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Opis urządzenia  
 

 
Pokrętło do ustawiania temperatury Listwa osłaniająca palce pokrywa doci-
skająca walec magla stół magla Drążek na pranie stół magla włącznik nożny 
Tabliczka włącznika Włącznik "I wł -0wył" Włączanie/wyłączanie magla 
odblokowanie awaryjne  Kabel przyłączeniowy Dioda "temperatura oC " 
Przełącznik prędkości walca  
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Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia 
 

Użytkowanie zgodne z przezna-
czeniem  
§ Magla tego można używać 

wyłącznie do prasowania teksty-
liów, które zgodnie z informacja-
mi na wszywce przystosowane są 
do prasowania i były prane w 
wodzie.  
Bezpieczeństwo techniczno-
elektryczne 
§ Proszę skontrolować urzą-

dzenie przed ustawieniem pod 
kątem zewnętrznych widocznych 
uszkodzeń. Nie wolno ustawiać i 
uruchamiać uszkodzonego urzą-
dzenia. Nie wolno używać przed 
naprawą maszyn, których elemen-
ty obsługi lub izolacje przewodów 
zostały uszkodzone. Przed przyłą-
czeniem urządzenia należy ko-
niecznie porównać dane przyłą-
czeniowe(zabezpieczenie, napię-
cie i częstotliwość) na tabliczce 
znamionowej z cechami sieci 
elektrycznej. W razie wątpliwości 
należy skontaktować się z fa-
chowcem elektrykiem.  

§ Bezpieczeństwo elektryczne 
niniejszego urządzenia jest za-
pewnione wyłącznie wtedy, gdy 
zostanie ono podłączone do sys-
temu przewodów ochronnych. To 
podstawowe urządzenie zabezpie-
czające musi być dostępne w 
miejscu instalacji. W razie wąt-
pliwości należy zlecić fachowco-
wi sprawdzenie instalacji budyn-
ku. Producent nie może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności 
za szkody powstałe w wyniku 
braku lub przerwania przewodu 
ochronnego.  
§ Urządzenie niniejsze spełnia 

wymogi obowiązujących wytycz-
nych bezpieczeństwa. Nie-
prawidłowo wykonane naprawy 
mogą być przyczyną nieprzewi-
dywalnych zagrożeń dla użyt-
kownika, za które producent nie 
ponosi odpowiedzialności. Na-
prawy mogą być wykonywane 
wyłącznie przez fachowców 
autoryzowanych przez Miele.  
§ Uszkodzone komponenty 

można wymieniać wyłącznie na 
oryginalne części zamienne Mie-
le. Tylko przy tych częściach 
możemy zagwarantować, że w 
pełni spełnione zostały wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa.  
§ Niniejsze urządzenie jest tyl-

ko wtedy elektrycznie odłączone 
od sieci, gdy: wtyczka urządzenia 
jest wyciągnięta, lub bezpiecznik 
instalacji domowej jest odłączony, 
lub bezpiecznik wkrętowy insta-
lacji domowej jest całkowicie 
odkręcony

Przed pierwszym użyciem magla 
należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi. Zawarte w niej są ważne 
wskazówki w zakresie bezpieczeń-
stwa, użytkowania i konserwacji 
urządzenia. W ten sposób chronią 
się Państwo i unikają uszkodzenia. 
urządzenia. Proszę starannie prze-
chowywać instrukcję obsługi i 
przekazywać ją ewentualnym 
następnym właścicielom urządze-
nia 
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. 
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia 
§ Nie wolno uszkadzać, usuwać 

lub nie uwzględniać urządzeń zabez-
pieczających i elementów obsługi 
magla.  
§ Magla można używać wyłącz-

nie wtedy, gdy zamontowane są 
wszystkie ruchome elementy ze-
wnętrzne i w ten sposób nie istnieje 
dostęp do części urządzenia przewo-
dzących prąd lub obracających się.  
§ Zabudowa i montaż tego urzą-

dzenia w miejscach nie stacjonar-
nych (n. p. statki) mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez wyspecjali-
zowane przedsiębiorstwa / fachow-
ców pod warunkiem, że zostaną 
zapewnione warunki bezpiecznego 
użytkowania tego urządzenia.  
Użytkowanie  
§ Gdy urządzenie jest rozgrzane 

