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Utylizacja opakowania trans‐
portowego
Opakowanie chroni urządzenie przed
uszkodzeniami podczas transportu.
Materiały, z których wykonano opako‐
wanie, zostały specjalnie dobrane pod
kątem ochrony środowiska i techniki
utylizacji i dlatego nadają się do po‐
nownego wykorzystania.

Zwrot opakowań do obiegu materiało‐
wego pozwala na zaoszczędzenie su‐
rowców i zmniejsza nagromadzenie od‐
padów.

Utylizacja starego urządzenia
To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Eu‐
ropejską 2002/96/WE oraz polską Usta‐
wą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, jest oznaczone symbo‐
lem przekreślonego kontenera na odpa‐
dy.

Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia konsek‐
wencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego, wynikających
z obecności składników niebezpiecz‐
nych oraz z niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu.

Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare
urządzenie było zabezpieczone przed
dziećmi do momentu odtransportowa‐
nia.

Oszczędzanie energii
W ten sposób można uniknąć niepo‐
trzebnego przedłużenia czasu suszenia
i podwyższonego zużycia energii:

– Pranie w pralce należy odwirowywać
z maksymalną ilością obrotów wiro‐
wania. 
Przy suszeniu można zaoszczędzić
ok. 30% energii (ale również czasu),
gdy wirowanie odbędzie się np. z
1600 obr/min zamiast 1000 obr/min.

– Wykorzystywać maksymalną wiel‐
kość ładunku dla poszczególnych
programów suszenia. Zużycie energii
jest wówczas najkorzystniejsze w od‐
niesieniu do całkowitej ilości prania.

– Proszę zatroszczyć się o to, żeby
temperatura w pomieszczeniu nie by‐
ła zbyt wysoka. Gdy w pomieszcze‐
niu znajdują się inne urządzenia wy‐
twarzające ciepło, należy zadbać o
odpowiednią wentylację ew. zupełnie
je wyłączyć.

– Wyczyścić filtry kłaczków po każdym
suszeniu.

– Skontrolować 1x w roku wymiennik
ciepła i w razie potrzeby go wyczyś‐
cić.
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 Proszę koniecznie przeczytać tę instrukcję użytkowania.

Ta suszarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez‐
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa‐
dzić do wystąpienia uszkodzeń i zagrożeń.

Przed pierwszym użyciem suszarki należy przeczytać instrukcję
użytkowania. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpie‐
czeństwa, użytkowania i konserwacji suszarki. W ten sposób moż‐
na uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia. 

Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania i prze‐
kazać ewentualnemu następnemu posiadaczowi wraz z urządze‐
niem.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

 Ta suszarka jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwach
domowych i w warunkach domowych.

 Ta suszarka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.

 Stosować suszarkę wyłącznie w warunkach domowych tylko do
suszenia tekstyliów wypranych w wodzie, które są oznaczone przez
producenta na etykiecie jako nadające się do suszenia maszynowe‐
go. 
Wszekie inne zastosowania są niedozwolone. Miele nie odpowiada
za szkody, które zostaną spowodowane przez użytkowanie niezgod‐
ne z przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługę.
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 Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne czy też brak doświadczenia lub niewiedzę nie są w sta‐
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, nie mogą z niego korzystać
bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.

Dzieci w gospodarstwie domowym

 Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od suszarki,
chyba że są pod stałym nadzorem.

 Dzieci powyżej 8 roku życia mogą używać suszarki bez nadzoru
tylko wtedy, gdy jej obsługa została im objaśniona w takim stopniu,
że są w stanie bezpiecznie z niej korzystać. Dzieci muszą być w sta‐
nie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z niepra‐
widłowej obsługi.

 Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub kon‐
serwacji suszarki bez nadzoru.

 Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu suszarki. Nig‐
dy nie pozwalać dzieciom na zabawy suszarką.
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Bezpieczeństwo techniczne

 Przed ustawieniem suszarkę należy skontrolować pod kątem wi‐
docznych uszkodzeń. 
Nie ustawiać ani nie uruchamiać uszkodzonej suszarki.

