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Installations- och användarmanual 
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Tack för att ni har valt PODABs Mangel KM 750/KM1000. 
Vi hoppas att mageln kommer att vara till mycket glädje och ber er 
noga läsa igenom installationsanvisningarna.

VIKTIGT! 

BOm installationsanvisningarna inte följs föreligger det en risk för allvarliga skador på såväl egendom som personer. 

Observera att textstyckena märkta med ”Varning” och ”Viktigt” som förekommer på flera ställen i denna instruktion ej är 
avsedda att täcka alla situationer som kan uppstå. 

Det är viktigt att vatten och el hanteras varsamt och med stor respekt av såväl installationstekniker som användare.  
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Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna innan mangeln används. 1. 

Mangeln är ingen leksak, barn som vistas runt den skall 2. 
hållas under uppsikt.

Sätta aldrig in handen vid valsarna om de är i rörelse.3. 

Förvara eller installera aldrig maskinen 4. där den kan utsättas 
för vatten. 

Manipulera inte med mangelns kontroller. 5. 

Anslut aldrig mangeln med en förlängningskabel, eller 6. 
liknande. Detta ökar risken för stötar och/eller brand. 

Bryt alltid huvudströmmen innan service utförs på maski-7. 
nen. Låt bara auktoriserade servicetekniker utföra service.  

Följ alltid installationsanvisningarna. El-anslutningar måste 8. 
utföras av auktoriserad personal.

Håll efter maskinen! Om maskinen utsätts för våld finns risk 9. 
för att vissa säkerhetsfunktioner slutar fungera. Kontakta 
närmaste servicepartner om ni är osäkra på maskinens 
skick.

Om strömsladden skadas måste denna omedelbart bytas 10. 
ut av en person med el-behörighet.   

Använd aldrig mangeln om några delar på eller i maskinen 11. 
är skadade. 

Försök aldrig kringgå eller koppla förbi några säkerhets-12. 
funktioner.

Om inte maskinen monteras efter tillverkarens instruktion-13. 
er, föreligger det risk att maskinen kan orsaka person- och 
egendomsskador.

NOTERA: VARNINGs-texter och information om VIKTIGA 
steg, tar inte hänsyn till alla möjliga scenarier i brukandet 
och installationen av denna produkt. Det är viktigt att använda 
sunt förnuft och försiktighet när man handskas med maskiner 
som kopplas till el.

VARNING

Betyder att situationen utgör en risk som, om den inte undviks, 
kan orsaka kraftiga personskador. 

RISK

Betyder att situationen utgör en risk som, om den inte undviks, 
kan orsaka lindriga personskador och skador på egendom. 

(spara dessa instruktioner) Genomgående i denna manual finns det varnande text i rutor      
( ”VARNING” och ”RISK”) I dessa rutor anges de försiktighet-
såtgärder som måste vidtas för såväl användare, service personal 
som installatör. 

Till dessa varningar kommer också försiktighetsåtgärder som 
betecknas med ”VIKTIGT” och ”NOTERA” dessa följs av en 
text på vad som bör beaktas. 

VIKTIGT: anges för att informera om speciella åtgärder som 
måste vidtas för att förhindra skador på tvättmaskinen. 

NOTERA: anges för att informera om det som anses vara 
viktigt att ta del av, men som inte kan skada varken person 
eller tvättmaskinen.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
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Flytta mangeln till installationsplatsen och ställ den i nivå 1. 
med hjälp av justeringsfötterna. Lämplig installationsplats 
är på tvättstugans ”torra” sida och att avståndet till närmaste 
vattenuttag är minst två meter .
Lyft matningsbordet till normal ställning och skruva fast 2. 
sidostöden i mangelns stomme.
Förankra mangeln i väggen eller med gafflar i golvet.  3. 
Skruvar och gafflar för förankring medföljer ej.

VIKTIGT: Endast en behörig elektriker får utföra anslutning 
av mangeln.

NOTERA: Felaktig fashöljd kan få mangeln att gå åt fel håll, 
kontollera alltid rotatonsriktningen på mangeln efter instal-
lation.

Elanslutning
Mangeln ansluts till elnätet via egna säkringar och egen 
säkerhtetsbrytare. Jordning enligt förordningarna.

Spänning 400V / 3N / 50 Hz
Säkringar 10 A
Ledning  5 x 1,5 mm
Totaleffekt  250 W

NOTERA: Maskinen skall alltid fästas i golvet. Hål för fast-
sättning finns innanför sidoplåtarna.

