
Användarguide
Mitt Rambo 
iPhone

Vill du ha meddelande inför tömning av dina sopkärl? Ladda då ned appen Mitt Rambo. I appen kan 
du förutom att få meddelande inför tömning, hitta öppettider, läsa nyheter, söka i sorteringsguiden, 
kontakta kundservice, och få vägbeskrivning till närmsta återvinningsstation.

Tömningsnotiser fungerar idag i Lysekil och Munkedal, från februari 2020 även i Sotenäs och Tanums 
kommuner.

Appen är gratis och du hittar den där du laddar ned appar. När du väl laddat ned appen visas en 
användarguide med tips om hur appen fungerar. Vi hjälper dig gärna med frågor om appen och dess 
funktioner. Har du aldrig laddat ned en app tidigare ber vi dig att kontakta någon i din närhet som 
hjälper dig med de inställningar som behöver göras innan din telefon är redo att ladda ned appar. 

Sök efter Mitt Rambo i App 
store på din iPhone.  

Klicka på molnet med pilen för 
att ladda ned.

När du laddat ned den klickar 
du på öppna.
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När du öppnar appen första gången möts du av en kom igång-guide. Följ guiden, i det sista steget trycker du på 
Börja använda appen! 

För att ställa in rätt adress för 
notiser klickar du på fältet där 
det står
Ingen adress inställd.

För att få aviseringar dag före tömnimng behöver du lägga in din adress, tänk på att om du delar kärl behöver 
du fylla i adressen där sit kärl står placerat.

I nästa steg klickar du på Lägg 
till adress... 

Fyll i din adress, delar du kärl 
fyller du i adressen där ditt kärl 
är placerat. När du hittat din 
adress klickar du på den 
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Vill du att tiderna för återvin-
nings centralen i din kommun 
ska visas på startsidan tar du 
tag i = och drar den kommun 
du vill ska visas överst i listan

Vill du hitta tillbaka till inställ-
ningarna i appen trycker du på 
= längst ner i mitten. Här hittar 
du även nyheter, återvinnings-
stationer, sorteringsguide m.m.

I samband med att du fyller i 
din adress kommer du att få 
frågan om du vill tillåta notiser, 
vill du ha en notis för tömning 
måste du klicka på 
Tillåt!

Här kan du välja om du vill ta 
emot npotiser för Driftinforma-
tion och Nyheter

Vill du ta bort en adress klickar 
du på ändra, tar bort adressen 
och klickar på klar
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Vad gör jag om mina notiser ändå inte syns.
I din telefon finns det fler inställningar som styr om din telefon kan ta emot notiser. Klicka på inställningar, no-
tiser, Mitt Rambo, knappen för notiser ska vara på. Fungerar det ändå inte är du varmt välkommen att kontakta 
oss på Kundservice.

Inställningar Notiser

Mitt Rambo Tillåt notiser!
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