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Funktioner i webboka 
Boka/Avboka Tvättpass via webben 

1

Starta Internet Explorer, och gå in på Brf 
Ruds hemsida,  hsb.se/varmland/rud.

Klicka på Webbokning, bilden nere till 
höger på första sidan. 

"Klicka på tvättstuga boka via Webben"

Bild 6 

3 

Om du inte har någon tidigare bokning visas 
Bild 7. Här visas även ett personligt 
meddelande. 

Nedtill kan det finnas länk ”Använd mobilen 
för att boka”, se punkt 10 för mer info. 

Bild 7 

2 

ELS-bokningens inloggningssida visas, se Bild 
6. 

I rutan för "Namn" skriver du först LGH slår 
mellanslag skriver lägenhetsnummer (4 siffror) 
slår mellanslag skriver / slår mellanslag och 
skriver lantmäterinummer (4 siffror)

Skriv sedan ditt lösenord i rutan för 
”Lösenord”. ( Tillfälligt lösenord är 1234)

Klicka sedan på Logga in. 

Andvändarnamn exempel:
LGH(mellanslag)0000 mellanslag / 
(mellanslag) 0000

Dom fyra första siffrorna är lägenhetsnummer 
Dom fyra sista siffrorna är lantmäterinummer

(Står på lägenhetsdörren)
(Ex 1201)
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3a 
Om du har har en bokning sedan tidigare 
visas Bild 8. 

Avboka: Klicka på Avboka . Bokningen tas
omedelbart bort. 

Boka: Klicka på Boka .

Bild 8 

4 
Om du är berättigad till flera förval visas nu 
Bild 9. Klicka på önskat förval så att tvätt-
passen som ingår i förvalet visas, se Bild 10. 

4a 
Om du inte är berättigad till mer än ett förval 
visas inte Bild 9, istället visas passen direkt, 
se Bild 10. 

Bild 9 

 

5 
Om förvalet inkluderar flera olika typer av 
maskingrupper (max 3) visas maskingrup-
perna med en bokstav för respektive typ. 
I exemplet visas att två typer är boknings-
bara. ”N” kan t.ex. beteckna ”Normaltvätt”, 
”M” kan beteckna ”Mattvätt”. 

Pass i rött kan inte bokas. Orsaken kan vara 
att passen inte gäller längre, redan är bokade 
eller att din behörighet inte gäller dessa pass. 

Om inte alla passen får plats på skärmen 
visas en rullningslist längst till höger. 

Bläddra framåt eller bakåt veckovis med 
piltangenterna <<   >>

Klicka på önskat pass. Bild 10 
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6 
Om du råkade markera fel pass, klicka på 
Tillbaka för att återgå till föregående bild 
och markera nytt pass. 

För att genomföra bokningen: 
Klicka på den eller de maskingruppstyp(er) 
som ska bokas. 

Bild 11 
7

Om antalet tillåtna bokningar under perioden 
är uppnått visas Bild 12. 

Ett redan bokat pass måste då avbokas om 
denna bokning ska kunna genomföras. 

Klicka på Tillbaka . 

Bild 12 

8 
Godkänd bokning bekräftas. 

Klicka på Fortsätt . 

Om bokningen avsåg fler än en maskin-
gruppstyp (t.ex. ”Normaltyp” + ”Mattyp”
som i exemplet) visas en bekräftelsebild för 
varje ytterligare maskingruppstyp. 

Om antalet bokningar är begränsat (t.ex. 
månadsvis) redovisas även antalet kvarva-
rande bokningar. Bild 13 
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9 
Dina bokningar presenteras. 

Boka fler pass eller Logga ut och avsluta. 

Bild 14 

10 

Till Iphone och Android telefoner finns app 
för webbokning. Gå in på App-store eller 
Google play. Sök efter 
"Electrolux Vision Mobile"

Logga in i webbokning och läs av qr-koden. 

Det underlättar första inloggning från appen 
att nyttja denna qr-kod som skapas för din 
inloggning.  

Om datorn har en skrivare ansluten kan du få 
en utskrift av bokningarna: 
Medan du har bilden ”Dina nuvarande bok-
ningar” kvar på skärmen: Klicka på skrivar-
knappen i verktygsraden så skrivs sidan ut 
som den visas på skärmen. 

Bild 15 

(Alternativt, välj Arkiv, Skriv ut.)

Webbokning för Iphone och Android.

Logga in i webbokningen på datorn.
Välj Tavla för bokning.
Tryck på länken ”Använd mobilen för att 
boka” längst ner på sidan. Då visas en QR 
kod som skall användas vid installationen 
av appen.

Ladda ner appen, (Elektrolux Vison Mobile) 
i mobilen från Appstore eller Playbutik

Öppna appen och tryck på Scanna QR kod 
Scanna in QR koden från skärmen.
Alla inställningar är nu klara och appen kan 
användas att boka med.
(Samma inloggning som på nätet.)

Bild 15 

Utskrift av bokningar: 
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Ändra personliga inställningar 

1 
Klicka på inställningar. 

Klicka på ”Ändra” för att ändra dina 
personliga inställningar. 

Bild 16 
2 

Ändra dina inställningar och klicka på spara. 
Klicka på avbryt för att inte spara 
ändringarna. 

Bild 17 
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Maskinstatus 

1

Klicka på knappen ”Status” för att visa 
status på konfigurerade maskinner som finns 
i systemet. 
Varje maskingrupp som expanderas 
automatiskt är objekt som är bokade för den 
inloggade användaren.  

Bild 21 

App iPhone. 

https://itunes.apple.com/se/app/electrolux-vision-mobile/id880022671?mt=8 

App Android. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolux.visionmobile&hl=sv 

Andvändarnamn exempel. 

LGH 0000 0000

Dom fyra första siffrorna är lägenhetsnummer 
Dom fyra sista siffrorna är lantmäterinummer




