SÅDAN BRUGES VASKERIET
så vi alle kan have glæde at det

Vaskeriet er åbent alle dage fra kl. 6 morgen til 23.00 aften. Alle
maskinopgaver skal være afsluttet før kl. 23.

FÆLLESVASKERIET BELLAHØJ

Vaskeriet er videoovervåget ude og inde for at modvirke hærværk og
misbrug.
Ophold i vaskeriet er kun tilladt for de, der vasker.
Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs.
Leg med udstyret er ikke tilladt. Børn må f.eks. ikke køre hinanden i
vognene.

Brugervejledning

Alle skal vise hensyn til hinanden, bl.a. ved ikke at belægge mange
maskiner i normalt travle perioder. Læs opslag på vaskeriet.
Fejl på maskiner skal meldes ved udfyldelse af blanket.
Alt udstyr skal benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Tal venligst selv med brugere der ikke kender eller respekterer disse
regler.

For beboere i

AAB afdeling 40
AKB afdeling 1030
FSB afdeling 1 – 35

VASKERIUDVALGET

FÆLLESVASKERIET
8

er pengeløst men videoovervåget
2016

Fællesvaskeriet Bellahøj, Svenskelejren 23
drives i fællesskab af AABs, AKBs og FSBs afdelingsbestyrelser
gennem et vaskeriudvalg med to bestyrelsesmedlemmer fra hver.
Denne brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med væsentlige
ændringer og fornyelser i vaskeriets udstyr besluttet af
vaskeriudvalget og gennemført i 2008.
Brugervejledningen er omdelt i de tre afdelinger og udleveres
fremover til nyindflyttere sammen med den plastik-brik (TAG), der
giver adgang til vaskeriet og mulighed for at bruge maskinerne.
Forbruget opkræves efterfølgende af boligafdelingen sammen med
huslejen.
Vaskeriet er kun til rådighed for beboerne i de tre boligafdelinger.
Beboere med egen vaskemaskine kan også benytte vaskeriets
faciliteter, men alle skal vise hensyn til hinanden, ved ikke at
belægge mange maskiner i normalt travle perioder. Vaskeriet er
åbent alle dage mellem kl. 06.00 og 23.00. Kl. 23 slukkes lyset og
maskinerne bliver strømløse (standser).
Der består ikke mulighed for tidsbestilling / reservation af maskinerne hvorfor maskinerne kun er til rådighed for den enkelte bruger så
længe vasken / centrifugeringen / tørringen varer. Maskinerne skal
tømmes umiddelbart af hensyn til andre brugere. Efterlad venligst
maskinerne med åbne låger.
Fællesvaskeriet administreres af AKBs driftsleder, kontor: Ved Bellahøj Nord 7 kld. Tlf.: 38 28 66 43. Der er telefonsvarer tilsluttet.
Fællesvaskeriet renholdes ugens fem hverdage fra morgenstunden
(se opslag i vaskeriet) af en af AKBs ejendomsfunktionærer.

Når du har valgt tørringsprogram, angives det først i displayet hvor
længe en tørring med fuld tromle vil vare. Tørretumbleren måler
restfugtigheden i tøjet, medens den kører, og i displayet vises
resttørretiden efter nogle minutters kørsel.
Lågen kan åbnes kortvarigt under kørslen. Når tromlen er stoppet
kan du føle tøjets tørhed. Hvis du er tilfreds, kan du tage tøjet ud,
hvis ikke skal du hurtigt lukke lågen igen, så kører tumbleren videre i
det program du har valgt. Hvis tumbleren ikke kører igen, har du haft
lågen åben for længe hvorfor du må vælge den på ny på
betalingspanelet og programmere den.
Når programmet er kørt til ende – det vil sige, når tøjet har den
tørhedsgrad du har programmeret, stopper tumbleren af sig selv.
Hvis du tager tøjet ud før programmet er kørt til ende kommer du nu
kun til at betale for den faktiske tid tumbleren har kørt.

STRYGERULLEN
Vælg en strygerulle på betalingspanelet.
Følg brugsanvisningen der er opslået på væggen.

-

o

-

God fornøjelse med vort vaskeri.
Du skal ikke være bange for at bruge maskinerne. Følg denne
vejledning, læs opslagene på vaskeriet. Du vil hurtigt blive glad for
alt det nye der er kommet til!
Spørg efter hjælp hvis der er noget der er svært.

Læs i øvrigt de opsatte vejledninger i vaskeriet.
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Sådan bruger du VASKERIET
Lås dig ind ved at holde din plastik-brik op på døråbnerboxen.

På knapperne foroven til højre på maskinen kan du:
1.
2.

Læg dit tøj i den maskine du ønsker at benytte.

Tilvælge ”finvask” (skånevask),
Tilvælge eventuel ”forvask” (anbefales kun ved
meget snavset tøj),

Vælg maskinen på betalingspanelet, hold din brik op på og tryk:
GODKEND. Du bliver herefter kun afkrævet betaling for
det efterfølgende faktiske forbrug.