istnieje duże zagrożenie oparzeniem  
§ przy dotknięciu pokrywy 

dociskającej  
§ gdy podczas wkładania i wy-

gładzania bielizny dotkną Państwo 
pomiędzy podniesioną pokrywę do a 
walec magla i jednocześnie nacisną 
Państwo na włącznik nożny.  
§ Nie wolno kłaść bielizny 

nad rozgrzaną pokrywą dociskającą. 
Zagrożenie spalenia. Proszę używać 
wysuwanego drążka na pranie. 
Drążek na pranie służy wyłącznie do 
zawieszania bielizny. Należy go po 
użyciu natychmiast wsunąć do środ-
ka. Nie wolno naciskać na wy-
sunięty drążek na pranie, istnieje 
zagrożenie, że magiel w wyniku 
działania siły dźwigni przewróci się.  
§ Proszę wyłączyć magiel przed 

wyciągnięciem wtyczki.  

§ Nie wolno ciągnąć za kabel 
przyłączeniowy! Proszę chwycić za 
wtyczkę.  
§ Nie wolno kłaść kabla przy-

łączeniowego na rozgrzanej pokry-
wie dociskającej. Uszkodzenie kabla 
–zagrożenie porażenia prądem. Do 
zawinięcia kabla proszę używać 
urządzenia zainstalowanego na 
maglu.  
§ Nie wolno nigdy pozwalać 

dzieciom na zabawę w bezpośrednim 
sąsiedztwie magla ani na samodziel-
ną obsługę magla.  
Przepisy specjalne dla Austrii  
§ Przy stosowaniu środka 

ochronnego "wyłącznik ochronny 
prądu różnicowego" w połączeniu z 
tym urządzeniem można używać 
wyłącznie wyłącznika ochronnego 
różnicowego czułego na prąd pulso-
wy.  
Używanie akcesoriów  
Akcesoria można zainstalować tylko 
wtedy, gdy zostały jedno-znacznie 
dopuszczone przez firmę Miele. W 
przypadku zainstalowania czy wbu-
dowania innych części, wygasają 
roszczenia z tytułu gwarancji, rę-
kojmi i / lub odpowiedzialności 
cywilnej producenta.  
Utylizacja starego urządzenia  
Proszę wyciągnąć wtyczkę z gniaz-
da. Proszę uczynić niezdatnym do 
użytku przyłącze sieciowe oraz 
wtyczkę. W ten sposób zapobiegną 
Państwo niepoprawnemu używaniu 
urządzenia 
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Państwa wkład w ochronę środowiska  
 
Utylizacja opakowania trans-
portowego  
Opakowanie chroni urządzenie 
przed uszkodzeniami w czasie 
transportu. Materiały opakowa-
nia wybrano pod kątem ochrony 
środowiska i możliwości ich 
utylizacji, dlatego też nadają się 
do recyclingu. Odprowadzenie 
opakowania do obiegu materia-
łowego oszczędza surowce i 
zmniejsza ilość odpadów. Pań-
stwa handlowiec przyjmie opa-
kowanie z powrotem.  

 
Utylizacja starego urządzenia  
Stare urządzenia zawierają często 
wartościowe materiały. Dlatego 
należy zwrócić stare urządzenie 
albo poprzez handlowca albo 
poprzez publiczny system zbiór-
ki materiałów do obiegu materia-
łowego. Prosimy o zapewnienie, 
by stare urządzenie do czasu 
odtransportowania było zabez-
pieczone przed dziećmi. Infor-
muje Państwa o tym instrukcja 
użytkowania w rozdziale "Zasa-
dy bezpieczeństwa i ostrzeżenia"
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Transport 
Magiel wyposażony jest w cztery 
rolki transportowe.  

§ Chwycić magiel za stół do 
maglowania i ciągnąć do 
siebie lub popychać.  

W celu pokonania przeszkód 
takich, jak brzegi dywanów czy 
progi drzwi, jak również w celu 
łatwiejszego kierowania:  

§ lekko unieść magiel. 

