Bruk av abonnements-/nøkkelkort til garasjeanlegget.
Kortet åpner bommene ved at det holdes i ro et par sekunder foran det gule feltet på automaten.
Ikke forsøk å stikke kortet inn i automaten, og løs heller ikke billett samtidig med bruk av kortet. Du
risikerer da at kortet ikke blir registrert som innkjørt, og følgelig kommer du ikke ut igjen. Kjør heller
ikke inn eller ut uten å registrere kortet dersom bommen skulle stå åpen.
Det må ikke lages hull i kortet da det inneholder en antenne.
Dersom du skulle oppleve at bommen ikke åpner, forsøker du først å rygge tilbake og prøve på nytt.
Dersom dette ikke løser problemet forsøker du det andre løpet. Garasjen styres automatisk slik at det er
to løp inn frem til kl. 12.00, og to løp ut fra kl. 12.00. Skulle ytterligere problemer oppstå trykker du på
knappen med telefonsymbol på for hjelp.
Innkjøringen er i hall B0. Fortsetter du rett frem kjører du nedover i anlegget, og om du tar til høyre
kjører du oppover. Husk dørfargen på det planet du parkerer så finner du lettere bilen igjen.
Kunder med abonnementskort skal parkere i abonnementsområdet i de to nederste etasjene. Dette
området er utstyrt med egne bommer, hvor kortet må holdes foran det kvadratiske feltet på søylene, ved
inn- og utkjøring.
Garasjen har fire plan i hver av de to parallelle hallene, A og B. Alle etasjer har hver sin farge på dørene.
Trapper, heis og utgang ligger i tilknytning til hallgruppe A.
Gangport har atkomst til/fra Kongens gate midt mellom Campino Pizza og Kebabhuset.
Kortet benyttes også til å åpne døren til gangatkomsten. Hold kortet mot det markerte feltet på venstre
side av døråpneren. Du trenger ikke bruke kodetastaturet når du har abonnementskort. Abonnenter kan
kjøre inn i anlegget hele døgnet. Portåpneren er plassert på høyre side av den store kjøreporten. Hold
abonnementskortet foran denne og porten vil gå opp, og stenge, automatisk.
Hele garasjeanlegget er videoovervåket. Det er mobildekning for Telenor sitt nett i garasjen. Takk for at
du parkerer i Bygarasjen.
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