Tänk på rotationsriktningen så att mangelduken matas in.

Anslut strömmen till mangeln. •	
Kontrollera att den roterar i rätt riktning. •	
Kontrollera att fingerskyddets nödstopp fungerar. •	

Installation under vintern 
Om mangeln skall installeras en kall dag (under 0 grader) och 
har stått ute i kylan rekommenderar vi att den får stå inne ett par 
timmar innan den startas.

Ta hand om mangeln 
Använd bara en fuktig trasa med en mild såpa när ni rengör 
maskinen.

Använd aldrig lösningsmedel för att göra ren maskinen

Valsarna behöver normalt aldrig rengöras. 

NOTERA: Fingerskyddets funktion kan kontrolleras så att 
man vrider av brytaren till normal FRAM-ställning och efter 
det trycker skyddet lätt inåt. Mangeln bör stanna då. Kon-
trollera också fingerskyddets och avbrytarens anslutningar 
och toleranser.

Mangelduken bör man byta beroende på användningen med ca 
två års mellanrum. 
 

Byte av duk:
Kör mellersta valsen så att dukens fäste syns.1. 
Dra ut duken ur skåran från ena änden.2. 
På motsvarande sätt trä in nya duken i valsens skåra så att 3. 
den kortare skärpen blir på övre sidan.

Underhåll

VARNING

Koppla alltid bort strömmen med hjälp av säkerhetsbrytaren 
före några säkerhetsåtgärder. Kontrollera årligen växelns 
oljemängd samt driftkopplingens funktion genom att öppna 
mangelns högra ände och kontrollera oljenivån, lossa pluggen 
på motorns högra sida. 

Installationsanvisning



6®PODAB 2008

Reglage

Mangeln styrs med den rörliga plåtgrinden (A). 
Manövergrinden har tre lägen, BACK-STOPP-FRAM. 
Grinden utgör även skydd mot beröring. Förs grinden framåt 
förbi FRAM-läget stoppas mangeln och fingerskyddet aktiveras. 

Start 

Tänd belysningen. Placera plaggen på duken. Fäll ner grinden 
varefter mangeln startar. Håll duken lite spänd samtidigt som 
plaggen matas in mellan valsarna. Låt mangeln gå i två till tre 
minuter

Stopp

Lyft upp grinden helt varvid valsarna roterar bakåt. För att 
stanna valsarna helt, placera grinden i mellanläget.
OBS! Om grinden trycks för långt framåt aktiveras fingerskyddet 
och valsarna stannar.

Back/Frikoppling

Fäll upp manövergrinden till BACK/FRIKOPPLING

Motorskydd

Vid överbelastning- t.ex. alltför tjocka plagg- stannar mangeln. 
För fortsatt drift måste motorskyddet återställas. Tryck in den 
röda knappen på höger sida.

Allmänt 

För bästa resultat bör tvätten fuktas något före mangling. 
Normal manglingstid är ca 1 minut, dukar något längre. 
Plagg med dragkedjor, knappar och dylikt får EJ manglas. Vid 
överbelastning stannar mangeln automatiskt och startar igen 
efter en tid. För att återställa lyft upp grinden helt och tryck in 
motorskyddsknappen.

Stora och kraftiga plagg

Dessa matas en gång igenom mangeln med duken helt inrullad. 
Plaggen faller ner i samlingsduken.

Långa plagg

Kör lakan, dukar mm med på rullad mangelduk. Mangelduken 
skall lindas jämnt
kring valsen. Lämna ca 30 cm att fästa plagget med. Sträck och 
släta ut veck och
rynkor medan plagget lindas på.

Korta plagg

Örngott, handdukar mm manglas inne i mangelduken. Det är 
viktigt  att hela mangelduken först dras ut., en ficka kan annars 
bildas bakom valsen. Kör därefter fram ca ett varv innan första 
plagget läggs på. Placera plaggen så att inte kanter och fållar 
kommer rakt över varandra vid pårullningen. 

Valsning 

Valsning sker med helt pårullad mangelduk. Små plagg matas 
in med ett hörn före. Plaggen samlas  i facket under arbetsbordet.

Efter användning

Lämna mangelduken utrullad så att den får torka. Fingerskyddet 
lämnas i mellanläget.

