GEBRUIKSAANWIJZING SLAGBOOM
De toegang tot het terrein, buiten openingstijden, is alleen mogelijk door het nummer van de
slagboom te bellen met het mobiele nummer dat u van te voren opgegeven heeft bij Stalling31.
LET OP; vanaf 3 juli 2021 is het niet meer mogelijk om van zaterdagmiddag 16.00 uur tot en met
maandagochtend 07.30 uur het terrein te betreden.
Uw mobiele nummer wordt geprogrammeerd in de slagboom en herkend op het moment dat u naar
de slagboom belt. Alleen dan gaat de slagboom voor u open.
Belangrijk: deze functie werkt alléén als u nummerherkenning AAN heeft staan op uw mobiel.
Wanneer u gebruik maakt van inbellen via de PalGate app dan moet uw internet aanstaan.
Het makkelijkste is een snel keuze toets op uw telefoon in te stellen op uw startscherm. U tikt op de
snel keuze toets en deze opent direct de slagboom. U kunt ook een widget/snel keuze toets
aanmaken voor de PalGate app.

Telefoon nummer van de slagboom is 00 46 719 120 458 21 24.

●

Stap 1; Aankomst; oprijden tot slagboom. Zet uw motor uit!

●

Stap 2; Nummer bellen d.m.v. sneltoetsfunctie; 00 46 719 120 458 21 24.
Of via de app PalGate.

●

Stap 3; Verbinding wordt verbroken, na 20 seconden gaat de slagboom
open. U maakt GEEN belkosten. Start uw motor.

●

Stap 4; Even doorrijden naar achteren en dan linksaf slaan, daar bevindt zich
ons nieuwe parkeerterrein. Volg de aanwijzingen op de borden en
plaats uw object op de voor u bestemde plaats. Of neem uw object mee.

●

Stap 5; Vertrek; oprijden tot de slagboom en deze opent vanzelf.
Goede reis en graag tot ziens.

Tijdens onze beheerde openingstijden staat de slagboom gewoon open.

Met vriendelijke groet,
De beheerders, Jan en Simone van Stalling31.
Dé Stalling van Zuidoostbeemster, voor het veilig stallen van uw objecten.

UW VAKANTIE BEGINT BIJ STALLING31

Instructies voor het installeren van de app:
●

Scan QR code of de klik op onderstaande link

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluegate.app
Apple; https://apps.apple.com/us/app/palgate/id1150352979

●

Installeer de app PalGate op uw telefoon;

●

Open de PalGate app op uw telefoon;

●

Voer uw telefoonnummer in;

●

Rechts bovenin drukt u op klaar;

●

Nummer bevestigen; Kies ‘Ja’

●

U ontvangt een Sms met een code;

●

Toets de code in (soms gaat dit automatisch);

●

Vul uw naam in en druk rechtsboven op volgende;

●

Daarna ziet u het scherm met de slagboom;

●

De installatie is klaar;

●

Klik op het ‘slagboom logo’ om de slagboom op locatie te openen;

●

Gebruik deze app alleen wanneer u voor de slagboom op locatie staat;

●

Afhankelijk van uw telefoon kunt u een widget “snelkeuzetoets” aan maken.

