
Manual tvättstugebokning via webben 

Logga in i webbläsare 

1. Starta din webbläsare och skriv in adressen http://brfankaret.paralarm.se i adressfältet. Tryck på Enter.  
2. Skriv in ditt HSB-lägenhetsnummer i rutan för Namn och i rutan för Lösenord. Ange 3 siffror, den första som 0 om lgh-
numret understiger tre siffror. Det rekommenderas starkt att byta lösenord efter första inloggningen. 

  

3. Klicka på Logga in.  

Boka tvättpass  

1. Logga in i Electrolux WEB (se ovan).  
Om du inte har någon tidigare bokning visas fliken Info:  

  

Här visas även ett personligt meddelande. Nedtill kan det finnas länken Använd mobilen för att boka, se Komma igång med 
mobilapplikation, sista avsnittet i detta dokument.  

Om du har en bokning sedan tidigare visas fliken Min sida:  



  

2. Klicka på Boka. Om du är berättigad till flera förval visas nu följande:  

  

Klicka på önskat förval så att tvättpassen som ingår i förvalet visas. 

Om du inte är berättigad till mer än ett förval visas passen direkt. Exempel:  

  

Om förvalet inkluderar flera olika typer av maskingrupper (max. 3) visas maskingrupperna med en bokstav för respektive typ. N 
kan t.ex. beteckna Normaltvätt, M kan beteckna Mattvätt osv.  

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

Bläddra framåt eller bakåt veckovis med piltangenterna << och >>.  



3. Klicka på önskat pass.  

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 du råkar markera fel pass, klicka på Tillbaka för att återgå till föregående sida och markera ett annat pass.  

4. Genomför bokningen genom att klicka på den eller de maskiner som ska bokas.  

  

Om antalet tillåtna bokningar under perioden är uppnått visas meddelandet ”Inga fler bokningar möjliga”:  

  

Ett redan bokat pass måste då avbokas om denna bokning ska kunna  
genomföras. Klicka på Tillbaka för att kunna göra det. 

5. Klicka på Boka för att bekräfta din bokning.  

6. Godkänd bokning bekräftas. Klicka på Fortsätt.  

Om antalet bokningar är begränsat (t.ex. månadsvis) redovisas även antalet kvarvarande bokningar.  



  
Om bokningen avsåg fler än en maskingruppstyp visas en bekräftelse  

för varje ytterligare maskingruppstyp. 

7. Dina bokningar presenteras. Klicka på Boka för att boka fler pass eller Logga ut för att avsluta.  

  

Avboka tvättpass  
1. Logga in i Electrolux WEB (se första avsnittet i denna manual).  
2. På Min sida, klicka på Avboka vid den bokning som ska tas bort. Bokningen tas omedelbart bort.  

Visa maskinstatus  
1. Logga in i Electrolux WEB (se första avsnittet i denna manual).  
2. Klicka på Status för att visa status på systemets maskiner.  

Varje maskingrupp som expanderas automatiskt är objekt som är bokade för den inloggade användaren. 

  



Ändra dina personliga inställningar  
1. Logga in i Electrolux WEB (se första avsnittet i denna manual).  
2. Klicka på Inställningar.  
3. Klicka på Ändra.  

4. Ändra dina inställningar.  
5. Klicka på Spara.  

  

Komma igång med mobilapplikation  
Till mobila enheter (Android och iOS) finns appar motsvarande Electrolux WEB. Electrolux Vision MOBILE laddas ner från 
Google Play eller AppStore kostnadsfritt. I appen stöds svenska, norska, finska och engelska.  

Det underlättar första inloggning från appen att nyttja en QR-kod som du tar fram efter inloggning via datorn.  
Gör så här:  

1. Logga in i Electrolux WEB (se första avsnittet i denna manual).  

2. Om systemet är konfigurerad för användning av mobilapplikationer syns länken Använd mobilen för att boka konstant 
längst ner i fönstret. Klicka på den.  

  

3. Läs av QR-koden med mobilen.  