Bruksanvisning

BACK / FRIKOPPLING

STOPP

FRAM

STOPP
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Nr Art Nr Beskrivning Description

1 7502/7554 Toppbord Top table

2 7503 Lysrör, 18W/30 varmvit Fluorescent tube, 18W/30

3 7504 Lysrörsränna, 1x18W Bracket, fluorescent tube 1x18W

4 7505 Tändare Ignitor

5 7506/7555 Fönsterpanel Panel, window

6 7507/7556 Grind, manöver Door, control

7 7510/7557 Vals, övre Roll, top

8 7511/7558 Vals, mangelduk Roll, cloth

9 7512/7559 Vals, motor Roll, motor

10 7528/7560 Axel Shaft

11 7527 Kil, 6x6x60mm Key, 6x6x60mm

12 460007 Mikrobrytare Micro Switch

13 7514 Lager, YAR204-2RF Bearing, YAR204-2RF

14 7514 Lager, YAR204-2RF Bearing, YAR204-2RF

Reservdelslista
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Nr Art Nr Beskrivning Description

15 7515 Motor, ink växel 0,37kW 400V Motor, incl. Gearbox 0,37kW 400V

16 7526 Kullager, 6204-2Z Bearing, 6204-2Z

17 7525 Lagerarm Arm bearing

18 7524 Fäste, lagerarm Support, arm bearing

19 7523 Fjäder Spring

20 7516/7561 Sidopanel, höger Side panel, right

21 7513/7562 Valsgavel, höger Support, roll right

22 7522 Strömbrytare, komplett Switch, complete

23 7521 Lampa, grön 230V Pilot lamp, green 230V

24 7520 Nödstopp, komplett Emergency Switch, complete

25 7501 Strömbrytare, grind Switch, door

26 7500 Motorskydd, 0,63-1,0A Thermal Protect. Motor 0,63-1,0A

27 504142 Kontaktor, 12A 230V Contactor, 12A 230V

28 7518 Kopplingslist, 4 polig Connection terminal, 4-poles

29 461026 Relä, 230V Relay, 230V

30 7517 Fot Foot

31 7547 Tangent, strömbrytare Buton, switch

32 7548 Tangent, nödstopp Button, emergency stop

33 7549 Tangent, motorskydd återställ. Button, Thermal protection

34 7541/7563 Stång, undre duk Rod, lower cloth

35 7540/7564 Plåt Panel

36 7542/7565 Stång, övre duk Rod, upper cloth

37 7543 Fäste, mangelbord Support, cloth table

38 7544 Fäste, mangelbord Support, cloth table

39 7539/7566 Duk, nylon Cloth, nylon

40 7545/7567 Mangelbord Cloth table

41 E200010 Mangelduk, 250x72cm Mangle cloth, 250x72cm

41 7568 Mangelduk, 250x97cm Mangle cloth 250x97cm

42 7546 Fäste, fjäder Support, spring

43 7536 Fjäder Spring

44 7516/7569 Sidopanel, vänster Side panel, left

45 7570 Fjäder, grind Spring

46 7571 Fäste, fjäder undre Support, spring lower

47 7572 Fäste, fjäder övre Support, spring upper

48 7537 Bussning Bushing

49 7523 Fjäder Spring

50 7535 Arm Arm

51 7525 Lagerarm Arm, bearing

52 7526 Kullager, 6204-2Z Bearing, 6204-2Z

53 7514 Lager, YAR204-2RF Bearing, YAR204-2RF

54 7534 Remhjul Pulley

55 7573 Lyftbricka Catch plate

56 7532 Rem, 225L Belt, 225L

57 7531 Remhjul Pulley

58 7514 Lager, YAR204-2RF Bearing, YAR204-2RF

59 7530 Valsgavel, vänster Support, roll left

60 7529 Kil, 6x6x30mm Key, 6x6x30mm

61 7529 Kil, 6x6x30mm Key, 6x6x30mm
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Kopplingsschema

B1 Mikrobrytare

B2 Mikrobrytare överlast

C1 Kontaktor

C2 Relä överlast

H1 Lampa

KS Kamströmställare

KSF Frikoppling Kamströmsställare 
fram

KSB Kamströmsstälällare

M Motor

MS Motorskydd

S1-1 Nödstopp

S2 Strömbrytare belysn

3~N 400 V 50Hz

KM 750 KM 1000

Bredd 1050 mm 1330 mm

Djup, max 820 mm 820 mm

Djup, min 820 mm 820 mm

Höjd till överbord 1140 mm 1140 mm

Höjd till arbetsbord 880 mm 880 mm

Valsbredd 740 mm 970 mm

Valsdiameter 120 mm 120 mm

Valstryck 300 kg 300 kg

Valshastighet 14 v/min 14 v/min

Mangeldukslängd 2500 mm 2500 mm

Elanslutning 3N, 400V, 50Hz 3N, 400V, 50hZ

Säkring 10 A 10 A

Elkabel 1,5 mm2 1,5 mm2

Motoreffekt 0,37 kW 0,37 kW

Totaleffekt 0,388 kW 0,388 kW

Vikt 105 kg 135 kg

Teknisk information
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ProLine™-Serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 års garanti.  De två 
första åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan upp- 
komma och ersätter arbete, frakt och material. Följande tre år 
ersätts strukturdelar, enbart material. 