 
 
Miejsce pracy do maglowania 
Potrzebują Państwo krzesła z 
regulowaną wysokością siedzi-
ska oraz powierzchnię do odkła-
dania bielizny wymaglowanej.  

Proszę zatroszczyć się o wypo-
ziomowanie magla oraz o wy-
starczające zabezpieczenie przed 
odjechaniem maszyny w bok.  
Niedaleko powinny stać:  
- na lewo od magla kosz z 
przygotowaną bielizną,  
- po prawej stronie magla miej-
sce do odkładania wyprasowa-
nych rzeczy.  
Koszule, fartuchy, bluzy itd. 
Powinny być od razu po wypra-
sowaniu powieszone na wiesza-
ku.  
Małe rzeczy można zawiesić na 
wyciąganym drążku na pranie.  
Proszę postawić w zasięgu rów-
nież pojemnik z wodą do skra-
piania bielizny.
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Podłączanie 
 
Przyłącze elektryczne 
Magiel przystosowany jest do 
podłączenia do poprawnie zain-
stalowanego gniazda z uziemie-
niem dla AC220-240 V 50-60 
Hz. 
Informacja o poborze mocy i 
zabezpieczeniu sieci znajduje 
się na tabliczce znamionowej. 
W celu podniesienia bezpieczeń-
stwa VDE zaleca w wytycznych 
DIN VDE0100 część 739 zasto-
sowanie w urządzeniu przełącz-
nika przepięciowego o prądzie 
wyzwalającym30 mA (DIN VDE 
0664). Przy stosowaniu środka 
ochronnego "wyłącznik ochron-
ny prądu różnicowego" w połą-
czeniu z tym urządzeniem można 
używać wyłącznie wyłącznika 
ochronnego różnicowego czułe-
go na prąd pulsowy. 

Podłączanie 

 
Kabel przyłączeniowy nawinięty 
jest z tyłu urządzenia.  

§ Odwinąć kabel. Nie wkła-
dać wtyczki do gniazda.  

 
Przed pierwszym uruchomie-
niem:  

Na czas transportu walec prasu-
jący został ochroniony przed 
kurzem folią.  
Gdy tylko wtyczka zostanie 
włożona do gniazda i magiel 
włączony, automatycznie pod-
nosi się pokrywa dociskająca. 
Proszę wtedy rozerwać i zdjąć 
folię ochronną
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Przed prasowaniem 
Przygotowanie bielizny 
Porządnie przygotowana bielizna 
to warunek dobrego wyniku pro-
cesu maglowania. Dlatego bieli-
znę należy przed maglowaniem:  
- skropić  
- rozciągnąć i wyprostować  
- sortować  
Skrapianie 
Bielizna wymaga odpowiedniej 
wilgotności, tylko wtedy można 
zagwarantować, że przy odpo-
wiednio nastawionej temperatu-
rze -po procesie prasowania 
będzie gładka i sucha. Dlatego 
każdą część bielizny należy 
skropić podobnie jak przy pra-
sowaniu ręcznym; najlepiej na 
kilka godzin wcześniej, tak by 
wilgoć równo-miernie się roze-
szła. Jeśli posiadacie Państwo 
suszarkę, to bieliznę należy 
suszyć na programie "wilgotne 
do prasowania". Przy braku 
czasu na przygotowanie bielizny 
i w celu nawilżenia: stosować 
ciepłą wodę. 
Inne zalecenia co do odpo-
wiedniej wilgotności bielizny  
materiał wilgotność prasowania 
jedwab zawinąć w wilgotną 

szmatkę aby zapobiec 
plamom z wody 

tworzywa 
sztuczne 
jak dralon, 

lekko wilgotne do suche 

nylon, 
perlon itd 
wełna(np. 
spodnie) 

