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Kuntosalin käyttöoikeuden hankinta ja mobiilitunnisteen aktivointi 
 

1. Mene puhelimellasi/mobiililaitteellasi osoitteeseen liminka.asio.fi ja valitse valikosta kuntosali.  
 

   
 

2. Valitse käyttöoikeus, jonka haluat hankkia. Valitse alennusryhmä, mikäli hankit käyttöoikeutta alle 
18-vuotiaalle, eläkeläiselle, työttömälle tai yli 65-vuotiaalle. 
Huomioithan, että oikeus aleryhmän käyttöoikeuden ostoon tulee tarvittaessa todistaa. 
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3. Syötä tarvittavat tiedot ja valitse ”Hyväksyn peruutusehdot” sekä ”Hyväksyn henkilötietojeni 
käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla”. Klikkaa lopuksi ”Osta käyttöoikeus siirtyäksesi 
maksupalveluun”. Kun maksu on suoritettu hyväksytysti maksupalvelussa, saat tilavarausportaalin 
puolella maksuvahvistuksen. Sama vahvistus lähetetään tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoit-
teeseen. 
 

   
 

4. Saat onnistuneesta ostosta ilmoittamaasi sähköpostiin kaksi erillistä sähköpostia. Avaa näistä 
ensimmäiseksi tullut viesti, jonka aihe on ”HID Mobile Access -mobiilitunniste ja ohje sen 
käyttöönottamiseen”. 
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5. Seuraa sähköpostissa olevia ohjeita. Aloita asentamalla sovellus puhelimeesi/mobiililaitteesesi. 
 

   

 

  

Esimerkkinäkymä 
iPhone-puhelimesta. 
(Valitse ylempi 
latauslinkki.) 

Esimerkkinäkymä 
Android-puhelimesta. 
(Valitse alempi 
latauslinkki.) 
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6. Kun olet asentanut HID Mobile Access -sovelluksen avaa se ja hyväksy käyttöehdot klikkaamalla 
”NEXT ja ”YES, START USING THE SERVICE”. 
 

   
 

7. Kun olet hyväksynyt sovelluksen käyttöehdot, tulet sovelluksessa kohtaan, johon syötetään ovien 
avaamisen mahdollistava mobiilitunniste. Vinkki: Mikäli olet asentanut sovelluksen samaan 
laitteeseen, johon sait varausvahvistusviestin- ja sovelluksen käyttöönoton ohjeviestin, klikkaa 
mobiilitunnisteen avainta ja saat sen suoraan sovellukseen. Mikäli näin ei tapahdu, voit syöttää 
avaimen myös itse User identification -kohtaan. Klikkaa lopuksi ”REGISTER”.  
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8. Kun olet saanut mobiilitunnisteen avaimen syötettyä, tulee sovelluksessa näkyviin virtuaalinen 
kulkukortti, joka mahdollistaa ovien avaamisen.  
Huomioithan, että sovellus vaatii toimiakseen bluetoothin ottamisen käyttöön sekä sijainnin 
sallimisen käytön aikana. Sovellus ilmoittaa sinulle, mikäli näitä asetuksia tarvitsee muuttaa. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kaikki valmista! Sovellus on hyvä olla avoinna ensimmäisellä avauskerralla. Tämän jälkeen sovellus 
toimii taustalla ja toimii herättämällä puhelimen näyttö (ja mahdollisesti syöttämällä näytönavaus-
koodin asetuksistasi riippuen) tai viemällä puhelin lukijan päälle. Voit muuttaa puhelimen ja/tai 
sovelluksen asetuksista, miten haluat sovelluksen aktivoituvan.  
Huomioithan, että puhelimesesi/ laitteesi muistin täyttymisestä johtuen käyttöjärjestelmä voi 
sulkea sovelluksia, joita ei ole käytetty vähään aikaan. Tällöin saat aktivoitua avauksen avaamalla 
HID Mobile Access -sovelluksen uudestaan. 
 

 

 

  

Pääset puhelimen/mobiililaitteen 
asetuksiin klikkaamalla tätä kohtaa. 
Vaihda asetuksissa Bluetoothin 
kohdalle ”Käytössä”. 

Salli laitteessasi 
sijainnin käyttö 
klikkaamalla 
tätä kohtaa ja 
klikkaamalla 
ponnahdusikku
nasta ”OK”. 

Kun mobiilitunniste on aktivoitu onnistu-
neesti, saat viereisen kuvan mukaisen näky-
män HID Mobile Access -sovellukseen. 
Huomiothan, että mobiilitunniste näkyy n. 1 
kk ajan kulkuoikeuden päättymisen jälkeen 
uudelleen aktivointia varten. 
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10. Saat uusittua käyttöoikeuden toistamalla tämän ohjeen vaiheet. Jos aktivoit mobiilitunnisteen 
laitteeseen, jossa on jo HID Mobile Access -sovellus, sinun ei tarvitse toistaa kohtia 5-8. 
Huomiothan, että mobiilitunniste uusiutuu aina ostopäivämäärästä kuuden kuukauden ajaksi ja ei 
täten jatka olemassa olevaa käyttöoikeutta. Tästä syystä uusi käyttöoikeus kannattaa ostaa 
edellisen loputtua.  
 

 

Mobiilitunnisteen hallinta ja uuden laitteen lisääminen 
 

1. Mikäli haluat vaihtaa laitetta, johon mobiilitunniste on rekisteröity, onnistuu se kirjautumalla 
MyAsioon. Klikkaa tilausvahvistuksensähköpostiviestistä Omat varaukset -sivun linkkiä.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Klikkaamastasi linkistä avautuu Omat varaukset -sivu, jossa pyydetään vahvistamaan 
sähköpostiosoitteesi. Helpoiten tämä onnistuu, kun menet taikaisin sähköpostiisi ja klikkaat MyAsio 
sähköpostin vahvistusviestissä tullutta linkkiä. 
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3. Kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteesi, voit hallita omia laitteitasi Omat varaukset -sivuilla. Voit 
lisätä uuden laitteen tätä kautta, mikäli puhelimesi/mobiililaitteesi vaihtuu. Pääset muuttamaan 
laitetta klikkaamalla ”Mobiilitunnisteen hallinta”  
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