 Przed podłączeniem urządzenia koniecznie porównać dane przy‐
łączeniowe na tabliczce znamionowej (zabezpieczenie, napięcie i
częstotliwość prądu) z parametrami sieci elektrycznej. W razie wąt‐
pliwości należy się zwrócić do wykwalifikowanego elektryka.

 Elektryczne bezpieczeństwo tej suszarki jest zagwarantowane tyl‐
ko wtedy, gdy zostanie ona podłączona do przepisowo zainstalowa‐
nego systemu przewodów ochronnych. To podstawowe zabezpie‐
czenie jest bezwzględnie wymagane. W razie wątpliwości należy zle‐
cić sprawdzenie instalacji domowej przez wykwalifikowanego elek‐
tryka. Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialnoś‐
ci za szkody spowodowane brakiem lub nieciągłością przewodu
ochronnego.

 Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować przedłużaczy
(zagrożenie pożarowe przez przegrzanie).

 Gdy uszkodzony jest przewód zasilający, musi on zostać wymie‐
niony przez specjalistę autoryzowanego przez firmę Miele, żeby
uniknąć zagrożeń dla użytkownika.
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 Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną
nieprzewidywalnych zagrożeń dla użytkownika, za które firma Miele
nie przejmuje odpowiedzialności. Naprawy mogą być przeprowadza‐
ne wyłącznie przez fachowców autoryzowanych przez firmę Miele, w
przeciwnym razie w przypadku wystąpienia kolejnych uszkodzeń nie
będą uwzględniane roszczenia gwarancyjne.

 Uszkodzone podzespoły mogą zostać wymienione wyłącznie na
oryginalne części zamienne Miele. Tylko w przypadku takich części
firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeń‐
stwa w pełnym zakresie.

 W przypadku wystąpienia awarii lub podczas czyszczenia i kon‐
serwacji urządzenie jest tylko wtedy odłączone od sieci, gdy:

– wtyczka suszarki jest wyjęta z gniazda,

– odpowiedni bezpiecznik instalacji domowej jest wyłączony,

– odpowiedni bezpiecznik topikowy jest całkowicie wykręcony z
oprawki.

 Ta suszarka nie może być użytkowana w miejscach niestacjonar‐
nych (np. na statkach).

 Nie podejmować w suszarce żadnych zmian, które nie są wyraź‐
nie dozwolone przez firmę Miele.
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 Przestrzegać wskazówek zamieszczonych w rozdziale "Ustawia‐
nie i podłączanie" oraz w rozdziale "Dane techniczne".

 Należy zawsze zagwarantować dostępność wtyczki, żeby istniała
możliwość odłączenia suszarki od zasilania.

 Nie zmniejszać przestrzeni pomiędzy spodem suszarki i podłogą
za pomocą listew przypodłogowych, wykładzin o długim włosiu itp.
W przeciwnym razie nie można zagwarantować wystarczającego do‐
pływu powietrza.

 W obszarze otwierania drzwiczek suszarki nie wolno instalować
żadnych zamykanych drzwiczek, drzwiczek przesuwanych ani drzwi‐
czek osadzonych po przeciwnej stronie.

Prawidłowe użytkowanie

 Maksymalna wielkość ładunku wynosi 7,0 kg (suchego prania).
Częściowo mniejsze wielkości ładunku dla poszczególnych pro‐
gramów można odnaleźć w rozdziale "Przegląd programów".

 Zagrożenie pożarowe!
Ta suszarka nie może być zasilana przez gniazda sterowane (np.
przez zegar sterujący lub wyłącznik przeciążeniowy). 
Jeśli program suszący zostanie przerwany przed zakończeniem fazy
schładzania, zachodzi ryzyko samozapłonu prania.
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 Ze względu na zagrożenie pożarowe nie wolno suszyć tekstyliów,
które

– nie są uprane;

– nie są wystarczająco wyczyszczone i wykazują ślady oleju, tłusz‐
czu lub innych pozostałości zawierających tłuszcz (np. pranie ku‐
chenne lub kosmetyczne z pozostałościami olejów, tłuszczy, kre‐
mów); w przypadku niewystarczająco wyczyszczonych tkanin wy‐
stępuje zagrożenie pożarowe przez samozapłon prania, nawet po
zakończeniu suszenia i poza suszarką;

– są zabrudzone łatwopalnymi środkami czyszczącymi lub pozos‐
tałościami acetonu, alkoholu, benzyny, nafty, odplamiacza, ter‐
pentyny, wosku i środków do usuwania wosku lub innych chemi‐
kaliów (mogących występować np. w przypadku mopów, ście‐
rek);

– są zabrudzone lakierem do włosów, zmywaczem do paznokci lub
podobnymi pozostałościami.

