ANVÄNDARINSTRUKTION

Busholmens underjordiska parkeringsanläggning Rokkiparkki
VÄLKOMMEN TILL ROKKIPARKKI
Busholmens underjordiska parkeringsanläggning, Rokkiparkki, är tillgänglig för dem som gjort en reservation. I Rokkiparkki
finns parkeringsplatser på två plan. Parkeringsrutorna är lediga för användarna och enskilda rutor kan inte reserveras. Infarten till Rokkiparkki sker via rampen på Medelhavsgatan. För fotgängare finns det sex tydligt utmärkta dörrar, som är lätta att
hitta också då man kör i hallen, vilket gör det lätt att parkera nära dörren som passar dig bäst. Som användare av Rokkiparkki
får du en kod som öppnar dörrarna och bommarna till anläggningen automatiskt.

1 INFART FÖR FORDON (MEDELHAVS
GATAN 12)

2 INGÅNGAR FÖR FOTGÄNGARE
Vid samtilga ingångar finns en tangentpanel
för din personliga kod, som öppnar dörren.

Fordon tar sig in till parkeringsanläggningen
med hjälp av ett gällande identifikationskort,
som beviljas till användare av anläggningen.
Kortet fungerar trådlöst med radiofrekvensteknologi, och läses automatiskt då bilen passerar läsapparaten.
Håll kortet synligt i bilen t.ex vid framrutan.
Bommen eller dörren vid infarten öppnas
automatiskt då fordonet närmar sig, och stängs
då det passerat. Bommen kan också öppnas
med en PIN-kod som hör till kortet.

Ingångarna har utöver adressen märkts med
en bokstav och en färg, för att lättare fastna I
minnet. Ingångarna finns på;

Kontaktlösa läsaren

A Medelhavsgatan 15
B Malagagatan 3
C Malagagatan 7
D Godahoppsgatan 7
E Livornogatan 7
F Busholmsgränden 10

Infarten till Rokkiparkki hittar du genom att
köra ner längs körrampen och ta den andra
utfarten i rondellen. Följ Rokkiparkki-skyltarna.
Identifikationskortet

Busholmens parkering Ab
Kundservice 029 123 1771
www.jatkasaarenpysakointi.fi
rokkiparkki@jatkasaarenpysakointi.fi

P1

P2

3 PARKERINGSPLATSER
I Rokkiparkki används alla parkeringsrutor gemensamt.
Det finns dock separat utmärkta rutor som inte får blockeras, laddningsrutor för elbilar och en tvättplats på
våning P2.
Det finns parkeringsrutor på våningarna P1 och P2. Från
våning P2 kommer man åt alla dörrar för fotgängare, och
från våning P1 direkt endast till dörrarna A, E och F.
4 UTFART FÖR FORDON
Utfarten sker på samma sätt som infarten. Vid utfarten visas Rokkiparkki-identifikationskortet för den trådlösa läsaren, varefter bommen öppnas och användaren kan köra ut. Bommen kan också öppnas med en personlig PIN-kod som matas in via
tangentpanelen.
IDENTIFIKATIONSKORT
Till en parkeringsrätt beviljas endast ett identifikationskort. Alternativt kan användaren identifiera sig med en personlig PINkod, som binds till användaren och parkeringsrätten. Parkeringsrätten berättigar till parkering av endast ett fordon åt gången
i hallen. Systemet släpper inte in flera fordon, om parkeringsrätten redan brukas av ett annat fordon i hallen. Samma begränsningar gäller oberoende av identifikationsmetod.
ID:

PIN:

ANVÄNDARE:

DATUM:

E-POSTADRESS:

UNDERSKRIFT:

TEL.:

PROBLEMSITUATIONER
Var får jag ett identifikationskort och en PIN-kod?
• Av det egna husbolaget.
Jag har inte identifikationskortet med mig.
• Dörrarna och bommarna kan också öppnas också med
PIN-koden.
Bommen öppnas inte trots att jag har mitt identifikationskort
med mig.
Ta fram kortet och håll upp det framför läsaren. Om bommen
fortfarande inte fungerar, använd då PIN-koden.
Vad gör jag om apparaterna inte fungerar?
• Det finns snabbtelefoner till kundservicen vi ingångarna.
Jag kan inte komma in via fotgängardörren.
• Längs med körtunneln kommer man också in och vid porterna finns snabbtelefoner till kundservicen.
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