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Du har nu fått en tagg för att kunna låsa upp och låsa Båghallen med motorgrind. Det är
viktigt att vi följer de bestämmelser som Genesis gett oss. Det underlättar för de och för oss.
•

•

Dörrarna ska vara stängda. Entrédörren ska inte ställas upp vid prova-på eller kurser.
Behöver vi att dörren ska vara olåst vid tävlingar eller liknande så meddelar vi in det
till Genesis.
När man lämnar hallen
o Lyser det grönt in till Genesis område så ska vi inte larma på. Detta för att vi
inte ska larma in någon.
o Inga tapeter som sitter uppsatta med en spik som kan hänga och dingla får
lämnas när vi åker från hallen.
o Kontrollera att den grå dörren och stora porten är låst.
o Ingen är glömd på någon toa eller att någon är uppe på loftet.

Larma av
•

Lyser det rött så måste man larma av.
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Visa taggen för terminalen

Är allt korrekt börjar symbolen för tangentbord att blinka. Tryck in din kod.
Lyser det rött och det röda krysset tänds, då är taggen spärrad. Prova att göra det några
gånger. Terminalen kan vara känslig om du knappar in din kod med att ha taggen nära
tangentbordet, då kan det röda krysset tändas. Har du glömt din kod eller fungerar det inte
ring till Rolf Rönnlund 070-180 27 21, innan den tredje gången.
•

När allt är klart ska det lysa grönt.
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Larma på
•

När du kommer till terminalen så ser det ut så här

•

Tryck på B

2021-01-15

Passagesystem Båghallen

2021-01-15

•

Visa sedan din tagg för terminalen. Nu ska symbolen för tangentbordet börja blinka.
Tryck din kod.

•

Tryck in din kod. När du tryck in din kod vänta tills det lyser rött i terminalen igen. Har
allt gått bra ska det se ut så här.

Din Kod är ____________________

