Motorvärmarstyrning
Brännbergsvägen 6-22

Information

Dina användaruppgifter

Qt-motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga
funktioner för energibesparing för användaren.
Systemet är moduluppbyggd och mycket användarvänligt.
För bästa energioptimering styr ute temperaturen inkopplingstidens längd.

P-platsnr: 400 _ _ _

Inställning

Internetbokning:
www.lyckselebostader.se
SMS bokningsnr: 72550

Styrning och inställning av motorvärmaruttaget kan ske på
tre (3) olika sätt:
•
Via Internet
•
Via bokningstavlorna i tvättstugan
•
Via SMS
•

Effekt och säkerhet
Motorvärmarstolpens skyddsbrytare tillåter ett effektuttag på
max 2300w.
Skyddsbrytaren övervakar överlast och eventuella jordfel.

Styrning via Internet och tvättbokningstavla

När du bokar via Internet eller bokningstavlan i tvättstugan kommer du till en bokningssida
för din motorvärmare, hyr du flera motorvärmare visas dom på samma sida.
På Internet loggar du in med samma inloggningsuppgifter och på samma sida som till
tvättstugebokningen och på bokningstavlan använder du din tagg.
Från bokningstavlan i tvättstugan når du motorvärmaren via knappen
Motorvärmare som finns under Meddelanden
På bokningssidan visas dina återkommande tider samt även om du har
en extratid för din motorvärmare. Extratid använder du när du behöver
en tid utanför ditt normala schema.
Systemet är begränsat till 15st samtidiga schemalagda tider per vecka

1. För att lägga till, ändra tider eller boka en extratid klickar du på kalenderknappen
2. Då kommer en ruta med Ny tillfällig avhämtningstid för stolpe och Lägg till och ta bort
Schemarad för stolpe.

3. Klicka på den veckodag tiden gäller.
4. Klicka sedan i den tomma rutan bredvid veckodagarna,
då kommer en orange ruta upp.
5. Tryck in det klockslag för önskad avhämtningstid med
tt.mm tex 12.00 och STÄNG
6. Klicka på Lägg till längs ut till höger.
7. Sista steget är att klicka på AVSLUTA sedan ska tiden hamna i veckoschemat
(se bilden nere till vänster)
För att radera en tid från Schemat klicka på ”Radera tiden från schemat”

Styrning via SMS
Som en extra tjänst erbjuder vi dig även att styra din motorvärmare via SMS.
Sms:a LYBO m400000 TTMM till 72550 eller LYBO m400000 TTMM ÅÅMMDD till 72550
Där m400000 är stolpens nummer (som tre sista siffror anger du numret på din
motorvärmare tex 112) och TTMM är timme och minut inom 24 timmar med 4 tecken.
Alternativt lägger man till år månad och dag om tiden är längre fram. EXEMPEL
LYBO m400112 0530
Inleds alltid med LYBO mellanslag stolpensnr (6 tecken) mellanslag tid
(4 tecken) och valfritt datum (6 tecken)
Om du glömt stolpe eller tid kan du sms:a LYBO VAD till 72550 med samma telefon
som du använde vid tidigare bokning.
Ditt motorvärmarnummer hittar du på ditt kontrakt eller hyresavi.

Felanmälan
Problem med motorvärmaruttaget anmäler du direkt till din fastighetsvärd
Sven-Ola Strandberg, tel 070-677 64 74 (vardagar 7-16)
Vid fel på bokningssystemet kontakta: Peter Lindholm, tel 0950-169 45
(vardagar 8-15) alt e-post peter.lindholm@lyckselebostader.se
Vid avbrott på kommunikationen till motorvärmaren ställs uttaget automatiskt till
ström på hela tiden till dess kommunikationen är tillbaka.
Löser säkerhetsbrytaren ut ställ ner effekten på kupévärmaren och kontrollera alla
kablar till bilen.

