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Vaskeriet i servicehuset
➢ Vaskeriet er beliggende i servicehuset på Lupinvej. Husk nøgle til døren, da vaskeriet er aflåst.
➢ Vaskebrik og personligt brev med aktiveringskode fra Nortec afhentes gratis på kontoret, inden vaskeriet kan benyttes.
➢ Når vaskebrikken er aktiveret med koden i brevet, vil ens forbrug løbende blive samlet sammen under ens havenummer,
og betaling opkræves kvartalsvis af WA, sammen med de øvrige kvartalsudgifter.
Vejledning
Vaskemaskinerne bliver automatisk doseret med vaskepulver og skyllemiddel (neutral), og fyldt op løbende af Nortec. Brug
derfor ikke egne produkter i maskinerne.
Brug af vaskemaskiner
1. Læg tøjet i maskinen og luk lågen
2. Vælg vaskeprogram på maskinen ved at trykke på P, til det ønskede program vises i displayet og tryk på I når du har valgt,
således at der kommer til at stå betal i displayet
3. Gå til betalingssystemet og luk dig ind med vaskebrik
4. Vælg vaskemaskinenummer, hvid- eller kulørt vask, grad af snavs og med eller uden skyllemiddel
5. Acceptér ved at lægge vaskebrik på igen, når displayet viser bestilling og pris
6. Vaskemaskinen starter
7. Afslut ved tryk på kryds, så næste haveejer ikke kommer til at fortsætte på din konto
Brug af tørretumbler
1. Tjek af filteret er rent inden brug
2. Læg tøjet i maskinen og luk lågen
3. Vælg tørretid på maskinen ved at trykke på P, til den ønskede tid vises i displayet
4. Vælg tørretemperatur på maskinen ved at trykke på knap med 1, 2 eller 3 prikker, til den ønskede temperatur vises i
displayet og afslut med at trykke på I når du har valgt, således at der kommer til at stå pay i displayet
5. Gå til betalingssystemet og luk dig ind med vaskebrik
6. Vælg tørretumblernummer
7. Acceptér ved at lægge vaskebrik på igen, når displayet viser bestilling og pris
8. Tørretumbleren starter
9. Afslut ved tryk på kryds, så næste haveejer ikke kommer til at fortsætte på din konto
10.HUSK at rense filteret efter brug
Reservering af vasketid
1. Gå til betalingssystemet og luk dig ind med vaskebrik
2. Tryk på kalenderbilledet
3. Vælg dag og tid på displayet
4. Vælg maskiner du ønsker at reservere. Der kan max vælges 2
5. Valgt maskiner og tider fremgår af displayet
6. Afslut ved tryk på kryds, så næste haveejer ikke kommer til at fortsætte på din konto
Husk at afslutte reservationer på betalingssystemet (boksen i vaskeriet), hvis du bliver færdig med at vaske, før din reservation
udløber. På den måde ”slipper” du maskinerne, så andre kan komme til.
Kontakt bestyrelsen via bestyrelsen@hf-cnm.dk hvis:
• Brev eller vaskebrik mistes
• Problemer med maskinerne
• Fejl på betalingssystemet (boksen i vaskeriet)
Kontakt Nortec på telefon 70 256 256 hvis:
• Fejl på appen via www.e-vaskeri.dk7
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