Dlatego takie szczególnie mocno zabrudzone tekstylia należy bar‐
dzo dokładnie wyprać. 
Zastosować dodatkową ilość środków piorących i wybrać wysoką
temperaturę. W razie wątpliwości uprać je wielokrotnie.

 Usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty (jak np. zapalniczki, za‐
pałki).

 Uwaga: Nigdy nie wyłączać suszarki przed zakończeniem progra‐
mu suszenia. Jeśli jednak tak by się stało, należy natychmiast wyjąć
całe pranie i tak je rozłożyć, żeby mogło oddać ciepło.

 Płyn zmiękczający i podobne produkty powinny być stosowane w
sposób określony we wskazówkach dla płynu zmiękczającego.
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 Ze względu na zagrożenie pożarowe nigdy nie wolno suszyć tek‐
styliów lub produktów,

– gdy do ich czyszczenia były stosowane chemikalia przemysłowe
(np. w procesie czyszczenia chemicznego);

– które zawierają znaczący udział pianki gumowej, gumy lub innych
materiałów gumopodobnych; są to np. produkty z pianki latekso‐
wej, czepki kąpielowe, tkaniny wodoodporne, tkaniny podgumo‐
wane, poduszki z wypełnieniem ze spienionej gumy;

– które zawierają wypełnienie i są uszkodzone (np. poduszki lub
kurtki); wypadające wypełnienie może spowodować pożar.

 Po fazie nagrzewania w wielu programach następuje schładzanie,
które zapewnia osiągnięcie takiej temperatury prania, w jakiej nie
zostanie ono uszkodzone (np. przez samozapłon). Dopiero potem
program jest zakończony. 
Pranie należy zawsze wyjmować z suszarki w całości, bezpośrednio
po zakończeniu programu.

 Nie opierać się na drzwiczkach. W przeciwnym razie suszarka
może się przewrócić.

 Zamykać drzwiczki po każdym suszeniu. W ten sposób można
uniknąć:

– wspinania się dzieci do suszarki lub chowania w niej przedmio‐
tów;

– wspinania się małych zwierząt do suszarki.
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 Tej suszarki nigdy nie wolno używać bez lub z uszkodzonymi fil‐
trami kłaczków.

 Filtry kłaczków muszą być regularnie czyszczone.

 Tej suszarki nie wolno używać bez wymiennika ciepła.

 Po czyszczeniu na mokro filtry kłaczków muszą zostać wysuszo‐
ne. Mokre filtry kłaczków mogą być przyczyną wystąpienia usterek
przy suszeniu.

 Nie ustawiać suszarki w pomieszczeniach zagrożonych mrozem.
Już temperatury w pobliżu lub poniżej punktu zamarzania pogarsza‐
ją sprawność działania suszarki. Woda kondensacyjna zamarzająca
w pompie i w wężu odpływowym może wyrządzić szkody.

 Gdy woda kondensacyjna jest odprowadzana na zewnątrz, należy
zabezpieczyć wąż odpływowy przed obsunięciem przy zawieszeniu
go np. w umywalce. 
W przeciwnym razie wąż może się ześlizgnąć i wypływająca woda
kondensacyjna może spowodować szkody.

 Woda kondensacyjna nie jest wodą pitną.
Jej spożycie może być szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

 Otoczenie suszarki należy zawsze utrzymywać w czystości, wolne
od kurzu i kłaczków.
Zanieczyszczenia w zasysanym powietrzu mogą z czasem zabloko‐
wać wymiennik ciepła.

