BRUKSANVISNING
Kallmangel KM 752

1. Förberedelse

Fukta och sträck plaggen före mangling. Vik enkla lakan två- eller
tredubbelt. Påslakan viks högst tre gånger. Utnyttja hela valsens bredd.

2. Slå på strömmen

Slå på strömmen med PÅ/AV-knappen.

3. Mangling
Mindre textilier - manglas inuti mangelduken
Tryck upp grinden för att backa/frikoppla. Dra ut hela mangelduken och
placera ut textilier som örngott på den. Fäll ner grinden till start/inmatning.
Håll mangelduken lite spänd vid mangling. Fäll upp grinden, mangeln
stannar, lägg på mer textilier. Fäll ner grinden och fortsätt manglingen.
Låt det snurra flera varv. Stoppa och backa/mata ut.
Mellanstora textilier - manglas utanpå valsen
Lakan manglas utanpå valsen. Mangla in nästan hela mangelduken och
lämna en bit för att fästa själva mangelgodset. Fäst textilierna mellan
valsen och mangelduken. Håll emot lite i tyget när det matas in.
Långa eller tjocka textilier - manglas igenom valsarna
Påslakan och långa/tjocka textilier manglas igenom valsarna och ner i
uppsamlingsduken. Börja med mangelduken helt inmatad kring valsen
och mata sedan in de långa textilerna. Upprepa några gånger.
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4. Stopp

För att stanna valsarna, placera grinden i mellanläget.

5. Back och frikoppling

För att backa, fäll upp grinden helt. Om grinden lämnas i detta läge
frikopplas mangeln efter några sekunder. Mangelduk och gods kan
sedan matas ut manuellt.

6. Efter användning

Lämna mangelduken utrullad så att den får torka. Grinden lämnas
i mellanläget. Slå av mangeln med PÅ/AV-knappen.

Viktigt!
Plagg med dragkedjor, knappar och dylikt får EJ manglas.
Vid överbelastning stannar mangeln automatiskt. Fäll upp grinden och
backa valsarna. Om mangeln inte backar har motorskyddet löst ut. För
att starta mangeln krävs att motorskyddet återställs genom att trycka
in den blåa knappen längst ner på mangelns högra sida.
OBS! Om grinden trycks för långt fram aktiveras fingerskyddet och
valsarna stannar. Släpp grinden och valsen startar igen.
Nödstopp
Vid nödläge tryck på NÖDSTOPP-knappen. För att återställa vrid medsols.
VARNING KLÄMRISK!
Håll fingrar borta från valsarna! Gäller även när
valsarna står still.

