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NU KAN DU RESERVERE 
VASKETUR I VASKERIET 

HJEMMEFRA! 
 

Internettet løser opgaven. 
 
 

Tilføjelse til vejledning – oktober 2015 
 

Hvis beboeren bruger Windows 10 og den nye MS Edge browser virker systemet 
ikke. 
 
Microsoft har valgt ikke at understøtte den standard sikkerhedsmetode vi benytter i 
vores betalingssystem. 
Det resulterer i, at efter man har skrevet koden 3 gange, bliver man mødt med siden 
’ingen adgang’. 
 
For at logge på skal man benytte Internet Explorer 11, som også findes i Windows 
10. Den kan findes ved at benytte søge funktionen i Windows 10. 
 
Alternativt kan man benytte browserne Google chrome, firefox eller apple safari.  
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1. Sådan gør du for at reservere vaske tur på Internet: 
Brugernavn og Adgangskode udleveres på ejendomskontoret. 

2. Åben Internet Browser. 
Så skriver du ”http://195.242.195.229” på adresse linien og tryk herefter ”Retur/Enter” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indtast dit 
Brugernavn og 
Adgangskode. 

 
Markerer 
”Husk 
adgangskoden” 
så skal du ikke taste 
den igen næstegang. 

http://195.242.195.229/
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3. Start siden. 
Første gang du logger på, ser skærmbilledet således ud. 

 
 

 

Du har nu følgende 
muligheder. 
 
Reservér tid 
se afsnit 4 
 
Ændre brugernavn 
se afsnit 5 
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4. Reserver tid 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Du har nu 3 mulighed 
at vælge imellem ved 
at klikke på felterne 
Uge nr. (1) 
Uge dage (2) 
Vaske tider/gruppe (3) 

Når du har valgt dato 
og tid, tryk på ”Ja” for 
at accepterer. 
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5. Ændre bruger id (Brugernavn) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du har her mulighed for 
at ændre din bruger-id 
(brugernavn) og 
password adgangskode) 
Tryk på ”OK” for at 
gemme de nye koder. 
Følg herefter 
vejledningen som 
kommer på skærmen. 
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6. Afslut / Log af 
 

 

Når du er færdig med at 
reservere vaske tider, 
afsluttes programmet ved 
at lukke for Internet 
Browseren 
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