: (Ing. Jana Manychová, tel +420 601 341 389, 24 helpdesk: +420 602 682 878), aby zablokovala 

ztracený čip a znemožnila tak přístup neoprávněným osobám. Následně si dohodnete předání 

nového čipu. 
 

   Odemykání a zamykání smartphonem pomocí NFC (Android):  

Nástěnná čtečka AirKey – instalována ve společných prostorách (vstupy, branka, chodby atd.): 

● Ve smartphonu otevřeme aplikaci AirKey. Smarphone přiložíme NFC čipem k nástěnné čtečce 

AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré blikání signalizuje komunikaci 

mezi smartphonem a čtečkou - po tu dobu neodebírejte smartphone ze čtečky!!!). Po udělení 

přístupu vyčkejte 3 sekundy - dveře se automaticky odemknou - zatlačením / přitažením 

dveře otevřeme. Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat. 

● Pro odchod ze společných prostor stačí pouze stisknout kliku a dveře otevřít (kromě kolárny, 

kde je umístěno na zdi odchodové tlačítko - po jeho stisknutí se dveře automaticky 

odemknou - přitažením dveře otevřeme). Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není 

třeba je zamykat. 

 

Cylindrická vložka AirKey – instalována na bytu a vstupu k popelnicím  

● Ve smartphonu otevřeme aplikaci AirKey. Smarphone přiložíme NFC čipem na čtecí hlavici 

cylindrické vložky AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré blikání 

signalizuje komunikaci mezi smartphonem a čtecí hlavicí - po tu dobu neodebírejte 

smartphone ze čtecí hlavice!!!). Po udělení přístupu máme 10 vteřin na manipulaci se čtecí 

hlavicí, kdy otáčením odemykáme / zamykáme dveře. Po 10 vteřinách dojde 

k automatickému odhlášení čtecí hlavice, poté se volně protáčí a nelze s ní již odemykat a 

zamykat. 

● Zevnitř byt odemykáme / zamykáme otáčením mechanického knoflíku cylindrické vložky 

AirKey. 

Pozor! Cylindrická vložka AirKey se nezamyká automaticky. Byt je třeba vždy zamknout mechanicky 

otáčením čtecí hlavice / knoflíku cylindrické vložky AirKey. Pouze zamknuté dveře jsou zabezpečené. 

Jedině zamčením lze zabránit vniku neoprávněné osoby.  

Poznámka: Cylindrická vložka AirKey je napájena baterií. Pokud dochází k poklesu napětí baterie, 

čtecí hlavice toto signalizuje při udělení přístupu oranžovožlutým blikáním a pípáním. Při této 

varovné signalizaci prosím neprodleně informujte správce objektu, který zajistí výměnu baterie.  

Pozor: V případě ztráty čipu nebo smartphonu s AirKey neprodleně informujte správu budovy na 

tel.: (Ing. Jana Manychová, tel +420 601 341 389, 24 helpdesk: +420 602 682 878), aby zablokovala 

ztracený čip a znemožnila tak přístup neoprávněným osobám. Následně si dohodnete předání 

nového čipu. 


