
Beboerinformation 

Fællesvaskeri i højhus 
De nye vaskemaskiner i højhusets fællesvaskeri har nu fungeret i et par måneder og tilsynela-
dende med stor succes. Ejendomskontoret har ikke modtaget negative tilbagemeldinger. 
 
Men fordi de nye tørretumblere har så mange muligheder til tørring af tøj, som vor nuværende  
betalingsanlæg ikke kan håndtere, er det besluttet, at det er gratis at bruge tørretumblere i højhu-
sets fællesvaskeri. 
Til gengæld har bestyrelsen besluttet at sætte prisen pr. vask til ……….... 
 

Ny pris kr. 12,00 pr vask  
i højhusets Fællesvaskeri fra Onsdag den 2. april 2014. 

 
Centrifugering. 
Dette er stadig muligt at håndskylle tøj i lejlighed og vælge centrifugering på fællesvaskeriets ma-
skiner -  uden at skulle betale for denne funktion.  
Tænd maskinen - tryk 2 gange på den store knap (programvælgeren). Drej derefter programvæl-
geren til ”centrifugering ” kommer frem og vælg igen ved at trykke på programvælger. 

Herefter vil skærmen vise dette billede.  

Ved at dreje programvælger til kan du vælge hvor kraftigt centrifugeringen skal være til det tøj du 
lægger i 
Der kan vælges fra 1400 og ned til 400 omdrejninger.  
Vælg det ønskede ved tryk på programvælger og start herefter ved at trykke på den blinkende 
startknap. 
De 2 tidligere maskiner, der var opsat til kun at fungere som centrifuger, vil blive åbnet så de og-
så fremover vil fungere som vaskemaskiner. 

(Fortsættes på bagsiden) 
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Tørretumblere 

I højhusets fællesvaskeri 
De nye tørretumblere har mange funktioner. 
 
Hvis man alene lægger tøj ind og trykker start, vil der stå ”50” i display, svarende til en tørretid på 50 mi-
nutter. 
 
Det skal dog ikke tages bogstaveligt, idet tørretumbleren ”digitalt” udregner hvor lang tørretid det indlagte 
tøj behøver, og derfor - efter kort - tid ændrer de ”50 minutter” ned til den tid som tøjet skal bruge for at 
være tørt. 
Herefter kan der yderligere springes i tiden, idet tumbleren hele tiden måler hvor lang tid der er tilbage til 
tøjer er tørt. 
 
Når tøjer er tørt vil den forsætte med kold luft i ca. 10 minutter (antikrøl). 
 
Hvis man i stedet ønsker at tøjet ikke skal være 100% tørt, kan man vælge hvor fugtigt tøjet skal være in-
den den stopper. Der kan vælges ved at dreje programvælgeren til enten  ”strygelet” - ”Kogevask” med 
20% - 25% - 40%. 
 
Starter man tumbleren og har glemt at ændre programvalg forinden, så trykkes på stop/start - lå-
gen åbnes og lukkes igen, og så vælges det rette program før man igen trykker på start. 
 
Både døren til tumbleren og lågen til støvfilter kan godt virke som om de er låste. 
Det er ikke tilfældet, men kræver en fast hånd idet de magneter der holder begge lukket er kraftige. 
 


