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Tack för att ni har valt PODABs Mangel RI 1000. Vi hoppas att 
mangeln kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa 
igenom installationsanvisningarna.

VIKTIGT! 

Om 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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Mangeln RI 1000 är avpassad att mangla ull, bomull, silke, lin 
och olika typer av syntetiska material. Använd avpassad tem-
peratur på termostaten enligt instruktionerna i denna bruksan-
visning.

Elektricitet
Mangelns elektriska enhet är tillverkat med tanke på största 
möjliga säkerhet och installerad på höger sida, upprätt i man-
geln. Diagram och detaljerade listor finns som bilaga till denna 
bruksanvisning.

CE-Certifikat
Mangeln RI 1000 följer följande direktiv: 
73/23/ECC, 93/68/ECC, 89/336/ECC, 92/31/ECC, 92/68/ECC 
och följande standards:
EN60335-1, EN 60335-2-44, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3-, EN 55104

Skötsel och underhåll
Mangeln kräver inget speciellt underhåll men tänk på att alltid 
SLÅ AV huvudströmmen innan något åtgärdas.

Rengör mangeln utvändigt med en fuktig trasa regelbundet. •	
Använd inte lättantändliga eller medel med slipmedel i.
Använd inte vattenstråle för att rengöra mangeln.•	
Var 100 timme applicera antistatiskt vax på innerytan av •	
skålen.
Var 100 timme, ta bort rullöverdraget. Tvätta överdraget i •	
varmt vatten (yttertyget) resp. skölj i kallt vatten (flanellen)
Lämna skålen uppe så att den inte rör valsen.•	

Instruktioner
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Användande
Sätt på mangeln genom att slå till brytaren på höger sidan av 
maskinen. Sortera kläderna som skall manglas. Börja mangla 
på låg temperatur. Maskinen är utrustad med en hastighetskon-
troll, så det är möjligt att börja även innan värmeskölden har nått 
rätt temperatur. En lägre hastighet kompenserar lägre värme. 
Tvätten bör inte ha en fuktighetshalt på mer än 20-25 %.

Temperaturval

Följande tabell indikerar lämpliga temperaturval för olika typer 
av material. 

Material Symbol Indikation Temperatur
Perlon/ 0 Låg max 110ºC
konstgjordsilke
Silke-Ull 00 Medium max 150ºC
Bomull-Lin 000 Hög max 200ºC 

Stärkta plagg skall manglas sist.

Mangling

Valsning 
När pedalen pressas ned, börjar valsarna röra sig medurs 
med en hastighet som kan justeras mellan 2 och 4 meter/min.  
Placera kläderna på avsett träbord och sprid ut dem. När  
pedalen pressas ner, startar valsen medurs. Fyra sekunder 
senare sänker värmeskölden ner sig och manglingen kan börja. 
Den manglade tvätten samlas upp i uppsamlingstuben under 
mangeln. Hastighetskontrollen möjliggör mangling av mycket 
svåra material, genom att sänka hastigheten från 4 meter/minut 
till 2 meter/minut blir resultatet ofta mycket bra. För att stanna 
valsen och höja värmeskölden, släpp pedalen igen. 

NOTERA! Vid mangling – använd hela valsens yta för att få 
en jämn värmedistribution.

Vi rekommenderar inte mangling av tjockare lager än 8 mm, 
då det snabbt nöter ut valsens skydd. Skydda mangeln från 
dragkedjor, knappar etc. Täck över dem med en skyddsduk. 
Mangla inte kläder sydda med syntetisk tråd eller material med 
plasttryck på. 

Vid slutet av dagen – tänk på följande:

Låt valsen gå ett par minuter med värmeskölden på medium-•	
låg temperatur så att fuktigheten som är absorberad i valsens 
skydd ångar ut.
 Pressa pedalen för att sätta värmeskölden i viloläge.•	
 Stäng av mangeln genom att slå av med STOP-knappen.•	
 Stäng av strömtillförseln genom att slå av arbetsbrytaren•	
 Lämna aldrig den heta värmeskölden mot valsen när  •	
arbetsdagen är slut.

