INFORMATION OCH TAGGAR
- Praktisk information om er nya passagesystem och bokning av objekt.
Hej alla boende på BRF Askungen
Här kommer era personliga taggar för ert nya porttelefon/ passagesystem. Alla lägenheter kommer få taggar
tilldelade sig, dessa taggar hör till lägenheten och är personliga för dem som bor där. Taggarna kommer att
användas till grindar, entréer, soprum, tvättstugor och gästlägenhet. Bokning av tvättstugor och gästlägenhet
kommer att göras via informationstavlor i entréerna eller via Internet Efter att taggen aktiverats öppnar ni dessa
dörrar genom att lägga taggen emot kortläsaren.
Under uppstartskedet så kommer vi att behålla möjligheten att använda det befintliga systemet parallellt med
det nya. Nedan följer praktisk information som kan vara bra att ta del utav innan ni börjar nyttja ert nya system.
Vi hoppas att ni kommer trivas med ert nya porttelefon/passagesystem.
INNAN NI KAN BÖRJA ANVÄNDA ERA NYA TAGGAR
Innan ni börjar använda era nya taggar måste ni välja och aktivera er tag med en
pinkod. Bestäm er för en 4-siffrig kod och gå sedan ner till kortläsaren vid entrén.
1.
2.
3.

Lägg er nya tagg på kortläsaren (OBS! Lägg taggen emot siffran ”5”
på kortläsaren) ni får nu ett meddelande på kortläsaren som säger
”välj er nya pinkod”
Slå in er valda 4-siffriga kod
Bekräfta koden genom att slå in samma pinkod en gång till.

Upprepa denna process för samtliga taggar.
För att aktivera tag krävs att kod väljs även om koden ej kommer nyttjas.
Kom ihåg att lägga taggen mot siffran ”5” på kortläsaren då det är här inläsnigen sitter.
PORTTELEFONER
Om ni saknar ert namn och nummer i porttelefonen kan det beror på att blanketten ej kommit in till oss. Önskar
ni göra ändringar eller tillägg i porttelefonen kontakta Locksafe via mail på info@locksafe.se eller via telefon på
0737070272.
Namnlista - För att ringa upp boende.
Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.
Öppna med svarstelefonen (vald telefon)
När samtalet accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från porttelefonen. Därefter kan personen
vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp ”5” på svarstelefonen.

HUR GÖR JAG FÖR ATT BESTÄLLA FLER TAGGAR?
Om du vill beställa fler taggar utöver de 3 du fått skickat till behöver du maila en beställning till Locksafe AB
genom att skicka in ett mail till info@locksafe.se och meddela följande;
1.
2.
3.

Märk mailet med BRF Askungen.
Skriv ditt namn och lägenhetsnummer.
Hur många taggar du önskar beställa.

Taggarna skickas därefter hem till dig tillsammans med en faktura ifrån Lockafe. Pris per extra tag är 149,00.
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VAD GÖR JAG OM JAG FÖRLORAR MIN TAGG?
Om du förlorar din tagg måste Locksafe få reda på detta för att kunna blockera taggen så att eventuell upphittare inte kan ta sig in i trapphuset. Du måste då skicka in ett mail till info@locksafe.se och meddela följande;
1.
Märk mailet med BRF Askungen Förlorad tagg.
2.
Skriv ditt namn och lägenhetsnummer.
3.
Vi behöver få information om vilka taggar du har kvar, detta gör du genom att ange det nummer som
står på den nedersta raden på taggen för de taggar du INTE förlorat. Om du inte kan se numret så kan du gå
ner till kortläsaren och registrera de taggar du har kvar. Vi kan på så sätt se vilken tagg du saknar. Meddela vid
vilken trappuppgång samt tid du registrerat taggarna för att vi ska kunna hitta dem i systemet.
4.
Skriv även om du önskar beställa ny nyckelbricka. Ny tag skickas därefter hem till dig tillsammans med
en faktura ifrån Locksafe. Pris per extra tagg är 149,00
Skulle din tag sluta fungera eller har andra frågor kan du alltid skicka ett maila eller ringa oss på 031-83 15 45.
Genom att skicka in dina uppgifter till info@locksafe.se godkänner du att Locksafe får ta del av dina personuppgifter. Om ni ej står som boende i bostadshuset tar sig Locksafe rätten att kontakt styrelsen för kontroll av att
person har rättighet till att beställa taggar.
BOKNINGSBARA OBJEKT
För att kunna öppna dörren till bokningsbara objekt måste du boka en tid.
Detta innebär att bara den som har bokat objektet har tillgång till den.
FÖR ATT BOKA TID
Placera taggen vid symbolen på bokningsterminalen, varpå skärmen
automatiskt tänds upp.Skärmen visar en översikt för den aktuella veckan.
Veckan som visas kan bytas med pilarna i övre delen av fönstret.
Välj objekt till vänster på skärmen.
För att boka klicka på ledig tid. Tiden blir nu gulmarkerad och texten
”Bokad” syns.

Passet är bokningsbart.

Passet är bokat av dig
eller någon i din familj

Passet är bokat av någon
utanför din familj.

Man kan boka ett (1) tvättpass åt gången. Passets längd är 3 timmar (du ser vilken tid som gäller när du bokar
passet) och måste aktiveras senaste 1 timme efter passet börjat. Om man inte aktiverar passet släpps tiden och
ger annan möjlighet att boka.
Om du har ett bokat pass kommer texten ”blockerad” synas för de pass du ej har rätt att boka, när du sedan
nyttjat ditt bokade pass kan du boka ett nytt.
INLOGGNING MED INTERNETBOKNING
Skriv in http://95.209.133.66 i adressfältet i valfri webbläsare. Logga sedan in genom att använda inloggningsID
(användarnamn) och den pinkod ni angett för er tag. Notera att det måste vara just den kod ni angett för rätt
taggen i lägenheten (den tag som har samma sifferrad som inloggningsID).
Användarnamn
Se inloggningsid på er tag. InloggningsID är den nedersta sifferraderna på lägenhetens tilldelade taggar bredvid
texten MFV exklusive samtliga nollor. OBS! Ni kan sedan öppna objektet med samtliga taggar.
Lösen
Den 4siffriga kod ni angett som pinkod till tag vid aktivering av taggarna.
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