parowanie pod wilgotną 
ściereczką 

bawełna lekko wilgotna len dość 
wilgotny 

 
Rozciąganie i prostowanie 
Nawilżoną bieliznę rozciągnąć 
jak zwykle.  
Wygładzić paski, szlufki i ob-
rąbki.  
Duże części, jak obrusy, narzuty 
i poszwy złożyć na długości i 
zebrać w harmonijkę: w ten 
sposób najwygodniej prasować 
duże części.  
Sortowanie 
Posortować bieliznę według 
części gładkich i formowanych, 
oraz według temperatury praso-
wania: dzięki temu można szyb-
ko prasować.  
Najpierw prasować tkaniny 
wymagające niskich temperatur, 
jak perlon, nylon i sztuczny 
jedwab. Następnie w rosnącej 
temperaturze prasować jedwab 
wełnę, bawełnę i len.  
Bieliznę krochmaloną prasować 
na końcu, tak by ew. pozostające 
na pokrywie dociskającej resztki 
krochmalu nie zabrudziły innych 
prasowanych części.
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Przed prasowaniem 
Sprawdzić skuteczność ochro-
ny palców  
Listwa osłaniająca palce jest 
urządzeniem zabezpieczającym, 
które należy kontrolować przed 
każdym maglowaniem.  
§ Przy włączonym maglu z 

pełną siłą nacisnąć na włącznik 
nożny.  
Pokrywa dociskająca ułoży się 
na obracającym się walcu magla.  
 

 
§ Jeśli teraz podniosą Pań-

stwo listwę osłaniającą palce, 
walec magla się zatrzyma, a 
pokrywa dociskająca się podnie-
sie. 
§ Proszę puścić listwę osła-

niającą palce i zdjąć stopę z 
włącznika nożnego. 
§ Proszę ponownie z całej 

siły nacisnąć na włącznik nożny. 
Pokrywa dociskająca położy się, 
a walec magla zacznie się kręcić. 
§  
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Prasowanie 

 
Włączanie i wyłączanie 
Magiel włącza się i wyłącza przy 
pomocy przycisku "I Ein / 0 
Aus" Włączanie 
- wcisnąć przycisk  
- dioda we włączniku zaświeci 
się. 
Wyłączanie 
- wcisnąć przycisk i puścić dioda 
we włączniku zgaśnie 
Ustawianie temperatury pra-
sowania 
Temperaturę prasowania usta-
wia się przy pomocy pokrętła do 
ustawiania temperatury.  
Na skali pokrętła temperatury w 
postaci punktów pokazano stop-
nie temperatury odpowiadające 
międzynarodowemu sposobowi 
określania prasowania. 

 
rodzaj 
włókna 

symbol 
punktowy  

stopień 
temperatury 

perlon 
/sztuczny 
jedwab 

 niska tempe-
ratura 

jedwab 
/wełna  

średnia 
temperatura 

bawełna 
/len 

 wysoka 
temperatura 

 

 
§ Ustawić pokrętło temperatu-

ry na żądaną temperaturę.  
- dioda "temperatura oC" świe-
ci się tak długo, dopóki ogrze-
wa się pokrywa.  
Gaśnie, gdy wybrana tempera-
tura została osiągnięta. W 
przypadku włókien mieszanych 
włókno bardziej wrażliwe 
określa temperaturę prasowa-
nia. Tak przykładowo przed-
mioty wykonane z mieszanki 
polyakrylu i bawełny należy 
prasować w ustawieniu  
jedwab / wełna a nie bawełna.  

Po prasowaniu  
§ Przekręcić pokrętło usta-

wiania temperatury na g 
"zimno
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Prasowanie 
Wybór prędkości walca 
Prędkość walca można stawiać 
od niskiej (ca. 2 m/min) do wy-
sokiej (ca.4,5 m/min) prędkości 
walca w pięciu stopniach.  
Niska prędkość walca ułatwia 
prasowanie części o skompliko-
wanej budowie, jak np. koszule 
czy bluzy. Również w przypadku 
części, które prasowane są w 
kilku warstwach, zaleca się 
zmniejszenie prędkości walca. 
Wtedy wystarczy często jeden 
czy dwa procesy prasowania by 
bielizna była gładka i sucha.  
Cieńsze, jednowarstwowe ele-
menty jak np. chusteczki czy 
ściereczki do naczyń można 
prasować przy większej prędko-
ści. 

 
§ ustawić przełącznik pręd-

kości walca na żądaną pręd-
kość. 