 Nie spryskiwać suszarki na mokro.
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Wyposażenie

 Elementy wyposażenia mogą zostać wbudowane lub dobudowa‐
ne tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez firmę Miele. 
Gdy zostaną wbudowane lub dobudowane inne elementy, przepa‐
dają roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi i / lub odpowiedzialności
za produkt

 Suszarki Miele i pralki Miele mogą być ustawiane razem w formie
kolumny piorąco-suszącej. Wymagany jest do tego zestaw połącze‐
niowy dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Należy zwrócić uwa‐
gę na to, czy zestaw połączeniowy pasuje do suszarki Miele i pralki
Miele.

 Zwrócić uwagę, czy dostępny jako wyposażenie dodatkowe cokół
Miele pasuje do tej suszarki.

 Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialnoś‐
ci za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrze‐
gania wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
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Panel sterowania

aWyświetlacz h min
patrz następna strona
 

b Lampki kontrolne i serwisowe
patrz rozdział "Co robić, gdy ... ?"
Lampka kontrolna oznaczona za pomocą PC służy dodatkowo do celów serwi‐
sowych jako punkt kontrolny i dostępowy.
 

c Przycisk Start
uruchamia program suszenia
Lampka kontrolna miga, gdy program może zostać uruchomiony, a po starcie
programu świeci się stale.
 

d Programator
do ustawiania programu suszenia
Programator można obracać w prawo lub w lewo.
 

e Przycisk 
do włączania i wyłączania
Na wyświetlaczu po włączeniu w celu potwierdzenia pojawia się  lub czas
trwania wybranego programu.
 

f Przycisk Drzwi
Niezależnie od zasilania za pomocą tego przycisku można otworzyć drzwiczki.
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Wyświetlacz h min

Wyświetlacz pokazuje

– czas trwania programu (h min = go‐
dziny i minuty)

– komunikaty kontrolne i serwisowe

– funkcje programowane
Za pomocą funkcji programowanych
można dostosować elektronikę su‐
szarki do zróżnicowanych wymagań. 
Patrz rozdział o tej samej nazwie w
niniejszej instrukcji użytkowania.

Prognoza czasu pozostałego

Na wyświetlaczu h min pokazywany
jest przewidywany czas trwania progra‐
mu (prognoza czasu pozostałego). Wy‐
jątek: programy Powietrze trwają tak
długo, jak podano na panelu sterowa‐
nia. 
Ze względu na te czynniki prognoza
czasu pozostałego może się ciągle
zmieniać: wilgotność resztkowa po wi‐
rowaniu; rodzaj tekstyliów; wielkość ła‐
dunku; temperatura pomieszczenia lub
wahania napięcia w sieci elektrycznej. 
Dlatego ucząca się elektronika dopaso‐
wuje się stale do indywidualnych wa‐
runków, żeby prognoza czasu suszenia
była coraz dokładniejsza. Prognoza
czasu pozostałego jest monitorowana
podczas suszenia, co w niektórych
przypadkach może prowadzić do prze‐
skakiwania czasu.

Oświetlenie bębna
Przy otwartych drzwiczkach i włączonej
suszarce oświetlenie bębna gaśnie sa‐
moczynnie po kilku minutach (oszczę‐
dzanie energii).

Pierwsze uruchomienie

 Przed pierwszym uruchomieniem
należy prawidłowo ustawić i podłą‐
czyć suszarkę.
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Symbole konserwacyjne

Suszenie
 normalna/podwyższona tem‐

peratura
 zredukowana temperatura
 nie suszyć

Prasowanie i maglowanie
 bardzo gorące
 gorące
 ciepłe
 nie prasować/nie maglować

Porady dotyczące suszenia

Przepełnienie prowadzi do zmecha‐
cenia prania, ma negatywny wpływ
na efekt suszenia i należy się liczyć z
tworzeniem zagnieceń.
Przestrzegać zawsze maksymalnej
wielkości ładunku, wymienionej w
rozdziale "Przegląd programów".

– Porozpinać kurtki, żeby wysychały
równomiernie.

– Nie suszyć kapiących tekstyliów! Po
praniu należy odwirowywać tekstylia
min. 30 sekund.

– Ładunek mieszany z bawełny, tkanin
kolorowych, tkanin delikatnych należy
suszyć w programie Automatic plus.

