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http://www.electrolux.dk/laundrysystems 

Electrolux Laundry Systems er blandt verdens førende 
producenter af industrielt vaskeriudstyr. I Danmark sælger 
og servicerer vi kundetilpassede vaskeriløsninger til bolig-
vaskerier, plejehjem, institutioner, skoler, renserier m.m.
Vi har en landsdækkende salgs- og serviceorganisation 
med back-up og administration fra kontoret i Hvidovre.
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Brugervejledning
LM 10 
med reservation



Vaskeristyring LM 10 • Betjeningsvejledning

Du skal altid starte med 
at sætte dit vaskekort i 
LM 10 terminalen før du 
kan starte en maskine.

På den læsevenlige 
touch-skærm får du  
nogle valg, som du  
bekræfter ved at  
trykke på symbolet.

Vaskeristyring LM 10 • Betjeningsvejledning

Brugen af maskinerne i dette vaskeri styres via LM 10 terminalen. 
Følg vejledningerne på displayet og foretag dine valg ved at berøre skærmen med en finger.

Symboler

 • Grønne symboler betyder fri/kan vælges.
 • Røde symboler og et “X” betyder optaget/kan ikke vælges.

Reservationer

 •    Reservationer kan fortages en måned frem.

Start og genstart af maskiner maskiner

 •  Du skal altid starte med at sætte dit vaskekort i LM 10 terminalen, før du kan starte en ma-
skine. Du kan i displayet se, hvor lang tid du har fra du fjerner kortet, til vaskemaskinen skal 
være startet – går der længere tid, annulleres bestillingen, og du må starte forfra.

 •   I begyndelsen af en vasketur er der et startinterval på nogle minutter. Hvis du ikke starter din 
vask på LM 10 terminalen, inden for disse minutter, bortfalder din vasketur. Du starter ma-
skinerne igen på terminalen, hvis der ikke er andre, der i mellemtiden har taget maskinerne i 
brug.

  •   Undervejs i din vasketur har du nogle minutter fra en maskine er færdig og du åbner lågen, 
til at starte den igen, men du skal sætte dit vaskekort i LM 10 terminalen igen, før du starter 
næste vask. Hvis du ikke starter inden for disse minutter, frigives resten af din vasketur.

 •   For at sikre at maskinerne er klar, når en ny vasketur skal starte, kan man kun starte en ledig-
maskine, hvis den kan nå at blive færdig inden næste vasketur.ketur.

Problemer med start eller reservationer

 • Kan du ikke starte en maskine, kan årsagen være:
  – at maskinen er reserveret af andre inden længe.
  – at du ikke har bekræftet din brug af maskinen på LM 10 terminalen før start.

  • Kan du ikke reservere en maskine kan årsagen være, at du har reserveret for mange  
maskiner i forvejen.


