BRUG AF VASKEMASKINER I VASKERIET A/B PFG 5-19
Reserver en tid på www.e-vaskeri.dk eller ved brug af touchskærmen der er monteret på
væggen i lokalet ved tørretumbleren.
Hvis maskinerne ikke er reserveret, kan de frit benyttes.

Fyld vasketøj i den maskine du ønsker at benytte. Luk lågen (håndtaget drejes mod uret).
Påfyld vaskemiddel efter følgende anvisninger
Rum I : Forvask
Rum II : Vaskepulver hovedvask
Rum III : Flydnde vaskemiddel hovedvask
Rum * : Skyllemiddel

Bemærk:
Det er IKKE tilladt at farve tøj i maskinerne

Tryk P for valg af program
Start maskinerne på

P

I

Betal for vasken med din vaskebrik, ved touchdisplayet i lokalet ved tørretumbleren.

Du kan i displayet se, hvor lang tid din vask tager.
Tøm maskinen umiddelbart efter brug, så andre
kan benytte maskinerne.
Tør maskinerne af, hvis du har spildt sæbe.
Det gør vaskeoplevelsen bedre for din nabo.

Hvis der opstår problemer med maskinerne, kontakt venligst bestyrelsen.

A/B Peter Fabers gade 5-19 I www.peterfabersgade.dk I peterfabersgade519@gmail.com
Personlige henvendelser 19:00 - 19:30 hver torsdag

PRAKTISK INFO VEDR. RESERVATIONER
De nye maskiner kan indstilles efter foreningens ønsker og behov. Vi vil løbende lave de
justeringer der anses for værende nødvendige, i forhold til at have et stabilt vaskeri.
Har du ønsker eller forslag til indstillinger af maskinerne er du velkommen til at skrive en mail til
bestyrelsen.

Fra 1. april 2016 vil følgende være gældende:
Åbningstider:
Vaskeriet vil være åbent fra 06:00 - 22:00.
• Vaskemaskinerne: Kan benyttes til kl. 21.00
• Tørretumbleren: Kan benyttes til kl. 22.00
Priser:
• Baderum: 1,- kr./min
• Vaksemaskiner:
• Kogevask: 18,- kr
• Alm: Vask: 15,- kr
• Forvask: Gratis
Tørretumbler:
10,- kr (20 minutter)
•
Reservation
ved
uudnyttet vasketid: 15,- kr.
•
Reservation:
Såfremt man har foretaget en reservation, vil vaskemaskinerne ikke kunne benyttes af andre i
dette tidsrum. Det vil således ikke være muligt at starte maskinerne, såfremt de overlapper en
kommende reservation. Er der ingen reservationer, er man velkommen til at vaske i maskinerne.
Reservationer og forbrug, kan ses på www.e-vaskeri.dk eller på touchskærmen.
• Tider: Reservation af vasketider foregår i blokke af 1,5 timer, startende fra kl. 06:00
• Antal reservationer: Det vil være muligt at reserverer op til 3 maskiner af gangen. Det vil
sige, at man eksempelvis kan reservere to vaskemaskiner og én tørretumbler.
• Afbestilling og frigørelse: Reservationer kan afbestilles op til 10 minutter før vasketiden
begynder, og skal senest påbegyndes 10 minutter efter reservation. Hvis den ikke er benyttet
efter 10 minutter frigives maskinen.
Benytter du ikke din reservation, vil du blive opkrævet et gebyr på 15,- kr. pr. reservation

Vaskebrikker:
Vaksebrikker skal spærres ved bortkomst.
Dette kan gøres ved at kontakte Andelsbo på +45 38 16 11 25 eller ved at kontakte bestyrelsen
på peterfabersgade519@gmail.com.
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