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ADGANG TIL VASKERI : 

 

1. Før brikken henover læser på adgangskontrol 

2. Vent på ”bib” fra læser og ”klik” fra dørlås 

3. Åben døren 
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VASK NU : 

 

 

1.  Hold vaskebrikken op foran briksymbol 

2.  Vælg ”Bestil” i bunden af skærmen 

 v.h.a. piletaster og tryk ”OK” 

3. Tryk ”OK” ved ”Ledige maskiner” 

4. Vælg maskine v.h.a. piletaster og 

 tryk ”OK” 

5. Tryk ”OK” for at aktivere maskinen  

 

Når ovenstående 5 punkter er udført, kan man 

starte vaskemaskinen. 

For bestilling af flere maskiner gentages trin 1-5 

Følg løbende instruktionerne på skærmen.         
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RESERVERE VASK : 

 

 

1.  Hold vaskebrikken op foran briksymbol 

2.  Vælg ”Bestil” i bunden af skærmen 

 v.h.a. piletaster og tryk ”OK” 

3. Tryk ”OK” ved ”Reservationer” 

4. Vælg vasketur samt en dato v.h.a.  

piletaster og flyt den blinkende blå 

firkant til ønsket dato og tryk ”OK” 

Bekræft valget og tryk ”OK” igen 

Når ovenstående 4 punkter er udført, er 

vaskemaskinen reserveret. 

For reservation af flere maskiner gentages trin 1-4 

Følg løbende instruktionerne på skærmen.         
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START RESERVATION: 

 

 

1.  Hold vaskebrikken op foran briksymbol 

2.  På skærmen vises dine reservationer 

 som ”Åbne” og du kan starte vaskemaskinen. 

  

Har du f.eks. reserveret 2 maskiner, men kun 

behøver 1 maskine, kan du v.h.a. piletasterne 

vælge ”Afbestil” i bunden af skærmen og trykke 

”OK” – vælge den maskine, du ønsker at afbestille 

og tryk ”OK” for at vælge den og ”OK” igen for at 

bekræfte afbestillingen. 

For afbestilling af flere maskiner gentages dette. 

Følg løbende instruktionerne på skærmen.         
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SLET RESERVATION: 

 

 

1.  Hold vaskebrikken op foran briksymbol 

2.  Vælg ”Afbestil” i bunden af skærmen 

 v.h.a. piletaster og tryk ”OK” 

3. Vælg v.h.a. piletaster den reservation 

du ønsker at afbestille, og tryk ”OK” 

4. Tryk ”OK” igen for at bekræfte, du 

 ønsker at afbestille. 

 

For afbestilling af flere maskiner gentages dette. 

Følg løbende instruktionerne på skærmen.         
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VASKE TØJ : 

 

VÆLG VASKEPROGRAM : ( Drej = vælg program – tryk = bekræft ) 

 

1. Standard programmer fremkommer i display 

hver gang man drejer knappen 1 gang til højre 

( 40 – 60 – 95 – O.s.v. )  

VÆLG TILVALGSPROGRAM : 

1.      Når vaskeprogram er bekræftet       

2.      Drej knappen 1 klik mod højre 

Så ”Tilvalg” vises i displayet 

3. Tryk ind igen for at bekræfte  

4.  ”Forvask” vises nu i displayet  

- Drej knappen mod højre, indtil ønskede 

tilvalgsprogram vises i displayet og tryk ind igen for 

at bekræfte tilvalget. 
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VASKE TØJ : 

 

HURTIG START AF VASK : ( 40 + 60 grader normal ) 

 

1.  Put tøj og sæbe i maskinen 

2.  Tryk på ”40” eller ”60” knapperne 

Den ønskede vask igangsættes. 

 

VÆLG VASKEPROGRAM : ( Drej = vælg program – tryk = bekræft ) 

 

2. Put tøj og sæbe i maskinen 

3. Drej knappen mod højre 

4. Drej til ønsket program vises i display 

5. Tryk ind på knappen for af 

bekræfte valget 

5.  Tryk igen for at starte og vasken begynder 
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VASK M/ FORVASK 

 

1.  Put tøj i maskinen 

2.  Drej knappen mod højre 

til ønsket program vises i displayet 

3.       Tryk ind på knappen for af bekræfte        

4.       Drej knappen 1 klik mod højre 

Så ”Tilvalg” vises i displayet 

5. Tryk ind igen for at bekræfte  

6.  ”Forvask” vises nu i displayet  

- Tryk ind igen for at bekræfte  

7.  Tryk ind igen for at starte vask med forvask 
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TØRRE TØJ ( PROGRAM ) : 

 

 

 

1.  Vælg tørreprogram – tryk programvælger 

2.  Vælg ”P1 = Ekstra tørt” - ELLER 

 Vælg ”P2 = Skabstørt” - ELLER 

 Vælg ”P3 = Strygetørt” ( Ca. 15% restfugtighed ) 

3. Efter programvalg startes tørring - tryk på :  

 

Tumbleren tørrer nu tøjet i den tidsperiode, som er 

nødvendig for at opnå det ønskede programvalg. 

Tumbleren måler hele tiden hvor meget vand, der 

er tilbage i tøjet (Restfugtighed), og stopper 

automatisk, når programresultat er opnået. 

 