Prasowanie 

Proces prasowania sterowany 
jest z włącznika nożnego. 
Włącznik ten ma trzy pozycje 

 
- podnoszenie  
- para  
- prasowanie 
Do prasowania: 
§ włącznik nożny nacisnąć z 

całej siły,  

 
Prasowanie parą: 
§ włącznik nożny nacisnąć z 

całej siły; następnie stopę 
lekko unieść. Walec magla 
zatrzyma się przy opuszczo-
nej pokrywy dociskającej 

Aby podnieść pokrywę doci-
skającą: 
§ zdjąć stopę z włącznika 

nożnego.
 

! Nie chwytać pomiędzy pokrywę 
a walec. Zagrożenie poparzeniem 
zagrożenie zgnieceniem 
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Prasowanie 
Wprowadzanie bielizny 
§ Przygotować bieliznę do 

prasowania na stole zgodnie 
z kierunkiem włókien i wy-
gładzić. 

 
§ Tak długo przekręcać ręką 

walec, aż początek bielizny 
zostanie uchwycony przez 
pokrywę dociskającą. 

Następnie: 
§ Nastąpić na włącznik noż-

ny.  
Drążek na pranie 
Wyprasowaną bieliznę można 
położyć tak, by się nie pogniotła 
na wyciąganym drążku.  
 

 
 
 
 

Rady 
Jeśli przy wciąganiu bielizny 
tworzą się zgniecenia  
- przerwać proces prasowania, 
- trochę cofnąć bieliznę i wypro-
stować. Ew. nawilżyć przy po-
mocy wilgotnej gąbki lub ście-
reczki.  
W miarę możliwości należy 
wykorzystywać zawsze całą 
szerokość walca, wtedy utrzymu-
je się gładka powierzchnia po-
włoki walca.  
W przypadku mniejszych części, 
jak np. chusteczki, używać na 
zmianę lewej i prawej strony 
walca.  
Części z wystającymi guzikami 
prasować tak, by guziki były 
skierowane w stronę walca ma-
gla, by mogły wejść w elastyczną 
powłokę walca.  
Na suwakach, guzikach metalo-
wych i haczykach metalowych 
należy kłaść ściereczkę, by chro-
nić pokrywę dociskającą.  
Nie należy prasować guzików 
nie odpornych na wysokie tem-
peratury oraz szczególnie wyso-
kich guzików, np. guzików w 
formie kulek (by chronić pokry-
wę dociskającą). 
Gdy kończą już Państwo praso-
wanie, możecie Państwo prze-
stawić pokrętło ustawiania tem-
peratury na g "zimny" i wypra-
sować mniejsze sztuki ciepłem 
pozostałym.

! Proszę nie naciskać na wycią-
gnięty drążek, istnieje niebezpie-
czeństwo, że magiel się przewróci. 
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Prasowanie 
Po prasowaniu 
§ wyłączyć magiel 
§ ustawić pokrętło ustawia-

nia temperatury na g "zim-
ne". 

§ wyciągnąć wtyczkę z 
gniazda. 

Jeśli zamierzacie Państwo 
odstawić magiel: 
§ ostudzić pokrywę dociska-

jącą. 
§ zawinąć kabel przyłącze-

niowy. 
§ Zamknąć pokrywę. 

 
Awaria napięcia 
W przypadku awarii napięcia 
należy uruchomić awaryjne 
odblokowanie. 
Jeśli podczas maglowania nastą-
pi awaria napięcia, pokrywa 
dociskająca pozostaje na walcu 
magla. Prasowany przedmiot 
pozostaje w środku i z tego 
powodu powstaje niebezpieczeń-
stwo, że zostanie opalony.  
Aby wydostać zakleszczony 
przedmiot: 
 

 
§ pociągnąć do góry  

- awaryjne odblokowanie, pod-
niesie się ciśnienie nacisku, 
bieliznę można wyjąć.  
 
Gdy napięcie powróci (dioda we 
włączniku się zaświeci) wcisnąć 
awaryjne odblokowanie do dołu. 
Można kontynuować prasowa-
nie. 
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Prasowanie w praktyce 

 
Ręczniki, ściereczki do naczyń, 
chusteczki, serwetki itp. 
Prasować osnową ułożoną rów-
nolegle do stolika przedniego, 
wtedy nie wyciągają się i można 
je łatwo składać. Chusteczki i 
serwetki wprowadzać ukośnie i 
ewentualnie uprasować ponow-
nie w stanie złożonym. Proszę 
wykorzystywać szerokość walca! 
 
