
3D Secure
O seu banco pode exigir-lhe a confirmação do pagamento 
cartão com 3D Secure. Siga o guia no ecrã. Se  tiver problemas, 
contacte o seu banco ou o adquirente do cartão e eles 
ajudarão a preparar o seu cartão para 3D Secure. Pode 
também contactar a nosso suporte técnico.

Airwallet ApS
+45 7870 9999

contact@airwallet.net

O pagamento na nossa lavandaria
é agora muito mais inteligente!

Parabéns!

Descarregar
Airwallet agora



Usar a Airwallet
Como começar

Quando pretende lavar roupa
Leve a sua roupa e o seu smartphone para 
a lavandaria. Coloque a roupa na máquina, 
feche a porta e, se possível, seleccione o 
programa pretendido.

Abra a Airwallet e seleccione a máquina 
que reservou ou quer começar. Swipe para 
pagar e inicie o programa na máquina. A 
aplicação requer uma ligação estável a 
uma rede móvel ou WIFI para que possa 
completar a compra.

Acabaram-se as máquinas 
ocupadas
Ver a disponibilidade das máquinas em 
tempo real e reservá-las a partir do 
trabalho, escola, ou no seu apartamento 
com a Airwallet app.

Reservar uma máquina
Se o proprietário da sua lavandaria o tiver 
habilitado, a reserva estará disponível 
depois de ter ativado a aplicação na sua 
lavandaria. Seleccione reservar no menu e 
encontre o tempo que adapta-se melhor a 
si. Pode acrescentar um lembrete para que 
não se esqueça da sua reserva. A reserva é 
opcional e ainda tem de pagar quando ligar 
a máquina.

2.
Confirme o número de telefone
Ao criar a sua conta, ser-lhe-á pedido para introduzir 
um código único de 6 dígitos que receberá por SMS. 
Depois, deve introduzir o código de país correcto e 
número de telefone.

3.
Adicionar cartão de pagamento
Para poder utilizar a Airwallet, um método de paga-
mento válido deve ser acrescentado. Airwallet 
aceita Visa, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Google 
Pay, Discover, JBC, American Express, Bancontact, 
iDEAL, etc. Pode adicionar um método de pagamen-
to em "Definições" ➜ "Método de Pagamento". Por 
vezes, o seu banco pode exigir que verifique o paga-
mento com 3D Secure. Pode encontrar ajuda sobre 
como fazer isto em airwallet.net/faq/.

1.
Descarregue Airwallet & crie um utilizador
Descarregue a aplicação Airwallet para o seu smart-
phone a partir de Google Play, App Store, ou App Gallery. 
Em seguida, abra a aplicação e crie um novo utilizador. 
Introduza o seu nome, número de telefone, e selecione 
um código PIN para a sua conta Airwallet.

Alguma pergunta?
Pode encontrar respostas para as
perguntas mais frequentes em
airwallet.net/faq/
Também é bem-vindo a contactar-nos em
+45 7870 9999 ou contact@airwallet.net

Esperamos que esteja a desfrutar da 
Airwallet tanto quanto nós. Trabalhamos 
todos os dias para tornar a Airwallet ainda 
melhor para si
Se tiver quaisquer sugestões de melho-
rias, gostaríamos muito de as ouvir. 

4.
Activar a sua aplicação Airwallet
Para começar com a Airwallet terá de ir a sua lavan-
daria e clicar no botão "Estou na lavandaria". Depois 
a aplicação sabe a que lavandaria pertence, e pode 
ver a disponibilidade e reservar as máquinas a  partir 
da sua casa.