3.

Tilvælge ”intensivvask” forlænget vask.

4.

Bruges ikke

5.

Sænkning af vasketemperatur – flere tryk

Betalingspanelet fortæller dig hvordan du betjener det. Det vejleder
talende på dansk, engelsk, tyrkisk eller arabisk.

6.

VASKEMASKINEN
Vælg din vaskemaskine.
Hvis lågen er låst, åbner du den ved at vælge maskinen på
betalingspanelet.
Se efter at maskinen er helt tom, husk også dette når du tager dit tøj
ud igen. Luk lågen når dit tøj er inde.
Vælg vaskeprogram – 5 valgmuligheder – (se opslagene). Hvis du
ønsker at vaske med f.eks. 500, skal du vælge et
varmere program og derefter reducere temperaturen
ved et tryk på knappen med en pil nedad.
Når du
trykker på knappen for uldvask, kan du få ”håndvask” ved
at trykke en gang ekstra. Håndvask er mildest. HUSK
OGSÅ at vælge sæbe til uld, ved at trykke på
sæbevalgsknappen på selve maskinen.
Vaskemaskinerne kan af hygiejniske grunde IKKE vaske koldvask.

Reduktion af centrifugeringshastighed. Ved to tryk:
”flydestop” d.v.s. efter sidste skyl stopper maskinen vandfyldt.
Tryk på start for at lukke vandet ud.

Husk at vælge på sæbedoseringstasterne, således at du får sæbe
og skyllemiddel i overensstemmelse med dit valg af vask på samme
maskine. Du kan fravælge sæbe og skyllemiddel på maskinen.
Hvis du fravælger sæbe, skal du bruge vaskebold, idet sæbeskufferne ikke længere kan åbnes.
Når du er klar til at vaske, trykkes ”start”. På displayet kan du se
længden af vasketiden. Når du har trykket på start kan du ikke
længere ændre dine valg, hverken på maskinen eller betalingspanelet. Først når du trykker på start ”betaler” du for vasken.
Efterlad venligst maskinen med åben låge.

CENTRIFUGEN
Bemærk: alle nye vaskemaskiner hér centrifugerer med samme
hastighed som centrifugerne. Det skulle derfor være overflødigt
at centrifugere al vask yderligere.
Centrifugen vælges på betalingspanelet og der beregnes betaling for
centrifugeringen.
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TØRRETUMBLEREN
Med det nye betalingspanel betaler du kun for den tid tumbleren
kører. Her er tale om en betydelig forbedring!!!
Vælg en tørretumbler på betalingspanelet.
Se efter at maskinen er helt tom, husk også dette når du tager dit tøj
ud igen. Luk lågen når dit tøj er inde.
Rens fnugfilteret forneden på maskinen. Luk lemmen op og tør
fnuggene af med hånden. Luk lemmen igen. Maskinen fungerer
dårligt med snavset filter.
Vælg den ønskede tørringsgrad på knap 3 – 6 (knap 5 giver
”skabstørt” hvilket anbefales) (Knap 2 giver tørring ved høj
temperatur ( 600 ), kører så længe der er betalt for. Ligesom de
gamle tørretumblere gjorde det tidligere.)
Knapperne giver følgende muligheder:
1

adgang til 10 særlige tørringsprogrammer

2

tidsstyret tørring (som de gamle tumblere)

3

”rulletørt” 1/1

4

”rulletørt” 2/1 / ”strygetørt”

5

”skabstørt” (anbefales)

6

”ekstratørt”

7

”antikrøl”

8

Bruges ikke

9

Reduceret temperatur 50o ”strygefrit”

10

Reduceret temperatur 40o ”skånetørring”

11

START

12

Ilgang – gentagne tryk kører program færdigt
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FÆLLESVASKERIET er udstyret med


Betalingspanel og automatisk sæbedoseringsanlæg



2 store 9 kg vaskemaskiner



10 mindre 6,5 kg vaskemaskiner



2 mindre centrifuger PRIMUS 8 kg 1.450 omdr.



8 tørretumblere TRi 8250 10 kg



4 strygeruller

I anlægget anvendes:
S-300

Saniva flydende sæbe, Svanemærket, uden
parfume og uden farve. Kan fravælges på
maskinen.

S-400

Saniva blegemiddel, er indeholdt i sæben ved
normalvask, men ikke i sæben ved kulørt
vask.
Vælges på maskinen.

S-500

Saniva flydende uldsæbe. Vælges på maskinen. Kun ved uld- og håndvaskeprogram.

S-31-20

Saniva skyllemiddel, neutral – uden parfume og
uden farve. Kan fravælges på maskinen.

BEMÆRK: Hvis du ikke vælger noget andet på maskinen får du
sæbe med blegemiddel og skyllemiddel som ved normalvask.
Dit valg af sæbe vises ved et lille rødt lys i en af de fem sæbevalgsknapper, der sidder til højre på forkanten af vaskemaskinen.
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