Obrusy 
Obrusy nie będą miały na środku 
załamania od prasowania, jeśli 
najpierw zostanie wyprasowany 
środek. 

 

§ Wprowadzić obrus skośnie, 
końce zwieszone są po lewej 
i prawej stronie. 

§ Złożyć po szerokości. 

 
§ Wyprasować nie wypraso-

waną część obrusu na lewej 
stronie walca po obydwu 
stronach. Wyprasowaną 
część środkową pozostawić 
zwieszoną po lewej stronie 
walca, dzięki temu nie po-
wstanie załamanie. 

§ Po złożeniu ew. ponownie 
przeprasować. 

 
Prześcieradła i nakładki 
Prasować jak obrusy lub -jeśli 
załamanie na środku nie jest 
przeszkodą- złożyć po długości i 
wyprasować. Ozdoby i hafty na 
narzutach wyprasować najpierw 
po prawej stronie, potem po 
lewej; hafty będą ładniej wyglą-
dały.

 

Proszę rozumieć wskazówki w 
zakresie praktyki prasowania zaw-
sze jako "jedną z wielu możliwo-
ści". Na pewno w miarę zdobywa-
nia doświadczenia w prasowaniu 
będą Państwo wynajdowali możli-
wości bardziej Państwu odpowia-
dające. 
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Prasowanie w praktyce 
Poszwy 

 
§ Wyprasować najpierw za-

mkniętą listwę z dziurkami na 
guziki na lewym brzegu walca. 
Delikatnie wprowadzić guziki.  
Jeśli poszwa ma zostać wypra-
sowana bez zakładki: 

 
§ wyprasować poszwę w 2 

ciągach po długości.  
§ Jeśli zakładka nie jest prze-

szkodą: 

 
§ złożyć poszwę po długości i 

wyprasować z prawej i lewej 
strony. 
 
Poszewki na poduszki 
§ Wyprasować najpierw za-

mkniętą listwę z dziurkami na 
guziki (jak w poszwie),następnie 
całą poszewkę po obu stronach. 

 
Fartuszki z trokami 
§ wyprasować troki obok sie-

bie aż do części do stanu i ponad 
stanem aż do pasa 
§ Fartuch wyprasować na-

stępnie albo w dwóch częściach, 
do pasa, albo skośnie. Część 
górna powinna być przewieszona 
z lewej strony walca 
§  

 
.

 

http://www.fineprint.com


 17

Pielęgnacja 
Czyszczenie pokrywy magla 
Jeśli na pokrywie magla powsta-
ły np. osady wapienne czy osa-
dziły się resztki krochmalu, to 
można je usunąć przy pomocy 
dostępnych powszechnie środ-
ków czyszczących i myjących.  
 
§ Proszę uważać na to, by po-

krętło ustawiania temperatury 

było w pozycji  (zimny)! 
 
 

Czyszczenie obudowy 
W zależności od rodzaju zabru-
dzenia można czyścić obudowę 
na sucho lub przecierać na mo-
kro.  
 
Wymiana powłoki walca 
Lekkie brązowienie powłoki 
walca po pewnym czasie jest 
zjawiskiem normalnym. Jeśli 
jednak powłoka będzie bardzo 
nieestetyczna, to można ją bar-

dzo łatwo wymienić. Powłoki 
walca dostępne są w wyspecjali-
zowanych sklepach, lub poprzez 
biuro obsługi klienta Miele.  
 
W celu wymiany powłoki walca: 
zdjąć stolik przedni. 

 
Stolik przedni należy unieść 
najpierw z prawego uchwytu, 
następnie z lewej strony. 

 
§ Rozwiązać węzły na lewej 

i prawej stronie walca.

 

Nie wolno używać gruboziarni-
stych środków szorujących! 

Również w tym wypadku nie 
wolno stosować środków do szo-
rowania! 

Powłokę walca można wymieniać 
wyłącznie na zimnym urządzeniu!  
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Pielęgnacja 
 

 
Odkręcić powłokę walca 

 
§ Zamocowaną na walcu 

powłokę bawełnianą całkowicie 
odkręcić i pozostawić gładko 
zwisającą. 

