
 

 
 
 

Vaskebrik til vaskeriet – Kom godt i gang. 
 
 
For at komme i gang med at vaske skal du igennem nedenstående 4 step: 
 
 
Udlevering af vaskebrik 

 Du skal henvende dig på Hestestald Karreens vaskeriansvarlig, som findes under kontakt 
info på www.hestestalden.net. 

 Vaskebrik udleveres sammen med en aktiveringskode samt bruger navn og adgangskode. 

 Vaskebrikken koster kr. 45,- ekskl. moms som afregnes med Hestestald Karreens Gårdlaug 
 
 
Aktivering af vaskebrik 

 Først skal vaskebrikken aktiveres på vaskeriets monitor. 

 Du holder vaskebrikken hen foran læseren som er nederst på monitoren i vaskeriet. 
Læseren er mærket med  ((o)) 

 Angiv dernæst din aktiveringskode og brikken registreres til din vaskekonto. 

 Inden du kan benytte vaskebrikken i vaskeriet skal du optanke din vaskekonto via en 
internetopkoblet pc, tablet eller lignende. 

 
 
Sådan overfører du penge til din vaskekonto 

 Gå på Hestestaldskarreens hjemmeside:  www.hestestalden.net 

 Vælg linket til vaskeriet. 

 Angiv det udleverede brugernavn og adgangskode. 

 Når vaskerisiden kommer frem vælges knappen ”Saldo/Indbetaling” 

 På saldosiden vælges knappen ”Indbetaling på konto” 

 Herefter følger du blot anvisningen og optanker det beløb du ønsker til din vaskekonto. 
 
 
Sådan bruges vaskebrikken I vaskeriet 

 Når du har lagt penge på din vaskekonto kan du benytte maskinerne i vaskeriet. 

 Du holder vaskebrikken hen foran læseren som er nederst på monitoren i vaskeriet. 
Læseren er mærket med ((o)) 

 Når systemet har registreret din vaskebrik kan du vælge den maskine du ønsker at benytte, 
efter samme princip som det var tidligere i vaskeriet. 

 
 
NB:    Hvis du har problemer med, at kontakte eller betjene vaskeriets hjemmeside over Internettet, 
så er det mest sandsynligt sikkerhedsindstillingerne på din pc, som spærrer for brug af hjemme-
siden. 
Hvis du har udfordringer i den anledning skal du om nødvendigt henvende dig til en pc-sagkyndig. 
 
 
Med venlig hilsen 
Miele A/S 
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