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TVÄTTPASS

)

Ställ markören på Boka.
Tryck på grön knapp.
I detta exempel kan Tvätt, Bastu eller Lokal bokas.
Flytta markören med piltangenterna, välj exempelvrs Tvått.
Tryck på grön :knapp.
Flytta markören till önskad dag och tid (bokade pass visas som: ----).
Tryck på grön knapp.
Vålj tvättstuga.
Tryck på grön knapp.
Bekräfta bokningen med Ja och tryck på grön knapp.

AVBOKA PASS
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Flytta markören tili Visa/Avboka.
Tryck på grön kllapp. (Om du har fler bokningar väl1er du vilket pass som ska
avbokas med h1älp av pilarna.)
Tryck på grön knapp.
Bekräfta avbokningen med Ja och tryck på grön knapp.

VISA EGNA BOKNINGAR
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Flytta markören till VisaiAvboka^
Tryck på grön knapp.
VälJ bland dina bokningar med pilarna.

VISA ALLA BOKNINGAR
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Ståll markören på Boka.
Tryck på grön knapp.
VälJ t.ex Tvått och tryck på grön knapp.
Använd pilarna för att stega meilan lediga pass.
1=Tvåttstuga l ledig
2 = Tvättstuga 2ledtg
3=Tvättstuga3ledig
4=Tvättstuga4ledig
- = ej ledigt pass.
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Vid fel/ångra

.

Tryck på röd knapp tills du kommer

till

den meny du önskar.

BOKNINGSEXEMPEL
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\äd skall göras?
'Boka
Visa/Avboka

öppna

Låt markören stå vid Boka, tryck på grön knapp.
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Januari v 5

Välj dag och datum med höger eiler vänster prl.
Välj pass med upp eiler riei"pil.
Tryck seCan på grön knapp.
Vill dLr avbryta trycker du på röd knapp,
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Tvåtstuga

1

Fredäg1 februadv5
Pass: '16:00'1900
Önskas bokning?

rJa
Nej

För ait bekräfla bokningen våljer du Ja och trycker nå
grön knapp.
för atlavbryta väljer di: Nej och trycker pä grön knapp,
ellel lryck på den röda knappen direkt.

