BRF Gullvivan app-bokning
Ladda ned app/Scanna QR kod
För att kunna boka tvättstuga via din smartphone måste du först ladda ned appen Electrolux
VisionMOBILE (finns både för Iphone och Android). När du installerat appen i din mobiltelefon är det
enklaste sättet att konfigurera inloggningen genom att logga in i webbokningen på din dator och följa
de steg som följer nedan. För att logga in i webbokningen, se guiden för detta.
Logga in i webbokningen på din dator, så du ser bilden ”Mina sida”. Längst ned på sidan finns en länk
”Använd mobilen för att boka”. När du klickar på denna länk kommer en så kallad QR-kod att dyka
upp på din skärm.

Inloggning i app
Nu är det dags att starta appen i din mobiltelefon. Längst ned på appens startsida finns ett fält med
texten ”Scanna QR kod”. När du trycker på denna så öppnas ett kamerafönster i din mobil som du
ska rikta mot QR koden på din datorskärm. Om detta lyckas så kommer du nu att loggas in i
mobilappen. Denna scanning behöver du bara göra en gång, nästa gång du vill logga in med din
mobiltelefon öppnar du bara appen.

När du loggar in i appen så hamnar du i ett fönster som kallas ”Min sida”. Här kan du se dina
bokningar och även avboka pass. För att boka trycker du helt enkelt på knappen ”Boka”.
Menyval

Välj objekt att boka
En rullningslist kommer nu fram där du väljer vilken tvättstuga du vill boka. Observera att bilden
nedan kanske inte ser exakt ut som på din mobiltelefon beroende på vad som går att boka i just din
förening.

Välj pass
När du valt vad du vill boka kommer du till en kalender där du väljer vilket pass du vill boka. Gröna
pass är lediga att boka och röda pass är redan uppbokade. För att boka ett pass trycker du bara på
det på din skärm.

Bokningsbekräftelse
En informationsruta om din bokning kommer nu upp och här kan du välja att boka passet eller
avbryta. I det här fallet trycker du alltså på ”Bastu” för att gå vidare med bokningen eller på ”Avbryt”
för att gå tillbaks till kalendern för att välja ett annat pass. När detta är gjort, öppna menyn och gå
tillbaks till ”min sida” (menyn får du fram genom att trycka på det tre linjerna uppe i vänstra hörnet
av skärmen)

Nu kan du se att du fått en röd markering på ”mina bokningar”. Om du går in där kan du se
information om dina bokade pass samt avboka pass du inte vill ha.
När du är klar är det bara att stänga ner appen. Lycka till!

Min sida/mina bokningar

