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1. 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. 
 

 

  

Käyttöoikeuden hankinta Käyttöoikeuden uusiminen Mobiilitunnisteen hallinta 
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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. *Huomioithan, että hankkiessasi käyttöoikeutta toiselle henkilölle (esim. alle 18-vuotiaalle 
huollettavalle), täytyy jokaiselle mobiilitunnisteelle olla oma sähköpostiosoite. 
 

   
 

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. On 

suositeltavaa ladata sovellus saamaasi sähköpostiviestin linkistä. Mikäli lataat sovelluksen suoraan 
sovelluskaupasta, varmista, että lataat HID Mobile Access -sovelluksen. 

 

 

 

 

   

 

  

Esimerkkinäkymä 
iPhone-puhelimesta. 
(Valitse ylempi 
latauslinkki.) 

Esimerkkinäkymä 
Android-puhelimesta. 
(Valitse alempi 
latauslinkki.) 
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6. Avaa HID Mobile Access -sovelluksen asentamisen jälkeen 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 mobiilitunnisteen 16-merkkinen kutsukoodi/avain. HUOM! Kutsukoodi 
tulee syöttää sovellukseen seitsemän päivän (7) sisällä ostosta. Vinkki: Mikäli olet asentanut 
sovelluksen samaan laitteeseen, johon sait varausvahvistusviestin- ja sovelluksen käyttöönoton 
ohjeviestin, klikkaa mobiilitunnisteen kutsukoodia ja saat sen suoraan sovellukseen. Mikäli näin ei 
tapahdu, voit syöttää kutsukoodin myös itse User identification -kohtaan. Klikkaa lopuksi 
”REGISTER”. *Huomioithan, että tunniste ei jää näkyviin sovellukseen rekisteröinnin jälkeen. 
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8. Lisättyäsi mobiilitunnisteen kutsukoodin, tulee sovelluksessa näkyviin virtuaalinen kulkukortti, joka 
mahdollistaa ovien avaamisen. 
*Huomioithan, että sovellus vaatii toimiakseen bluetoothin ottamisen käyttöön sekä sijainnin 
sallimisen käytön aikana. Mikäli käytettävässä laitteessa on NFC-ominaisuus, käyttää sovellus 
ensisijaisesti tätä. NFC-ominaisuus tulee siis myös laittaa päälle puhelimen asetuksista.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Virtuaalisen kulkukortin (= mobiilitunniste) näkyviin tulemisen jälkeen saat varmistusviestin, kun 
avausoikeus on aktivoitunut ja avaaminen sovellusta käyttäen on mahdollista. Viestissä näkyy laite, 
johon mobiilitunniste on aktivoituna. Löydät myös tästä samasta viestistä linkin varalaitteen 
käyttöönottamiselle.  
 

 

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

Salli laitteessasi 
sijainnin käyttö 
klikkaamalla 
tätä kohtaa ja 
klikkaamalla 
ponnahdusikku
nasta ”OK”. 
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10. Kaikki valmista käyttöä varten! Sovellus on hyvä olla avoinna ensimmäisellä avauskerralla. Tämän 
jälkeen sovellus toimii taustalla ja toimii herättämällä laitteen näyttö (ja mahdollisesti syöttämällä 
näytönavaus-koodin asetuksistasi riippuen) tai viemällä puhelin lukijan päälle. Voit muuttaa laitteen 
ja/tai sovelluksen asetuksista, miten haluat sovelluksen aktivoituvan.  
*Huomioithan, että puhelimesi/laitteesi muistin täyttymisestä johtuen käyttöjärjestelmä voi sulkea 
sovelluksia, joita ei ole käytetty vähään aikaan. Tällöin saat aktivoitua avauksen avaamalla HID 
Mobile Access -sovelluksen uudestaan. Mikäli avaaminen sovellusta käyttäen ei onnistu, 
tarkastathan vielä, että tarvittavat asetukset laitteessasi ovat oikein (ohjeen kohta 8). 
 

 

 

Käyttöoikeuden uusiminen 

 

1. Jos aktivoit uuden käyttöoikeuden kolmen kuukauden (3 kk) sisään edellisen käyttöoikeuden 
päättymisestä, tulee uusi käyttöoikeus voimaan automaattisesti ilman muita 
aktivointitoimenpiteitä toistamalla ohjeen kohdat 1.1.‒1.3. 

2. Jos aktivoit uuden käyttöoikeuden kolmen kuukauden vanhentumisajan ulkopuolella, voit tehdä 
sen toistamalla ohjeen kohdat 1.1.‒1.4. ja 1.7. Jos teet uusimisen laitteeseen, jossa ei ole HID 
Mobile Access -sovellusta asennettuna, toista ohjeen kohdat 1.1.‒1.9. *Huomiothan, että 
mobiilitunniste uusiutuu aina ostopäivämäärästä kuuden kuukauden ajaksi ja ei täten jatka 
olemassa olevaa käyttöoikeutta. Tästä syystä uusi käyttöoikeus kannattaa ostaa edellisen loputtua.  
 
  

  

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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2. Mobiilitunnisteen hallinta ja uuden laitteen lisääminen  
 

1. Mikäli haluat vaihtaa laitetta, johon mobiilitunniste on rekisteröity, onnistuu se kirjautumalla 
MyAsioon. Avausoikeuden varmistusviestissä tai tilausvahvistuksessa olevaa 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”. *Huomioithan, että tunniste voi olla vain yhdessä 
laitteessa kerrallaan aktiivisena. Saat muutoksesta avausoikeuden varmistusviestin, kun laitteen 
rekisteröinti on valmis ja avausoikeus on aktivoitu. 
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