 
§ chwycić z obu stron po-

włokę bawełnianą, pociągnąć 
prosto i tak nałożyć na pokrywę 
dociskającą. 
Wcięcie na powłokę bawełnia-
ną znajduje się teraz na górze! 

 
§ Nałożyć nową powłokę 

walca krawędzią cięcia do wcię-
cia (troki na zewnątrz, szwy 
wewnątrz) i wygładzić.
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Pielęgnacja18 
^ 

 
Przekręcać ręcznie walec magla 
tak długo w kierunku prasowa-
nia, aż wcięcie znajdzie się na 
dole, patrz strzałka. 
§ włączyć magiel. 

 
§ Nastąpić na włącznik noż-

ny i gładko „naprasować". Uwa-
żać na to, by troczki nie zostały 
nawinięte na walec. Po kilku 
obrotach walca magla, gdy ko-

niec powłoki walca znajduje się 
dokładnie pod pokrywą dociska-
jącą: 
§ przy przyciśniętym włącz-

niku nożnym wyłączyć magiel. 
Pokrywa dociskająca walca 
pozostaje zamknięta i przytrzy-
muje powłokę walca. 

 
§ ściągnąć troczki po lewej i 

prawej stronie walca, zawiązać i 
włożyć pod powłokę walca. 
§ nałożyć stół magla. 
§ włączyć magiel , pokrywa 

dociskająca podniesie się.
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Biura obsługi klienta 
 
Naprawy 
Jeśli zajdzie konieczność naprawy, proszę poinformować  
- Państwa sklep Miele lub  
- dział serwisu Miele  
 
pod numerem telefonu:  

 0800 - 22 44 666(linia darmowa) 

 Salzburg (06 62) 85 84-321/322 
Wiedeń (01) 6 80 95-300 
Graz(03 16) 25 04-321/322 
Innsbruck(05 12) 24 01-300 
 

 (00352) 4 97 11-20/22 
 
Dział obsługi klienta poprosi o podanie typu i numeru fabrycznego Państwa 
urządzenia. Obydwa numery znajdą Państwo na tabliczce znamionowej na 
spodzie stołu magla.  

 
 
1 typ  
2 numer fabryczny 
3 napięcie/częstotliwość 
4 zabezpieczenie sieciowe (konstrukcyjne) 
5 pobór mocy 
Schemat ideowy znajduje się na stole magla z przodu po prawej stronie za 
pokryciem z tworzywa sztucznego. 
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Dane techniczne 
 
 
wysokość 96 cm 

szerokość 105 cm 

głębokość 38 cm 

waga ca. 38 kg 

maks. obciążenie podłogi 372 Newton 

napięcie przyłączeniowe patrz tabliczka znamionowa 

wartość przyłączeniowa patrz tabliczka znamionowa 

zabezpieczenie patrz tabliczka znamionowa 

przyznane znaki kontrolne VDE, ochrona radiowa 

poziom mocy akustycznej  53,5 dB(A) 
mierzony według DIN (IEC) 45 635 
oznaczenie zgodnie z rozporządzeniem dot. hałasu maszyn 3. GSGV § 1 1.a 
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Austria: 
Miele Gesellschaft m.b.H. 
Mielstrasse 1 
5071 Wale bei Salzburg 
Telefon (0662) 65 54-0 
Fax (0662) 65 84-219 
FS 6-33572 miele a 
 
 
Luksembourg: 
Miele s.a.r.l 
20, rue Christophe Plantin 
Luxembourg Gasperich 
L-1010 Luxembourg 
Telefon 49711.28, Telefax 49711.39 
 
 
Niemcy: 
Miele & Cie. GmbH & Co.D-33325 Gütersloh 
Telefon (0 52 41) 89-0 Telefax (0 52 41) 89-20 90 
Miele dział serwisu freecall 0 800 22 44 666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian / 002 – 1102 
M.-Nr. 05 319 351 
Papier ten składa się w 100% z celulozy bielonej bez użycia chloru, co przy-
czynia się do ochrony środowiska. 
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