BRUKERVEILEDNING
-for betaling av strøm på land

Sonskilen Båthavn har installert nye strømposter basert på TallyWeb. Det er et mer eller mindre fullautomatisert
system for måling av strømforbruk og betaling. Dersom du ønsker å ha tilgang til strømposter (frittstående
strømsøyler samt strømbokser i opplagsskuret, på FA-bodens nordside og på veggen ved båtslippen), må du
opprette en brukerkonto på nettsiden https://www.tallyweb.dk/sonskilen .
Via denne nettsiden tilknytter man sitt personlige betalingskort til sin brukerkonto og betaler for ”oppfylling” av
brukerkontoen, hvor det senere trekkes fra i samsvar med ditt strømforbruk.
Ved opprettelse av en brukerkonto, vil du få generert en personlig kode. For å sikre dine kontakt- og kortopplysninger
må du som bruker godkjennes av administrator før du får tilgang til bruk av strøm. Godkjenning gjøres fortløpende.
Dette er kun nødvendig ved etablering av kundekonto.
Koden gir deg adgang til å benytte den kontakt du måtte finne ledig. Det er altså denne personlige kode som du skal
taste på TallyWeb-strømpostene for å få tilgang til strøm.

Dersom du får problemer med å komme i gang kan du ta kontakt med vårt kontor i båthavna, post@sonskilen.no eller
telefon 64 95 71 44.

VI ANBEFALER


At du istedenfor å ha overgang, skifter til riktig støpsel (blått rundt industristikk) på din kabel.

Vi håper at dette tiltak vil minske risikoen for at andre tar ut ditt støpsel og at noen lar deg sitte med regninga for eget
forbruk.

Du vil få beskjed på SMS og e-post dersom ditt støpsel blir fjernet fra stikkontakten.
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OPPRETT BRUKER
Gå inn på https://www.tallyweb.dk/sonskilen

Les gjennom «VILKÅR» for opprettelse av kundekonto, og «REGLER» for bruk av strøm.

1.

Trykk på «LOGG INN».

2.

Trykk på «OPPRETT KONTO»
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3.

Fyll inn dine opplysninger, huk av for at du har lest våre vilkår, trykk på «OPPRETT»

4.

Admin (Sonskilen Båthavn) bekrefter konto, deretter får du tilsendt kode på SMS/e-post. Koden vil også
være synlig på startsiden når du logger inn på brukerkontoen din.
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LOGG INN

1.

Brukernavn: E-postadresse

2.

Passord: ditt personlige passord

Du er nå logget inn, og kan klikke på knappen «MIN KONTO» for å se dine opplysninger og kjøp. Det er også her du
kan endre dine personlige opplysninger ved behov, samt endre passord.

LEGG TIL BETALINGSKORT
1.

Trykk på «MIN KONTO»
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2.

Huk av rubrikk som aksepterer betingelser. Trykk på «LEGG TIL»

3.

Fyll inn opplysninger, trykk på «OPPRETT ABONNEMENT»

Sonskilen Båthavn AS benytter QuickPay, som er en av de som aksepterer flest typer kort.
CVV/CVD: I signaturfeltet bak på kortet står det en tallrekke. De tre siste tallene i denne rekken er CCV-/CVD-koden.
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OPPFYLLING AV SALDO
1.

Trykk på «LEGG TIL SALDO»

2.

Velg ønsket beløp, godta vilkår og trykk «BETAL»

3.

Du vil motta en e-post med informasjonen: «Din saldo har blitt oppdatert med Kr …»
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AUTOMATISK PÅFYLLING
Det kan etableres en automatisk oppfylling når beløpet på saldo underskrider kr 50,-.
1. Gå inn på "MIN SIDE"
2. Nedenfor kortinformasjonen står der: "BELØP ABONNEMENT"

3. Velg det beløpet du ønsker skal fylles opp automatisk i saldo når din saldo på kundekontoen kommer under kr 30,-.
Alternative oppfyllingsbeløp: 50kr, 100kr, 200kr

4. Trykk «LAGRE»
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Du vil på «MIN SIDE» kunne følge de betalinger du har gjennomført.

TILKOBLING STRØM
1.

Finn et ledig uttak på strømsøylen/strømboksen.

2.

Tast inn personlig kode på KEYPAD bak dekselet.

3.

Ledige uttak vil lyse.

4.

Tast nummeret på ønsket uttak, plugg inn støpselet.

UTKOBLING AV STRØM, TILKOBLING TIL ET ANNET UTTAK
1.

Ta ut støpselet av uttaket. Strømmen vil bli kuttet.

2.

Da har du mulighet til å koble til et nytt uttak ved å utføre punkt 1-4 under «tilkobling av strøm»

Når støpselet tas ut stenger din konto automatisk dette uttaket for ytterligere strømforbruk og kode må på ny tastes
inn før strøm igjen kan brukes. Dette er for DIN sikkerhet samt for å unngå misbruk.
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