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BRUK AV SMART LAUNDRY SYSTEMET
Velkommen som bruker av Smart Laundry som er et betalings- og reservasjonssystem for
fellesvaskerier. Du har nå mottatt en Chip. Før du kan bruke vaskeriet må du opprette en bruker, fylle
på konto og registrere Chipen.

Første gangs bruker:
1. Åpne en nettleser og gå inn på
www.smartlaundry.no
Smart Laundry sin nettside er kompatibel
med de fleste nettlesere og mobile
enheter.

2. Klikk på linken "Ny bruker?"

3. I feltet for Vaskerikode fyller du inn
den vaskerikoden du har mottatt fra
styret, vaktmester eller annen ansvarlig
person der du tilhører, og trykker
deretter "Send".
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4. Fyll inn i alle åpne felt som fornavn,
etternavn, e-post, brukernavn, ønsket
passord osv.
Brukernavn – her anbefaler vi at du
bruker din e-post, men det er helt
opp til deg selv.
Kort kode – finner du på
baksiden av Chipen du har fått av
vaktmester/styret i borettslaget.
Klikk deretter "REGISTRER».

5. Bilde under: Vi anbefaler at du fyller opp
vaskekontoen din ved bruk av
bankkort. Dersom du ikke gjør det
med stort nok beløp, vil du ikke
ha mulighet til å foreta reservasjon
av ønsket vasketid eller bruke
maskiner i vaskeriet.
Du må godta betingelser før
du kan få fylt kontoen din.

Øverst til høyre kan du sende mail til vaktmester/styret som administrerer vaskeriet.
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Reservere vasketid:
Med en gang du er innlogget får du muligheten til å reservere maskiner du ønsker å bruke
innenfor en ønsket tidsperiode.
1. Først velger du dato for ønsket dag.
2. Deretter velger du hvilken maskin du ønsker å reservere. Ønsker du å bruke alle maskiner, må
alle reserveres.
VIKTIG! Normalt koster det et beløp å reservere en maskin som du kan anse som et depositum.
Dersom du ikke benytter deg av reservert tid, vil denne kostnaden gå tapt. Men dersom du bruker
maskinen som bestilt, da betaler du kun for bruken. Så dersom du ikke har mulighet til å møte til
bestilt vasketid, husk å slette reservasjonen. Da unngår du å tape depositumet for reservasjonen og
du frigir maskinen(e) for andre.
Ditt borettslag setter følgende regler for reservasjon:
•
•
•
•
•

Grense på antall reservasjoner pr. dag.
Grense på totalt antall reservasjoner frem i tid.
Pris på reservasjon etter en prosentsats av maskinprisen.
Grense på antall timer før din reservasjon kan slettes før vasketiden din starter.
Pris på maskin eller program.

Bilde viser reservasjon. Alle "VELG" som er blåmerket er tilgjengelige, mens de som
er gråmerket er booket av deg.
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Lenger ned på siden finner du dine reservasjoner som du har og mulighet til å slette.

Mine beskjeder:
Under fanevalget mine beskjeder kan du kommunisere med vaskeriansvarlig for fellesvaskeriene der du tilhører. Om det skulle være
beskjeder fra vaskeriansvarlig finner du også der. Alle meldinger
lagres slik at du kan gå tilbake for å se på den korrespondansen
som har vært tidligere.

Global (Infotavle):
Dette er meldinger som gjelde f.eks. dugnader, noe som skal skje i hele borettslaget eller sameie
eller informasjon som gjelder ditt vaskeri eller oppgang. Disse meldingene finner du også igjen på
Smart Laundry panelet i vaskeriet.
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Innboks:
Her finner du alle innkommende meldinger fra styret eller vaskeriansvarlig. Dette er personlige
meldinger som kun gjelder for deg.

Sendt:
Personlige meldinger som du har sendt til vaskeriansvarlig.

Ny:
Denne klikker du på om du vil sende en ny personlig melding til vaskeriansvarlig.
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