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Kapaciteten i vaskeriet er øget med en ekstra maskine, Maskine 4, som ikke indgår 
i reservationsordningen og derfor kan benyttes umiddelbart, når den er ledig. 
Nedenfor bringer vi anvisninger på at benytte maskinerne bedst muligt og på 
hvorledes de forskellige programmer vælges. Gode vaner ved brug af vaskeriet 
giver en fleksibel løsning for alle. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

 
 
  

Når du har lagt tøjet i maskinen og valgt program og evt. forvask, 
vises den samlede vasketid til venstre i displayet.

Vaskeprogrammer, varighed

Program Tid (t:mm)

Kogevask 95o 1:03

Kulørtvask 60o 0:49

Kulørtvask 40o 0:49

Strygelet 30o 0:40

Forvask 0:08

Centrifugering 0:06

Uld 30o 0:38

Skyl 0:18

Mini 30o-60o 0:28

Ekspres 30o-60o 0:24
God vasketur!



Valg af andre vaskeprogrammer 
 

 

• Læg tøjet I vaskemaskinen og luk lågen. 
 

• Tryk på den store runde knap, så skifter 
menuen i displayet. 

 

• Vælg ”Programvalg” til det program du ønsker, 
f.eks. Uld, Centrifugering, Skyl, Mini, Ekspress. 

 
- Mini kan anvendes hvis maskinen kun er 

halvt fyldt. 
 

- Ekspress er et kort program på 25 min til 
mindre snavset vasketøj. 

 
 

• Tryk på den store runde knap igen for at vælge 
programmet. 
 

 

 
 
Har du mindre end 50 min tilbage af din vasketid, og mangler en vask? 

 
- Så anbefaler vi at benytte Ekspress programmet. Det tager kun 25 min og kan forhindre at du 
overskrider en andens vasketid. 
 
 

Alle vaskeprogrammer kan justeres 
 

• Drej på den store runde knap for at vælge temperatur, Centrifugering, tilvalg (Forvask) eller for 
at gå tilbage. 

 

• Tryk på den store runde knap, drej for at justere og tryk for at vælge. 
 

• Fyld vaskemiddel og skyllemiddel på maskinen og start. 
 
 
 
God vasketur! 
 

Læg tøjet i maskinen og luk lågen.

Tryk på den store runde knap, så skifter menuen i displayet.

Drej knappen til det program du ønsker, f.eks.
Uld, Centrifugering, Skyl, Mini, Ekspres

Mini anvendes, hvis maskinen kun er halv fyldt.
Ekspres er et kort program til mindre snavset vasketøj.

Tryk på den store runde knap igen for at vælge programmet.

Alle vaskeprogrammer kan justeres.

Drej på den store runde knap, for at vælge mellem temperatur, 
centrifugering, tilvalg (Forvask) eller for at gå tilbage.

Tryk på den store runde knap, drej for at justere, tryk for at vælge.

Fyld vaskemiddel og skyllemiddel på maskinen og start.

God vasketur!

Valg af andre vaskeprogrammer



 

Maskine 4 
 
 

Maskine 4 indgår ikke i vasketidsreservationen og kan frit benyttes, 
såfremt at den er ledig. 
 
Det er kun maskine 1,2,3 som er en del af reservationen. 
 
Er du færdig med vaskemaskinen, er det altid god skik at åbne 
vaskebakken og lågen for at vise at den er ledig til den næste nabo. 
 
 
 
 
 

 

Når du har lagt tøjet i maskinen og valgt program og evt. forvask, 
vises den samlede vasketid til venstre i displayet.

Vaskeprogrammer, varighed

Program Tid (t:mm)

Kogevask 95o 1:03

Kulørtvask 60o 0:49

Kulørtvask 40o 0:49

Strygelet 30o 0:40

Forvask 0:08

Centrifugering 0:06

Uld 30o 0:38

Skyl 0:18

Mini 30o-60o 0:28

Ekspres 30o-60o 0:24
God vasketur!


