
V A R F Ö R  M A I N T A I D ?

Grattis till ert nya hem från Trivselhus! 

För att hjälpa er att ta hand om ert hus på bästa sätt har vi fyllt appen MaintAid med aviseringar och 
länkar till skötselanvisningar och råd om husets material och utrustning. 

GENOM MAINTAID FÅR NI  

• Regelbundna påminnelser om att utföra underhållsåtgärder
rekommenderade av tillverkaren

• Länkar till manualer och mer information på tillverkarens
hemsida

• Allmänna tips för ett praktiskt husägande

MAINTAID MÖJLIGGÖR DESSUTOM 

• Att förändra och anpassa påminnelserna efter era egna rutiner
• Att låta hela familjen få överblick över gjorda insatser om alla

loggar in som samma användare
• Att lägga till fler produkter som ni köper in efter inflyttning
• Att lägga till ett marknadsvärde per produkt för att få en

ekonomisk översikt med ersättningsvärden, livslängder och
investeringsbehov

• Att lägga till egna byggnader ni behöver underhålla – kanske
sommarstugan?

• Att ni kan överlämna skötselbehovet till en eventuell framtida
ägare av huset genom att delge koden

Att skötselinstruktionerna följs är ekonomiskt fördelaktigt med tanke på  
materialens livslängd, och ofta ett krav för att garantin från tillverkarna ska gälla 

Ni kan välja att använda appen i en smartphone eller från internetansluten dator med webbläsare. 

KOM IGÅNG PÅ NÄSTA SIDA 



 

K O M  I G Å N G  M E D  M A I N T A I D  
I den här lathunden går vi steg-för-steg igenom hur du kommer igång med appen MaintAid för att 
underlätta ditt husunderhåll. 

Du kan välja att använda appen i en smartphone eller från internetansluten dator med webbläsare. 

S M A R T P H O N E  
Ladda hem appen från App Store eller Google Play  beroende på enhet.  Sök efter MaintAid. 

W E B B K L I E N T  
Öppna länken https://app.maintaid.com  
  

Oavsett smartphone eller webbklient följ därefter dessa instruktioner: 

1. Registrera en användare genom att klicka på länken 
”Registrera ett konto” och fyll i den e-postadress 
som ska användas som användarnamn, bekräfta e-
postadressen, välj ett lösenord. Läs igenom 
användarvillkoren innan du klickar på ”Registrera”. 

2. Logga in med vald e-postadress och lösenord. Vid 
första inloggning visas en snabb-hjälp över hur 
appen fungerar.  

3. Startvyn i appen är en ”Att göra-lista”. Observera 
att appen automatiskt skapat ett första hus och 
även några standardåtgärder. Detta ska du senare ta 
bort, men först ska du ladda hem just ditt unika 
hus! 

4. Gå till ”Inställningar” och därefter ”Mina hus”. Det 
kan se lite olika ut beroende på typ av mobiltelefon. 

5. Klicka sen på +knappen i övre högra hörnet och 
välj sen  ”Jag har en kod…”. 

6. Mata in den kod som du fått från Trivselhus och 
klicka på ”Lägg till hus”. Har rätt kod matats in 
kommer ditt unika hus, utrustning, åtgärder och 
länkar till bruksanvisningar och underhållsinstruk-
tioner att laddas hem. Detta kan ta några minuter, 
så lämna inte skärmbilden innan det är klart. 

Dags att bekanta sig med appen. Bläddra bland under-
hållsåtgärder under Att göra eller läs bruksanvisningar 
till utrustning genom att först klicka på ”Utrustning”, 
klicka på en viss utrustning och välja därefter fliken 
Länkar.  
 

B E H Ö V E R  D U  H J Ä L P ?  
Vanliga frågor och svar finns på http://www.maintaid.com/sv/faq/  
och du är alltid välkomna att höra av dig till support@maintaid.com om ni behöver hjälp.  

 


