 Bruksanvisningen må leses og sikkerhetsreglene og advarslene følges.
 Klargjøring for bruk

 Slå på varmrullen med tasten  "På / Av".
Symbolet "Fingerbeskyttelse" blinker.
 Berør fingerbeskyttelsen ved å heve den.

 Valg av valsehastighet

 Rulling

 Velg temperatur

Starttasten begynner å blinke, så snart
minimumstemperaturen er nådd.

 Innstill temperaturen på strykesålen etter hva
slags type tekstiler du skal rulle.

 Trykk den blinkende starttasten, for å sette i
gang varmrullen.

Tekstiltype

Symbol

Temperatur



100 - 110 °C

Silke / ull



111 - 150 °C

Bomull / lin



151 - 185 °C

Perlon / kunstsilke

 Tekstilinnføring

 Fotbryter "FlexControl"

 Legg tekstilet parallelt med valsen foran på
innføringsbordet.

Symbol

Valsehastigheter

 Glatt det ut.

 Tråkk på fotbryteren under rulleprosessen for å
aktivere varmrullens dampmodus og for å dampe tekstilene.

fi

Lav valsehastighet

 La det føres inn.

Fortsette rulleprosessen.

fi fi

Middels valsehastighet

fi fi fi

Høy valsehastighet

 Innstill onsket valsehastighet.

 Fjern foten fra fotbryteren for å fortsette
rulleprosessen.

Rulling med betalingsautomat
 Slå på varmrullen med tasten  "På/Av".
Symbolet  blinker.
 Legg inn mynter eller polletter.
Symbolet  slukner.
 Velg temperatur etter tekstiltype.
 Innstill ønsket valsehastighet.

Etter at kontrollampen  har sluknet, er
varmrullen klar til bruk og nedtellingen av tiden
du har kjøpt starter.
 Start varmrullen ved å trykke starttasten.
Etter at rulletiden er over, heves strykesålen og
valsen stopper. Symbolet  blinker. Du kan når
som helst kjøpe mer rulletid.
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 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas och säkerhetsanvisningar och varningar ska beaktas.
 Förbereda mangeln för drift

 Mangla

 Välja temperatur

 Koppla in varmmangeln med knappen  Till/
Från.

Knappen Start börjar blinka när den lägsta
möjliga temperatur har uppnåtts.

 Ställ in stryksulans temperatur beroende på
textilsort.

Symbolen för fingerskyddslisten blinkar.

 Tryck nu på den blinkande knappen Start för
att ta mangeln i drift.

 Tryck nu på fingerskyddslisten genom att lyfta
den något.

 Välja valshastighet

 Inmatning av tvätt

Faserart

Symbol

Temperatur



100 - 110 °C

Siden / ylle



111 - 150 °C

Bomull/linne



151 - 185 °C

Perlon / konstsiden

 Fotreglage FlexControl

Symbol

Varvtal

 Lägg det du ska mangla parallellt med valsen i  Tryck på fotreglaget FlexControl medan du
början på inmatningsbordet.
manglar för att varmmangeln ska växla till ångläge och ånga tvätten.
 Strack ut textilien så att den blir slät.

fi

lågt varvtal

 Låt textilien åka in.

fi fi

medel varvtal

fi fi fi

högt varvtal

 Ställ in önskad valshastighet.

Fortsätta mangla
 Ta bort foten från fotreglaget för att fortsätta
manglingen.

Mangla på mangel med betal-/bokningssystem
 Koppla in varmmangeln med knappen  Till/
Från.
Symbolen  blinkar.

När kontrollampan  har släckts är mangeln
klar för mangling och mangeltiden som du har
betalat för börjar gå.

 Stoppa i myntet eller polletten.
Symbolen  slocknar.
 Välj temperaturområde beroende på textilsort.
 Ställ in önskad valshastighet.

 Sätt varmmangeln i drift genom att trycka på
knappen Start.
När mangeltiden är slut åker stryksulan ner och
valsen stannar. Symbolen  blinkar. Du kan när
som helst köpa ny mangeltid.
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