Používanie kombinovaného čipového kľúča na ovládanie
elektronických komponentov prístupového systému Apartmány
Zuberec.
Ovládanie vstupných dverí – nástenná čítačka
1.Priložíte na pár sekúnd plastovú čipovú časť kombinovaného kľúča na čítačku pri vstupných dverách
– čítačka vydá zelený svetelný signál – dvere sa otvoria. Plastovú časť kľúča je nutné priložiť celkom
k čítačke – podobne ako pri platbe platobnou kartou na platobnom terminály. Plastová čipová časť
musí byť v kontakte s čítačkou. Ak nemáte aktivovaný prístup na čipovej hlave , alebo Váš kľúč bol
zablokovaný, čítačka vydá červený signál - v tom prípade kontaktujte recepciu.

Ovládanie rampy na parkovisku – čítačka na stĺpikoch
1.Postupujete rovnako ako pri vstupných dverách. Priložíte na pár sekúnd plastovú čipovú časť
kombinovaného kľúča na čítačku na stĺpiku a počkajte na zelený akustický signál – rampa sa zdvihne.
Ak je signál červený, alebo sa rampa nezdvihla – kontaktujte recepciu.

Ovládanie elektronickej vložky na kontajnerovom stojisku
1. Vo dverách na kontajnerové stojisko je zabudovaná elektronická vložka AirKey

2. Rovnako ako pri čítačke, priložte na pár sekúnd plastovú časť kombinovaného kľúča
k elektronickej hlave tak, aby sa táto plastová časť na pár sekúnd dotkla hlavy.

3. Elektronická hlava vydá zelený signál – otočte elektronickou hlavou v smere hodinových
ručičiek až kým sa zámok neotvorí

4. Pri odchode je nutné rovnakým spôsobom zámok uzamknúť! Zatvorte kontajnerové stojisko,
priložte k elektronickej hlave plastovú časť kľúča a po zasvietení zeleného signálu otočte
elektronickou hlavou proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa zámok neuzamkne.
Skontrolujte uzamknutie stojiska. V prípade pomoci s otváraním kontajnerového stojiska,
kontaktujte prosím recepciu.

Ovládanie elektronického prístupového systému prostredníctvom mobilného
telefónu.
Všetky elektronické uzamykacie komponenty ( vstupné dvere, rampy, kontajnerové stojiská) môžete
ovládať aj prostredníctvom svojho smartfónu ( Android/Iphone). Pre ovládanie jednotlivých
komponentov je treba mať nainštalovanú bezplatnú aplikáciu EVVA AirKey a je nutné požiadať
recepciu o zaslanie prístupového kľúča na Váš mobilný telefón. Recepcia Vám prostredníctvom sms
pošle prístupový link s registračným kódom.

1. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu EVVA Airkey ( android/ iPhone)

2. Požiadajte recepciu o zaslanie sms s prístupovým kódom pre Váš smartphon.

3. Po otvorení odkazu z SMS správy sa registrácia spustí a vykoná ( nasledujte kroky ku ktorým
Vás aplikácia vyzve)

Používanie aplikácie EVVA AirKey
Po nainštalovaní aplikácie a zaslaní sms s prístupovým kódom je aplikácia pripravená na používanie.
Ovládanie komponentov je prostredníctvom bluetooth alebo NFC.
1. Otvorte aplikáciu

2. Kliknite na „komponenty Bluetooth“

3. Nájdite príslušný komponent – čítačku/ elektronickú vložku a priložte telefón na pár sekúnd
do vzdialenosti asi 1-2 cm k čítačke

4. Kliknite na príslušný komponent a odomknite

5. Pri používaní aplikácie na otvorenie elektronickej vložky na kontajnerovom stojisku je nutné
elektronickú hlavu vložky „oživiť“ krátkym dotykom na hlavu vložky - vložka vydá modrý
signál a je pripravená na otvorenie prostredníctvom aplikácie. Priložte následne telefón na
pár sekúnd do vzdialenosti 1-2 cm k elektronickej vložke a po zasvietení zeleného signálu
otočte elektronickú hlavu v smere hodinových ručičiek. Po opustení stojiska je nutné vložku
pomocou aplikácie uzamknúť!