Strukturdelar
Hög- resp. normalcentrifugerande tvättmaskiner med trum-
volym från 55 l; yttertrumma, innertrumma, lagerhus, stativ 
samt kabinett.

Centrifug med trumvolym från 35 l: svängskål och mantel.
Torktumlare med trumvolym från 200 l: trumma och ramstativ.

StreamLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ans-
varar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersät-
ter arbete, frakt och material. Uppgraderingsgarantin gäller ej för 
StreamLine™-serien. OBS! Garantireparationer skall alltid utföras 
av PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.podab.se.

BaseLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. Uppgraderingsgarantin 
gäller ej för BaseLine™-serien. OBS! Garantireparationer skall 
alltid utföras av PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.
podab.se.

Uppgraderingsgaranti
Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i HW/PR-serien, när 
nya tvättprogram utvecklas. Gäller maskinens livslängd och tvätt-
maskiner med en trumvolym från 55 l, levererade efter 1999-04-
01 och installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i maskinpriset 
men installationskostnaden ingår ej. StreamLine™-sortimentet 
omfattas ej av Uppgraderingsgarantin.

Fem års heltäckande garanti
Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot tillägg. Gäller vårt 
sortiment av fastighets- och mopptvätt enligt följande:

Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l.•	
Centrifuger med trumvolym från 35 l.•	
Torktumlare med trumvolym från 160 l.•	
Torkskåp med kapacitet från 6 kg.•	

Se aktuell prislista.

Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra 
produkter inklusive frakt, arbets- och materialkostnader. Ga-
rantitillägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle.

Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp. Vi för-
behåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på grund av van-
skötsel eller vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års garanti 
kan beställas separat.

Disk
Våra diskmaskiner har ett års full garanti.

Generella villkor
Garantiarbeten får endast utföras av AB PODAB Auktoriserad 
servicepartner. Se www.podab.se för närmaste servicestation 
eller ring oss 031 - 752 01 00. 

Garantin gäller från det att varan lämnar AB PODAB efter god-
känt ordermottagande. Förlängd garanti på grund av att produk-
ten mellanlagrats externt innan installation, kan ej godkännas.

AB PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under trans-
port eller på grund av felaktig installation och montering av 
godset, om detta har utförts av annan än av oss anvisad ser-
vicestation.

Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade i 
Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av ga-
ranti.

För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade i professionell 
miljö, gäller 1 års garanti. 

Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, konferens & spa-
anläggningar, industrier mm. 

Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för städsektorn räk-
nas ej som professionella miljöer.

Denna utgåva ersätter tidigare Garantibestämmelser. 
Gäller från 2007-06-01

Garantibestämmelser
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Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti     

Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen 
som avses. Garantin gäller ej vid skada som uppkommit p g a 
yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig rengöring 
och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc. 

Undantaget garanti:
Tvättmaskin

Rengöring avlopp, avloppsventil, nloppsventil.•	
Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti.•	
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation.•	
Trasiga vred, knappar, paneler.•	

Torktumlare 

Defekta filter.•	
Lampbyte.•	
Rengöring.•	
Trasiga paneler.•	

Centrifug 

Lucklås, uppackningsgaranti.•	
Luckan, justering.•	

Torkskåp 

Justering av tiden, utöver 2 timmar standard. •	
Lampbyte.•	
Rengöring.•	
Justering dörrar.•	

Manglar 

Mangeldukar.•	
Lampbyte.•	
Mikrobrytare.•	
Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods.•	

Avfuktare 

Rengöring filter, förångare och kondensator.•	

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighets-
tvättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell 
eller institutioner. För Mopptvätt, se separata villkor.
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©PODAB 2008-04-04. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

Företagsfakta
AB PODAB är en svensk, rikstäckande och komplett leverantör av professionell tvätt och disk. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och 
torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. PODAB är vårt eget varumärke.

SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support 
eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel. 031-752 01 00 
Fax  031-752 01 50 
E-mail parts@podab.se 
www.podab.se


