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Como instalar a aplicação nativa AirMenu
1. Abra o seu aplicativo Play Store, procure Airmenu, e clique na ligação
correspondente.

2. Instale o Aplicativo, carregando na opção “instalar” e concluída a instalação pode
começar imediatamente a utilizar, bastando para isso carregar na opção “Abrir”

3

Como utilizar a aplicação AirMenu
1. QR Code – Lendo o código da mesa/local no restaurante em que se encontra

Abra a aplicação e escolha
o método de seleção

Leia o QR Code da mesa/local
onde se encontra

Após a leitura do QR
Code é automaticamente
direcionado para o menu
de pedidos do
restaurante

2. Seleção manual – escolha manualmente o restaurante e mesa onde se encontra localizado

Abra a aplicação e
escolha o método de
seleção

Selecione o restaurante
Selecione a
onde se encontra a
mesa/local onde se
partir da lista de
encontra no
estabelecimentos
restaurante
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Depois de ter feito
a seleção do local onde
se encontra é
automaticamente,
direcionado para o
menu do restaurante

Aceda livremente a qualquer uma das categorias de produtos, e escolha aquilo que deseja.
Pode retroceder de qualquer um dos menus, bastando para isso carregar no botão do canto superior
esquerdo, ou finalizar os seus pedidos no botão do canto superior direito, onde pode também
consultar tudo o que foi pedido.

Aceda á categoria de
produtos que deseja

Veja e escolha o
produto

Após ter efectuado a sua escolha, pode
continuar a escolher produtos ou optar
por finalizar o pedido

Preencha os campos
relativos aos
complementos e
adicione ao pedido

Tendo feito o seu pedido o seu dispositivo
volta para o menu inicial do restaurante,
onde pode dar inicio a outro processo de
pedidos
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Utilizar Airmenu via Browser
Em alternativa ao aplicativo, pode ainda executar os seus pedidos através de um browser no seu
computador, acedendo www.airmenu.com
Ao abrir a pagina da Airmenu, será imediatamente direcionado para a lista de estabelecimentos
onde poderá proceder com a escolha do restaurante em que se encontra

De seguida pode proceder com a escolha da mesa/local em que se encontra no restaurante
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Após ter efetuado a seleção do local, é automaticamente direcionado para o menu de pedidos do
restaurante em que se encontra

Nesta fase poderá visualizar o produto e especificar os complementos desejados

Poderá então finalizar ou continuar com o pedido, tal como no aplicativo
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Após a execução do seu pedido, volta a visualizar o menu do restaurante .

Resolução de problemas
Na eventualidade de não conseguir aceder corretamente à aplicação, ou de não conseguir instalar,
certifique -se que as definições de conectividade do seu dispositivo permitem uma ligação correta à
internet

Certifique-se nas definições do seu dispositivo
que este se encontra ligado à rede wireless
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