Nettside for vaskeriene
Gå til www.mielelogic.com
Husk at du må ha ditt originale brukernavn og passord for å logge inn.
(Se oppskrift på hvordan du finner dette på side 2 eller 3)
Login to www.mielelogic.com
Remember that you need your original username and pasword.
(See how to find it at page 2 or 3.)

Hvordan finne ditt originale brukernavn og passord på maskinen?
How to find your original username and pasword on the macine.

-

-

Les av brikken din på en maskin
Register your chip on a macine.
Trykk på «Reserve»
Press «Reserve»

Trykk på «internet login»
Press on «Internet login»
Skriv inn ditt mobilnr og en sms blir sendt
deg.
Write your mobile phone numer and a
text message will be sent to you.

Hvordan finne ditt originale brukernavn og passord på skjerm?
How to find your username and password on the screen.

Benytt skjerm på veggen i vaskeriet og gjør følgende:
Use the screen in the laudry room:
1. Les av brikken din på skjermen
Register your chip on the screen
2. Trykk på «Your Reservations»
Press «Your Reservations»

3. Trykk på «internet login»
Press «internet login»

4. Skriv inn ditt mobilnr (Edit)
Register your mobile phone number
5. Trykk for å få tilsendt SMS
Press to receive a text message

Etter logg inn ser man denne
siden. Her skal du velge «Konto».

After you have logged in, click on
the «Account» symbol.

Konto
Legg inn navn og nummer for å lage din personlige konto
(Brukernavn og passord).
Husk også å legge inn e-post adresse for å få tilsendt nytt
passord dersom du glemmer dette.
Account
Register your name and phonenumber for your personal
account.
Remember to put in your e-mail adress.

Vaskeri Status
Her kan du se status på vaskeriet.
- Maskinenes rest tid vises dersom den er
opptatt. Vi gjør oppmerksom på at dette
er ca tid.
- «Ledig til» eller «Reservert til».

Laundry status
Here you can see your laundry status.
- If the macine is occupied you will see the
time that is left. Please note that this is
approximate time.
- «Available until» or «Reserved until»

Reservasjoner
Her kan du reservere maskin. Trykk på knappen «Ny».
Here you can reserve a machine. Press the «New» button.

Velg dato
Choose a date

Deretter velger man perioden på den
maskinen man vil reservere. (for eksempel
vask 1 kl. 16:00 – 17:30)
Then you can choose time for the machine
you wish to reserv.
(For instance laundry 1, 4PM to 5 thirty PM)

Sjekk at det er riktig vaskeri,
maskin og tid/dato.
Bekreft ved å trykke på
knappen «Opprett».
Check that you have chosen
the correct laundry/machine/
time and date. Confirm by
oushing the button called
«Opprett/create».

Innbetaling
På denne side kan man fylle penger på sin vaske
brikke. Sett inn din e-post adresse, aksepter
betingelser og velg beløp.
Trykk på knappen ”Innbetaling Kort/Brikke”
Du videresendes da til betalingssiden.
Payment
In this page you can put money into your laundry
chip. Insert your E-mail address, accept the terms
and choose amount.

Forbruk
Se forbruk som er registrert i systemet.
Consumption
Look at how much you have used in the
system.