– Wełna i mieszanki wełniane mają ten‐
dencje do filcowania lub kurczenia
się. Dlatego nalezy je suszyć wyłącz‐
nie w programie Wełna Finish.

– Wewnętrzna delikatna podszewka
tekstyliów z wypełnieniem pucho‐
wym, w zależności od jakości, ma
tendencje do kurczenia się. Do takich
tekstyliów należy stosować wyłącznie
program Wygładzanie.

– Tkaniny z czystego lnu mogą się stać
szorstkie. Należy je suszyć tylko wte‐
dy, gdy jest to uwzględnione na ety‐
kiecie konserwacyjnej.

– Dzianiny (np. koszulki bawełniane,
bielizna), w zależności od jakości,
często zbiegają się po pierwszym
praniu.
Dlatego: nie przesuszać takich tek‐
styliów, żeby uniknąć dalszego kur‐
czenia. Dzianiny należy ewentualnie
kupować o jeden lub dwa numery
większe.

– Zagniatanie delikatnych tekstyliów
przybiera na sile wraz ze wzrostem
wielkości ładunku. Dotyczy to szcze‐
gólnie tkanin bardzo delikatnych (np.
koszul, bluzek). Wybrać program Tka‐
niny delikatne i zmniejszyć wielkość
ładunku.

– Pranie krochmalone można suszyć.
Dla uzyskania zwykłego efektu apre‐
turowego należy jednak zastosować
podwójną ilość krochmalu.

– Nowe kolorowe tekstylia należy do‐
kładnie oddzielnie wyprać przed
pierwszym suszeniem. Nie suszyć ich
razem z jasnymi tekstyliami, ponie‐
waż mogą zafarbować przy suszeniu
(także na elementy plastikowe su‐
szarki). Na tekstyliach mogą się rów‐
nież odłożyć kłaczki w innym kolorze.
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Skrócona instrukcja obsługi
Kroki obsługi oznaczone liczbami (,
,  ...) można wykorzystać jako
skróconą instrukcję obsługi.

 Przygotować pranie

Rozluźnić wyprane tekstylia i posorto‐
wać je według . . .
. . . pożądanego stopnia wysuszenia,
. . . rodzaju włókien i tkanin,
. . . podobnej wielkości,
. . . podobnej wilgotności resztkowej po
wirowaniu.
Dzięki temu suszenie będzie szczegól‐
nie równomierne.

 Usunąć z prania wszelkie ciała
obce, jak np. dozowniki środków
piorących. Ciała obce mogą się sto‐
pić i uszkodzić suszarkę i pranie.

– Aby nie wypadało wypełnienie teksty‐
liów, sprawdzić obrębienia i szwy.

– Pozapinać poszwy i poszewki, aby
drobne przedmioty nie dostały się do
środka.

– Pozapinać zatrzaski i haftki.

– Związać razem paski tekstylne i ra‐
miączka.

– Zaszyć lub usunąć poluzowane fisz‐
biny biustonoszy.

 Włączyć suszarkę

Suszarkę można również włączyć po
załadowaniu, bęben nie będzie wów‐
czas oświetlony (oszczędzanie energii).

 W celu włączenia nacisnąć przycisk
.

 Załadować suszarkę

 W celu otwarcia drzwiczek nacisnąć
przycisk Drzwi.

 Włożyć do bębna rozłożone luźno
pranie.

Przestrzegać maksymalnej wielkości
ładunku podanej w rozdziale "Prze‐
gląd programów". Przeładowanie
prowadzi do niszczenia tekstyliów i
ma negatywny wpływ na suszenie.

 Sprawdzić przed zamknięciem, czy
filtr kłaczków jest prawidłowo wsu‐
nięty w pokrywę drzwiczek.

Nie przytrzasnąć żadnego prania, w
przeciwnym razie zostanie ono usz‐
kodzone.

 Zamknąć drzwiczki z lekkim rozma‐
chem - można je również przymknąć i
docisnąć po prawej stronie przy za‐
mku.
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 Wybrać program

 Ustawić programator na żądany pro‐
gram.

 Uruchomić program

 Nacisnąć migający przycisk Start.

Zapala się lampka kontrolna przycisku
Start.

