www.gripsholmsbnb.se
info@gripsholmsbnb.se
Telefon: 0159-72 92 00

Bilväg

Incheckning........................................15.00
Utcheckning........................................11.00
Frukost vardag........................07:00-09:30
Frukost lördag & söndag.........08.00-10.30

Fritt wifi: SKguestnet

Gångväg

Säkerhetsinformation Vid händelse av fara meddela receptionen på 0159-72 92 00 eller
ring nödnummer 112. Efter stängning, vid brådskande ärenden, nås Svenska Kulturpärlors
jour dygnet runt på telefon 0158-705 80.

Kod

Frukostbiljett

Tag med detta blad till
och
Gripsholms Värdshus
t.
byt in det mot er frukos

Rumsnummer

Se vad som händer i Mariefred! Besök imariefred.nu
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Så här använder du din nyckel
För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset
inte öppnar sig, tag ut nyckeln ur cylindern och upprepa
åtgärden långsammare.
Då nyckeln förs in i låset alstrar låscylindern all den
elenergi som cylinderns och nyckelns elektronik behöver.
Är införingsrörelsen för snabb förblir cylindern i låst läge.
Varför vill mitt lås inte öppna sig?
Om låset ibland inte vill öppna sig är orsaken oftast att du
sätter in nyckel för fort. Då hinner låset inte känna igen
rättigheterna som är inprogrammerade i din nyckel.
Upprepa införing av nyckel med en lugn jämn fart.

OBS: iLOQ-nyckeln bör inte användas för andra ändamål än den som nämns i denna anvisning. Främmande
föremål eller andra nycklar får inte föras in i låscylindern. Nyckeln får inte ändras på något sätt.
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