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ÖVERLÅTELSE AV KONDITIONSSALSNYCKEL  

 När användningstiden har gått ut måste nyckeln uppdateras i Lovinfo.  

 Om kunden inte vill uppdatera nyckeln måste den returneras till Lovinfo inom två 
månader från utgången av den betalda användningstiden. 

 Om nyckeln inte returneras inom utsatt tid får kunden en faktura på 50 euro.  

 Nyckeln returneras alltid till Lovinfo under kontorstid och mot kvittering. 

 Om nyckeln kommer bort ska detta omedelbart anmälas till överlåtaren av nyckeln 
och Lovinfo. 

 Nyckeln ska förvaras noggrant och den är personlig. Därför får den inte överlåtas till 
någon annan person. Ett ovarsamt innehav av nyckel kan medföra återkallande av 
tillståndet och en eventuell skyldighet att ersätta förnyande av låsblocket och 
nyckeln.  

 Kunden förbinder sig till att iaktta de begränsningar av användningstiden som 
meddelats (gäller t.ex. Agricolahallen och Idrottshallen). 

 Användningen av nyckeln lämnar en anteckning i låsblocket (Iloq). 

 Antalet nycklar som överlåts är 1. 

 Den sökande godkänner anvisningarna med sin underteckning i blanketten. 

 

BRUKSANVISNING FÖR ILOQ-NYCKEL 

För in nyckeln i låscylindern och vrid. Ta ut nyckeln från låset och upprepa långsammare 
om låset inte går upp. Den elektromekaniska låscylindern producerar av nyckelns rörelse 
den elektriska energi som elektroniken i både låset och nyckeln kräver. Om 
inskjutningsrörelsen är för snabb hålls låset låst. 

Underhåll:  Kontakttråden i nyckelns metalldel måste hållas ren. Torka tråden med en 
mjuk trasa om tråden blivit smutsig. Nyckeln måste ersättas om det 
uppkommit skador i kontakttråden eller om trådens kontaktyta gått sönder. 

Varning: iLOQ-nyckeln får inte användas till annat ändamål än vad som nämnts i denna 
bruksanvisning. 

Inga främmande föremål eller nycklar får sättas in i iLOQ- låscylindern. 

Innehavaren av nyckeln ansvarar för dess användning. Nyckeln programmeras 
elektroniskt och användningen av en borttappad nyckel kan vid begäran tillfälligt eller helt 
förhindras. Ett belopp på 50 euro debiteras om nyckeln kommer bort. 