Wskazówka: Prezentowany na wyświet‐
laczu czas trwania programu jest prze‐
widywany i może się zmieniać.

 Zakończenie programu - wyjąć
pranie

Po nagrzewaniu następuje faza schła‐
dzania prania. Dopiero wtedy, gdy za‐
pali się  i rozlegnie brzęczyk, program
jest zakończony.

Po zakończeniu programu bęben obra‐
ca się, w zależności od wybranego pro‐
gramu, w specjalnym rytmie "przeciw‐
zagnieceniowym".
Ochrona przed zagniataniem pomaga w
unikaniu zagnieceń, gdy tekstylia nie
zostaną natychmiast wyjęte (brak
ochrony przed zagniataniem w progra‐
mie Wełna Finish). Czas trwania: możli‐
wy do zmiany, patrz rozdział "Funkcje
programowane".

 Nacisnąć przycisk Drzwi.

 Otworzyć drzwiczki.

 Wyjąć pranie.

Nie zapomnieć żadnego prania w
bębnie! Pozostawione pranie może
zostać uszkodzone przez przesusze‐
nie.

 W celu wyłączenia nacisnąć przycisk
.

 Wyczyścić filtry kłaczków.

 Zamknąć drzwiczki.

 Opróżnić pojemnik na wodę konden‐
sacyjną.

Wskazówka: Gdy woda kondensacyj‐
na jest odprowadzana na zewnątrz po‐
przez wąż odpływowy, nie trzeba wów‐
czas więcej opróżniać pojemnika na
wodę kondensacyjną.
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Zmiana bieżącego programu
Zmiana programu nie jest więcej możli‐
wa (ochrona przed niezamierzonymi
zmianami).

Jeśli zostanie przestawiony programa‐
tor,  świeci się dotąd, aż zostanie
ustawiony początkowy program.

W celu wybrania nowego programu na‐
leży najpierw przerwać bieżący pro‐
gram.

Przerywanie bieżącego programu

 Obrócić pokrętło programatora na
Koniec.

Tekstylia zostaną schłodzone, o ile zos‐
tał osiągnięty znaczący czas suszenia i
temperatura suszenia.

Dopiero gdy zapali się , program jest
zakończony.

 Wyłączyć i włączyć suszarkę.

 Wybrać i uruchomić bezpośrednio
nowy program.

Dokładanie lub wyjmowanie
prania

 Uruchomić program ponownie
natychmiast po dołożeniu/wyjęciu
prania, 
W przeciwnym razie: wyjąć zupełnie
pranie i rozłożyć do ostygnięcia!

Niebezpieczeństwo odniesienia opa‐
rzeń!
W obszarze bębna występują wyso‐
kie temperatury.
Dlatego nie należy dotykać tylnej
ścianki bębna przy sięganiu do bęb‐
na.

 Nacisnąć przycisk Drzwi.

 Dołożyć pranie lub wyjąć część pra‐
nia.

 Zamknąć drzwiczki.

 Nacisnąć przycisk Start.

Czas trwania programu
Zmiany przebiegu programu mogą pro‐
wadzić do przeskakiwania czasu na
wyświetlaczu h min.
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Bawełna maksymalnie 7,0 kg*

Do szafy+, Do szafy **

Artykuły Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny: koszulki bawełniane,
bielizna, bielizna niemowlęca, odzież robocza, kurtki, narzuty, dywa‐
niki, fartuchy, ręczniki/szlafroki frotte, pościel frotte.

Wskazów‐
ki

Program Bawełna Do szafy  jest najbardziej efektywny pod
względem zużycia energii do suszenia normalnie wilgotnego prania
bawełnianego.

Do szafy Tryb łagodny

Cechy Delikatne tekstylia (z symbolem konserwacyjnym  np. z akrylu)
zostaną wysuszone w stopniu Do szafy przy obniżonej temperaturze
i przedłużonym czasie suszenia.

Do prasowania, Do maglowania

Artykuły Tekstylia z tkanin bawełnianych lub lnianych, przeznaczone do dal‐
szej obróbki: obrusy, pościel, pranie krochmalone.

Wskazów‐
ki

Pranie przeznaczone do maglowania zrolować, dzięki temu pozosta‐
nie wilgotne.

