
Vejledning til betjening af  
vaskemaskiner og tørretumbler  
i Ladens Vaskeri - Mariehøj 204 

Når du kommer ned til din reserverede vasketid, så kan du KUN 
aktivere maskinerne på tavlen i vaskeriet, med din nøglebrik på 
følgende måde: 

1. Du møder op i vaskeriet til den reserverede tid.  
2. Den blå nøglebrik holdes på skærmen nede i højre hjørne på den lille runde 

metalknap. 
3. På skærmen kommer der nu en besked op med ”Maskine ”X”  

kan startes indenfor 5 min 
4. Maskinen – eller maskinerne skal nu startes inden for 5 min, når du har 

valgt,  
det vaskeprogram du ønsker. 

Når vaskemaskine er færdig bestiller du tørretumbleren på denne måde: 

1. Du holder igen din blå nøglebrik på skærmen nede i højre hjørne. 
2. Så trykker du på ”drop in” knappen på skærmen. 
3. Herefter trykker du på nr. 3 (tørretumbleren) 
4. På skærmen kommer der igen en besked til dig om, at tørretumbleren 

skal startes om højst 5 min. Du kan vælge tørreprogram på piletasterne 
(op-ned)  
hvis du vil. Standard er 20 min. 

5. Husk at tømme det store fnugfilter (skuffen lige under lågen) når du er 
færdig!  

OBS! OBS! Da det er noget nyt, at der er en tidslås på både vaskemaskiner og 
tørretumbler på 5 min. er her et godt råd: 

Start med at fylde dit tøj i vaskemaskinen eller tørretumbleren inden du begynder 
at aktivere maskinen/maskinerne på skærmen. Så risikerer du ikke at blive 
”snydt” af tidslåsen på de 5 minutter, men kan fylde maskinerne i ro og mag, som 
du er vant til. 

Hvis du alligevel ”fanges af tidslåsen” må du vente til de første 15 min. er gået og 
så starte vaskemaskinen via ”drop-in” knappen og vælger nr. 1 eller 2 
(vaskemaskiner).
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