
Boka tva'tt pass

Lagg brickan mot lasaren pa panelen, panelen lands upp.
Markbren (den som blinkar) star nu pa Boka, bekrafta med gron knapp.
Manovrera dig med hjalp av de svarta piltangenterna for att va'lja bnskat
pass, na'r b'nskad dag och tid valts bekrafta med knapp.

Oppna bokat pass

Lagg brickan mot lasaren pa panelen, panelen tands upp.
Markoren (den som blinkar) star nu pa Boka. Manovrera dig med hjalp
av de svarta piltangenterna till Oppna, bekrafta med gron knapp.
Passet a'r nu startat och db'rren upplast under nagra sekunder.
Gar db'rren i las innan du hinner in, gbr om samma procedur.

Avboka tvatt pass

Lagg brickan mot lasaren pa panelen, panelen tands upp.
Markoren (den som blinkar) star nu pa Boka. Manovrera dig med hjalp
av de svarta piltangenterna till Visa/Avboka, bekrafta med knapp.
Manovrera Dig med hjalp av de svarta piltangenterna till det pass som Du
vill avboka, bekrafta med knapp, manb'vrera dig med hjalp av de
svarta piltangenterna till JA bekrafta avbokningen med gron knapp.

Visa egna bokninqar

Lagg brickan mot lasaren i panelen, panelen tands upp.
Markoren (den som blinkar) star nu pa Boka. Manovrera dig med hjalp
Av de svarta piltangenterna till Visa/Avboka, bekrafta med knapp.
Alia dina bokningar visas nu, stall markbren pa det pass du vill kontrollera
bekrafta med knapp.

Gron knapp
Rod knapp
Svarta knappar

= Bekrafta fragan eller bokningen
= Aterga
= Flyttar den blinkande markoren
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Bokningsexempel

Mandag 21 januari

Vad skall goras?

• Boka
Visa/Avboka
Oppna

Exempel: Lai markoren sta pa boka.
Tryck darefter pa gron knapp

Mandag 21 januari 09:05

Pass

07:00 - 10:00
10:00 - 13:00
13:00 - 16:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00
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Januari v4

Valj pass genom att flytta markoren med
piltangenterna till onskat pass.
Bekrafta darefter med gron knapp.
"N" = Tvattpass ledig "—" Tvattpass upptaget

Mandag 21 januari 09:05

Tvattstuga
Mandag 21 januari v 4
Pass 10:00 - 13:00

Onskas bokning?

• Ja 111 : ; : ;: •,:> ' • M ' ; ' :

Nej

Bekrafta bokning med gron knapp nar markoren star pa pa JA.
Pass ar nu bokat
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Instruktion bvta losenord for inloggning till webbokninq

( detta ska goras forsta ganger) ni loggar in )

1. Ga in pa foreningens hemsida och klicka pa lanken " boka tvattstuga"

2. Logga in genom att anvanda ert lagenhetsnummer (obs 4 siffror) som namn
och losenord med en extra 0 nolla efter laghetsnummret se ex

Namn: 1001 Losenord: 10010

3. Nedanstaende sida kommerfram, klicka pa fliken installningar.

4. Fb'lj anvisningen enligt sidan

OBS ! det nya losenordet skall innehalla minst 5 tecken

5. Om ni har glomt bort ert losenord kontakta styrelsen sa hjalper de er.
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Bokning via Smartphone typ Iphone eller Android

1. Anslut till Appstore for Iphone eller Google Play for Android och ladda hem
Appen Aptus Bokning

2. Oppna appen och skriv in foljande lank.

http://aptus.sakerhetsintegrering.se/porten/mobil

3. Anvandarnamn och losenord a'r samma som for webbokningen


