
O lemme valinneet kotimaisen, varmatoimisen 
ja turvallisen iLOQ S50 -lukon kotiisi. Sinun ei 
enää tarvitse huolehtia kotiavaimista, iLOQ 

S50 -lukko ja mobiilisovellus muuttavat puhelimesi 
avaimeksi ja virtalähteeksi. Samalla säästämme ym-
päristöä, parannamme turvallisuutta ja helpotamme 
lukkojen hallintaa. 

Tähän kysymys-vastauspatteristoon olemme koon-
neet perustiedot mobiilikulkemisesta. Tarkempaa 
tietoa ja ohjeita löydät asuntosi kodinkansiosta  
Toivon-muistitikulta.

Tervetuloa  

AVAIMETTOMAAN KOTIIN!

Mitä tarkoittaa mobiilikulkeminen?
iLOQ S50 on maailman ensimmäinen NFC-pohjainen lukkosylinteri, joka ottaa avaa-
miseen tarvittavan energian älypuhelimesta. Asukkaan ei tarvitse kuljettaa muka-
naan avainta, vaan avaimena toimii joko Android- tai Apple-älypuhelin, joka käyttää 
iLOQ S50 App -sovellusta. 

Miten turvallisuus on huomioitu?
iLOQ S50 -ratkaisu poistaa fyysisiin avaimiin liittyvät turvallisuusriskit. iLOQ S50:ssä 
oikeuksia voidaan antaa ennalta määritetyksi ajaksi. Käyttöoikeudet voidaan myön-
tää tai evätä hetkessä, ei enää huolta kadonneista avaimista! Turvallisuuden tehosta-
miseksi asiakasohjelman ja palvelimen välinen arkaluontoinen tietoliikenne salataan 
TLS-salauksella. 

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MOBIILIKULKEMISEEN LIITTYEN
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Mitkä puhelintyypit/mallit tukevat S50-sovellusta?
iLOQ S50 -mobiilisovellus toimii puhelimissa, joissa on NFC-ominaisuus. Tuettuna on 
Android 7.0 ja sitä uudemmat mallit, iPhone 7, iOS 13.0 tai sitä uudemmat mallit sekä 
Huawei-puhelimet, joissa on AppGallery. Jos sovellusta ei löydy puhelimen sovellus-
kaupasta, se ei silloin todennäköisesti tue S50-sovellusta.

Minulla ei ole käytössäni iLOQ S50 –lukon kanssa yhteensopivaa 
älypuhelinta. Miten toimin?
Ei hätää. Ota yhteyttä Toivon asuntomestariin ja toimitamme asuntoonne tarvittavan 
määrän iLOQ Avain Fobeja. Tällöin Avain Fob toimii avaimenasi, jos käytössäsi ei ole 
yhteensopivaa, NFC-ominaisuudella varustettua älypuhelinta.

Miten saan lisättyä asuntooni kulkuoikeuksia?
Asukas voi ilmoittaa lisäkulkuoikeustarpeista ottamalla yhteyttä Toivon asuntomestariin ja 
ilmoittamalla henkilön nimen ja puhelinnumeron. 

Unohdin puhelimeni kotiin, miten toimin?
Kotiin unohtunut puhelin on verrannollinen kotiin unohtuneeseen avaimeen. Pyydä ohi-
kulkijaa soittamaan taloyhtiön huoltoyhtiöön, josta lähettävät huoltomiehen avaamaan 
oven. Avauksesta veloitetaan normaalin huoltoyhtiön hinnaston mukaisesti.

Puhelimeni akku on loppu, enkä saa avattua kotioveani. Miten toimin?
Puhelinta pitää saada ladattua sen verran, että puhelimen saa avattua ja lukko saa  
avaukseen tarvitsemansa virran. Pääset rappukäytävään ulko-oveen syötettävällä 
PIN-koodilla. Toivon asuinkohtessa on asukkaiden käytössä latauskaappi, jossa saat 
ladattua puhelintasi. Jos tällaista mahdollisuutta ei vielä omassa taloyhtiössäsi ole, yritä 
saada esimerkiksi naapurilta hetkeksi laturi lainaksi. Jos tämä ei ole mahdollista, soita 
taloyhtiösi huoltoyhtiö paikalle avaamaan ovi.

Miten Avain Fob toimii? Miten minun asukkaana tulee sitä huoltaa?
Avain Fob sisältää akun. Akku kestää yhdellä latauksella useita kuukausia (n. 5 000 
avauskertaa). Laite ilmoittaa merkkivalolla akun lataustarpeesta viikkoja ennen akun 
loppumista. Näin voidaan välttää tilanne, jossa Fobin lataustaso olisi liian matala lukon 
avaamiseen. Avain Fob voidaan ladata tavallisella USB B -johdolla, joka toimitetaan lait-
teen mukana. Avain Fob on suunniteltu käytettäväksi vaativissa kohteissa ja äärimmäisis-
sä sääolosuhteissa, ja se on veden- ja pölynkestävä. Latauksen lisäksi se ei tarvitse muuta 
huoltoa.
Lisätietoa Avain Fobista löydät:
https://www.iloq.com/wpcontent/uploads/2021/03/K55S.1_datasheet_fi_FI_PDF.pdf 
https://www.iloq.com/wp-content/uploads/2020/11/iloq_fobapp_user_guide_en.pdf
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