
    

 
 
Reservering af vasketur 
 

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på monitoren under skærmen. 

2. Tryk på det blå felt ”Reserver tid” 

3. Tryk på skærmen ud for den ønskede dato. Vælg dag for oven og vælg uge 

i venstre side på skærmen. 

4. Vælg vaskegruppe med et blidt tryk på det blå felt ud for tidspunktet på dagen. 

5. Tryk på den gule bjælke nederst på skærmen for, at acceptere reservationen. 

 

Slet en reserveret vasketur 
 

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på betalingspanelet. 

2. Tryk på det blå felt ”Slet reservation”. 

3. Tryk på den gule bjælke nederst på skærmen for, at acceptere sletning af  

reservationen. 
 

Vejledning i reservering af vasketur på internettet: 
 

Hvis du vil bruge Internettet kan du kalde vaskeriet op hjemmefra din computer via en 

web-adresse som du får udleveret på ejendomskontoret eller hos den vaskeriansvar-

lige 

 

Lige inden du får adgang til vaskeriets hjemmeside skal du indtaste det brugernavn 

og adgangskode, som hører til din vaskebrik. 

 

Brugernavn og adgangskode kan du få tilsendt på en SMS fra vaskeriets betalingssy-

stem ved at gøre følgende:  

1. Før din vaskebrik hen foran læseren på vaskeriets monitor. 

2. Vælg knappen ”Reserver” 

3. Vælg knappen ”Internet Login” 

4. Tryk på knappen rediger, indtast dit telefonnr. og tryk send. 

 

Når du er inde på vaskeriets hjemmeside betjener du reservationssystemet ved klik på 

de blå felter. 

 

NB:    Hvis du har problemer med, at kontakte eller betjene vaskeriets hjemmeside 

over Internettet, så er det mest sandsynligt sikkerhedsindstillingerne på din pc, som 

spærrer for brug af hjemmesiden. 

Hvis du har problemer i den anledning skal du om nødvendigt henvende dig til en pc-

sagkyndig. 

 

Pas godt på din vaskebrik og henvend dig straks til den vaskeriansvarlige, hvis du mi-

ster den eller har udfordringer med det nye system. 



      

 
VASKEINSTRUKTION 
 

1. Åbn lågen med den gule knap, læg tøjet i maskinen og luk lågen. 

2. Vælg program – se nedenfor. 

Vaske- og skyllemiddel tilsættes automatisk. Der kan til- og fravælges 

ved tryk på felterne for vaskemidler på betalingssystemet. 

3. Hold vaskebrikken på betalingssystemets læsefelt ”(( ))”. 

4. Tryk på det ønskede maskinnummer og accepter ved tryk på ”KØB” 

på det gule felt nederst på skærmen. 

5. Gå tilbage til maskinen og tryk på ”START”. 

Programvalg 

Vælg et af de 4 standardprogrammer på en af de 4 taster 

 eller 

Vælg et specialprogram med et tryk (figur B) ud for ”Programvalg”. 
 

Programvælgeren (figur A) drejes herefter over på det ønskede program 

og der accepteres ved at trykke på midten af knappen (figur B). 
 

 
 

Sådan vælges Forvask: 
 

 Tryk på knap 1, for ”Tilvalg”. 
 

Tilvalg

Kulørvask 60°C 1400 o/min.

Forvask Tilbage

   
 

 Tryk på programvælgeren (figur B)  

for at godkende valget af ”Forvask”. 
 



 PT 8251 COP -ML 

 

 

TØRREINSTRUKTION 
 

1.  Tænd for maskinen ved tryk på “  I  ” 

2. Læg det centrifugerende tøj i tørretumbleren og luk lågen. 

3. Vælg ønsket temperatur ved tryk på tasten for temperaturvalg    
(markeret med pil).               

Kold: Gennemluftning af tekstiler 

Lav: Finvask (syntetiske fibre / kunstsilke)  

Middel: Strygelet (syntetisk / blandingsstoffer) 

Høj: Koge-/ kulørtvask (bomuld) 

Kontrollampen ved valgt temperatur lyser gult. 

 
 

4.   Gå til betalingssystemet og før vaskebrikken forbi læseren.  

5. Gå tilbage til maskinen og start denne ved tryk på startknap. 

6.    Programmet er slut, når det lille display viser O 

 

 OBS! Husk at rense fnugsien før og efter hver tørring. 


