
Adgang til vaskemaskine-oversigten 

Sådan kommer du i gang 
Inden man kan få adgang til systemet, skal man hente det brugernavn og adgangskode, der hører til kortet. 

Hvert kort har sin egen adgang, da den også viser saldoen på kortet. 

For at få dit brugernavn og adgangskode, skal man en tur til vaskerummet. På væggen til venstre for 

tørretumbler nr. 14, findes der en kortlæser, som man altid kan benytte til at udskrive kortets saldo. 

 Placér kortet i læseren  

 
 Umiddelbart efter kortet er læst af læseren får man et udskrift med saldoen, dit brugernavn og 

adgangskode 

 
Brugernavnet er en ekstrem lang kode. Dette vil man dog kunne ændre, når man er logget på systemet. 



 

Sådan anvendes systemet 
 Åbn en browser, såsom Internet Explorer, Google Chrome eller Safari 

 Skriv i adresse feltet: http://93.161.46.2  

 Du kommer nu ind i log-ind billede fra Mieles Vaskeri. Skriv dit brugernavn 

og adgangskode 

 Efter man er logget ind, vises forside billedet 

 

Hver gang man går ind på en af undersiderne, 

og vælger ’Tilbage til hovedside’ kommer man 

tilbage til dette billede 

 

 Vælger man i forside billedet: Vaskeri vises et 

oversigtsbillede af vaskeriet, hvor der er angivet hvilke 

maskiner der er ledige (grønt) og i brug (rødt).  

Er en maskine i brug, vises hvor mange minutter der 

resterer før den er færdig. 

 

 

 

 

 

For at komme tilbage til forsiden, klikkes på  

Tilbage til hovedside 

 

 For at se saldoen på kortet vælges saldo 

 

For at komme tilbage til forsiden, klikkes på  

Tilbage til hovedside 

 

 

 Er man lidt træt af at skrive det lange brugernavn, eller vil man 

gerne skiftet adgangskoden, vælger man Ændre brugernavn  

 

Klikker man Reset, får man sit originale brugernavn og 

adgangskode tilbage. Vælger man OK indstilles brugernavn og 

adgangskode, til det du har ændret dem til.  

Har du glemt dit brugernavn eller adgangskode, kan du få dem 

igen ved at placére kortet i kortlæseren i vaskerummet. 

 

For at komme tilbage til forsiden, klikkes på  

Tilbage til hovedside 

 

 Er man færdig klikker man på Log ud, hvorefter man lukker browseren eller fanebladet 

http://93.161.46.2/