Tips och råd
Låt aldrig mangeln vara på utan anledning. Stäng av huvud-•	
strömmen när mangeln inte används. Under gång tänk på:
 När mangeln inte används på 20 minuter, stängs den autom-•	
atisk av och sparar energi. För att starta igen, tryck START-
knappen.
 Var försiktig med händerna när du för in kläderna.•	
Om något händer när värmeskölden är nere på valsen, öppna •	
 nödöppningen och höj värmeskölden genom att vrida hand-
hjulet medsols. Genom detta undviks brännfläckar på kläder-
na och på överdraget på valsen.
Innan något underhåll utförs, se till att mangeln är helt •	
avstängd med huvudströmmen.
 När mangeln inte tillförs någon ström är den gula lampan på •	
STOP-knappen släckt.
 Mangla inte kläder som blivit tvättade, fuktade eller rengjorda •	
med lättantändligt eller explosivt innehåll. Tvätta först med 
vatten. 
 Förvara lättantändliga, kemiska ämnen långt från mangeln. •	
Förvara i därför avsedda skåp.
 Förvara maskinens rengöringsmedel och polish-medel  •	
avsides från maskinen.

Mangling
Tryck in START-knappen, se till att den tänds. Den elektroniska 
displayen blinkar först några sekunder och sedan visas tem-
peraturen för värmeskölden. Välj temperatur enligt följande: 

Tryck in SET-knappen. Då visas arbetstemperaturen•	
Tryck in SET-knappen  två gånger för att justera tempera-•	
turen. 
Tryck in SET för att gå ur temperaturläget. Under upp- •	
värmningtänds den vita lampan, den släcks när rätt tempera- 
tur uppnåtts. Termostaten visar aktuell temperatur och håller 
den konstant genom elektronisk kontroll. Kvaliteten på man-
glingen påverkas inte av att temperaturen pendlar något, 
eftersom maskinens värmeelement håller regelbundna inter-
valler. Det är därför normalt att värmeelementen går av och på  
relativt ofta.

200 ºC
 
 
150 ºC
 
 
110 ºC
 
 
Skall ej manglas/strykas
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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 
uppkomma 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, lager hus, stativ 
samt kabinett.

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

Uppgraderingsgaranti

Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i ProLine™-serien, 
när nya tvättprogram utvecklas. Gäller maskinens livslängd och 
tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l, levererade efter 1999-
04-01 och installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i maskin-
priset men installationskostnaden ingår ej.

StreamLine™- och BaseLine™-sortimentet omfattas ej av Up-
pgraderingsgarantin.

StreamLine™-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. 

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.  

Torktumlare, torkskåp, centrifuger, avfuk-
tare, doseringsutrustning och manglar
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. 

Disk
Våra diskmaskiner har ett års full garanti.

Garantibestämmelser

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 140 l.
Torkskåp med kapacitet från 6 kg.
Se aktuell prislista.

Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra 
produkter inklusive frakt, arbets- och materilkostnader. Garan-
titillägget 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.

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 
godkänt ordermottagande. Förlängd garanti på grund av 
att produkten mellanlagrats externt innan installation, kan ej 
godkännas.

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

AB PODAB ersätter ej tvättgods som har skadats under 
tvättning/torkning

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

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 
räknas ej som professionella miljöer.
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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, rengöring inloppsventil.•	
Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti.•	
Justering av obalansbrytare.•	
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation.•	
Trasiga vred, knappar, paneler.•	

Torktumlare 
Defekta filter.•	
Lampbyte.•	
Rengöring.•	
Trasiga vred, knappar, paneler.•	
Överhettningsskydd.•	
Ändring standardprogrammering i mikroprocessor. •	

Centrifug 
Lucklås, uppackningsgaranti.•	
Luckan, justering.•	

Torkskåp 
Ändring standardprogrammering i mikroprocessor. •	
Lampbyte.•	
Rengöring.•	
Justering dörrar.•	
Justering luftspjäll.•	
Knappsats.•	
Överhettningsskydd.•	

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

Avfuktare 
Rengöring filter, förångare och kondensator.•	

Doseringsutrustning 
Slangar till tvättmedelspumpar.•	

Disk 
Slangar i och till tork/diskmedelspumpar. •	
Frontdelar.•	
Återställning av överhettningsskydd. •	
Rengöring av igensatta avloppsslangar och pumpar.•	
Följdfel p.g.a. vanvård/misskötsel.•	

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighets-
tvättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell 
eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor.

Detaljerade villkor för 2 resp. 
5 års tilläggsgaranti     



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

©PODAB 2009-07-01. 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


