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Ovien aukaisu
Avaintunnistin

Varaaja noutaa avainlätkän tilapalvelun toimistolta, jonne se myös palautetaan
varauksen jälkeen. Nouto ja palautus sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa
etukäteen (suositus arkisin klo 9-12). Avaintunnistin avaa keittiön puoleisen oven
sen pielessä olevasta lukijalaitteesta. Keittiön oven (4 h) ja pääoven (12 h)
sisäpuolella sijaitsevilla ajastinkelloilla asiakas saa ovet pysymään auki
haluamansa ajan. Ajastinkellot voi tarvittaessa kääntää takaisin nolla-asentoon,
jolloin ovet lukkiutuvat. Oven avaus on mahdollista kännykällä erikseen niin
sovittaessa.

Aikaohjelma

Varaajan on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen aikajakso, jolloin tiloja käytetään:
mahdollisesti tarvittava lukon aukeamis- ja lukittumisaika. Kiinteistö on asiakkaan
vastuulla ilmoitetun ajan. (Aikaohjelman muuttaminen varauksen aikana on
maksullinen toimenpide.)

Murtohälytysten ohjelmoiminen
Avaintunnistin

Oven avaamiseen luovutetulla avaintunnistimella voi asiakas itse hoitaa murtohälytykset pois ja päälle. Ovea avattaessa avaintunnistimella keittiön oven
ulkopuolelle olevasta lukijasta kytkeytyvät samanaikaisesti murtohälytykset pois
kiinteistön alakerrasta. Poistuttaessa kiinteistöstä murtohälytykset saadaan
päälle avaintunnistimella keittiön oven sisäpuolella olevasta lukijasta. Jos
käytössä on useampia avaintunnisteita, jokaisen avaimen käyttäjän on pois
lähtiessään kuitattava itsensä ulos oven sisäpuolisesta lukijalaitteesta,
jolloin viimeiseksi kuitattu avainlätkä kytkee murtohälyt päälle. (Huomio!
Kiinteistöön ei tällöin saa jäädä enää ketään sisäpuolelle.)

Aikaohjelma

Varaajan on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen mahdollisesti tarvittava aikajakso, jolloin murtohälytykset ovat poiskytkettynä. (Aikaohjelman muuttaminen
varauksen aikana on maksullinen toimenpide.)

Muuta tärkeää tietoa

Kiinteistö sekä asiakkaan omaisuuden mahdollinen vakuuttaminen ja vartiointi
ovat asiakkaan vastuulla varauksen ajan. Mikäli kiinteistölle tai kiinteistön
irtaimistolle aiheutuu vaurioita, on varauksesta vastuussa oleva henkilö velvollinen ilmoittamaan siitä tilapalveluun.
Ovien pakottaminen auki kiiloilla tai välikapuloilla ilman ajastinkellon
käyttöä on kielletty. Jos ovea ei ole ajastettu auki ajastinkellolla, aiheuttaa
auki pakotettu ovi hälytyksen kiinteistöpäivystykseen.
Kiinteistöpäivystykseen aiheutetut työt veloitetaan asiakkaalta.
Salin, eteisen ja WC-tilojen valokytkimet sijaitsevat salissa, salista eteiseen
johtavan oviaukon oikeassa reunassa. Ylimmäisestä katkaisijasta syttyvät ja
sammuvat aulan- ja vessojen valot, alimmaisesta salin valot. Keskellä on
himmennys- ja kirkastus-kytkimet salin valoille. Salin valot syttyvät aina sammuttamisen jälkeen kirkkaina.
Näyttämön kohdevalojen katkaisijat sijaitsevat yläkerrassa näyttämön
parvekkeella. Roskakatoksen avain on keittiön seinällä.
Keittiön koneille on päävirtakytkin keittiön sähkötaulussa. Keittiön ja kahvion
valokytkimet ovat keittiössä. Varausaikana Jymylinnan ilmastointi ja lämmitys
säädetään keittiön sähkötaulun vieressä sijaitsevalla ajastinkellolla
varaajan aikataulun mukaisesti.
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