
Snabbguide ladda ner Soluno App 

Du finner appen i 
App Store  för Apple 

och eller Play Butik för 
Android. 

Så här laddar du ner och konfigurerar Solunos växeltjänster 
till din smartphone. 

Du kommer att få ett SMS från oss innehållande en länk. Klicka på den. 1

Då öppnas vår staging-sida i din webbläsare. Klicka sedan på Ladda ned.2

Då kommer du att dirigeras till App Store eller Play Butik. Ladda ner appen.  3

När appen är nerladdad går du tillbaka till staging-sidan, antingen genom att öppna webbsidan eller 
klicka på länken i SMS:et igen. Nu klickar du istället på Konfigurera. 

4

Då öppnas din Soluno app. Nu är appen redo att börja användas.5
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Snabbguide ladda ner Dstny app!

Så här laddar du ner och konfigurerar Dstny  
växeltjänster till din smartphone.

Du finner appen  
i App Store för  

Apple och eller Play 
Butik för
Android.

Du kommer att få ett SMS från oss innehållande en länk. Klicka på den.

Då öppnas vår staging-sida i din webbläsare. Klicka sedan på Ladda ned.

Då kommer du att dirigeras till App Store eller Play Butik. Ladda ner appen.

När appen är nerladdad går du tillbaka till staging-sidan, antingen genom att öppna 
webbsidan eller klicka på länken i SMS:et igen. Nu klickar du istället på Konfigurera.

Då öppnas din Dstny app. Nu är appen redo att börja användas.
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