Myllynkedon kodan avaimen käyttöohjeet
• Myllynkedon avain säilytetään avainsäilössä,
Huom. avainsäilön koodi annetaan vain klo 6–23 välisenä aikana!
• Avainsäilön koodin saat lähettämällä
tavallisen tekstiviestin (operaattorisi norm. tekstiviestin hintainen) :
myllynketo
ja lähetä se numeroon: 045 78387140
• Paluuviestinä saat automaattisesti avainsäilön 4-numeroisen koodin
• Vedä alas avainsäilön musta pieni luukku, joka peittää avainkiekot
• Laita koodi pyörittämällä kiekkoja, ja lopuksi painamalla
vasemmanpuoleista mustaa painiketta alaspäin,
luukku aukeaa, ja ota avain
• Avaimen pihalla olevaan puuliiteriin löydät kodan sisältä

Kodan käytön jälkeen
Huolehdithan, että tuli on sammutettu, ja kota jää siistiin kuntoon!
Jätä puuliiterin avain kodan sisälle
Tarkista, että kodan ovi lukittuu kunnolla
Palauta kodan avain takaisin avainsäilöön, ja sulje se
ensin koodia muuttamatta
• Kun avainsäilön luukku on kiinni, muuta numerokoodi eriksi kuin
avauskoodi (esim. 0000), ja varmista avauspainikkeesta,
että säilö on lukittunut
• Vedä lopuksi vielä suojaluukku ylös
•
•
•
•

Kiitos!

Instructions for using Myllynketo’s hut key
• Myllynketo hut’s key is stored in key lock box
Note! Code of lock box is only given between 6 am – 23 pm!
• You can get the code of lock box by sending
SMS-text message (your mobile operator price for normal SMS text messages):
myllynketo
and send it to number: +35845 78387140
• As a reply you will receive 4-digit code automatically
• Pull down the black protective cover (which covers the code dials)
• Turn the dials to enter the code, and press the left black button down,
lock box will open and take out the key
• Close the box without changing the code
• Key to woodshed, you can find inside the hut

After using the hut
Make sure the fire is extinguished and hut is clean!
Leave the woodshed’s key inside the hut
Check that hut door is locked properly
Return the hut’s key back to lock box,
and close the box without scrambling the code
• When the lock box is closed, scramble the code by rotating the dials
(different than opening code, e.g. 0000),
and make sure that lock box is now locked
• Push up the protective cover
•
•
•
•

Thank you!