* Waga suchego prania

** Wskazówka dla instytutów testowych:
Program testowy zgodnie z rozporządzeniem 392/2012/EU dla etykiety energe‐
tycznej zmierzonej wg EN 61121
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Tkaniny delikatne maksymalnie 3,5 kg*

Do szafy, Do prasowania

Artykuły Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych:
odzież robocza, fartuchy, sweterki, sukienki, spodnie, nakrycia sto‐
łowe, rajstopy.

Wskazów‐
ki

Tekstylia zostaną wysuszone z niewielką ilością ładunku w stopniu
Do prasowania, w zależności od rodzaju tekstyliów i (zmniejszonego)
ładunku.

Do szafy Tryb łagodny

Cechy Delikatne tekstylia (z symbolem konserwacyjnym  np. z akrylu)
zostaną wysuszone w stopniu Do szafy przy obniżonej temperaturze
i przedłużonym czasie suszenia.

Automatic plus maksymalnie 5,0 kg*

Artykuły Ładunek mieszany z testyliów przenzaczonych do programów Ba‐
wełna i Tkaniny delikatne.

Powietrze maksymalnie 7,0 kg*

30 min na ciepło

Artykuły – Dosuszanie tekstyliów wielowarstwowych, które ze względu na
swoje wykonanie schną nierównomiernie: np. kurtki, poduszki i
tekstylia objętościowe.

– Suszenie pojedynczych sztuk prania: np. ręczniki kąpielowe, stroje
kąpielowe, ścierki kuchenne.

15 min na zimno

Artykuły Wszystkie tekstylia, które powinny zostać przewietrzone.

* Waga suchego prania
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Wygładzanie maksymalnie 1,0 kg*

Artykuły – Tkaniny bawełniane lub lniane

– Delikatne tekstylia z bawełny, tkanin mieszanych lub syntetycz‐
nych: spodnie bawełniane, anoraki, koszule

Wskazów‐
ki

– Program do redukowania zagnieceń po wcześniejszym wirowaniu
w pralce automatycznej.

– Tekstylia nie zostaną wysuszone do końca.

– Wyjąć tekstylia natychmiast po zakończeniu programu i dosuszyć
je na powietrzu.

Wełna Finish maksymalnie 2,0 kg*

Artykuły Tekstylia wełniane i tekstylia z mieszanek wełnianych: pulowery,
swetry zapinane, rajstopy.

Wskazów‐
ki

– Tekstylia wełniane zostaną w krótkim czasie napuszone i zmięk‐
czone, ale nie będą wysuszone do końca.

– Wyjąć tekstylia natychmiast po zakończeniu programu.

* Waga suchego prania



Czyszczenie i konserwacja

23

Opróżnianie pojemnika na wo‐
dę kondensacyjną

Woda kondensacyjna powstająca przy
suszeniu jest zbierana w pojemniku na
wodę kondensacyjną.

Pojemnik na wodę kondensacyjną
należy opróżnić po każdym suszeniu!

Gdy zostanie osiągnięta maksymalna
wielkość napełnienia pojemnika na wo‐
dę kondensacyjną, po przerwaniu pro‐
gramu zapala się lampka kontrolna Op‐
różnić pojemnik.

Lampka kontrolna gaśnie po otwarciu i
zamknięciu drzwiczek przy włączonej
suszarce.

 Wyciągnąć pojemnik na wodę kon‐
densacyjną.

 Pojemnik na wodę kondensacyjną
należy przenosić poziomo, żeby nie
wylała się z niego woda. Trzymać go
przy tym za uchwyt na panelu i za ko‐
niec.

 Opróżnić pojemnik.

 Wsunąć pojemnik na wodę konden‐
sacyjną z powrotem do suszarki.

  Możliwe są szkodliwe następ‐
stwa dla ludzi i zwierząt.
Nie pić wody kondensacyjnej!

Wodę kondensacyjną można wykorzys‐
tać w gospodarstwie domowym (np. w
żelazku na parę lub w nawilżaczu po‐
wietrza). W tym celu należy jednak
przecedzić wodę kondensacyjną przez
drobne sitko lub filtr do kawy. Zostaną z
niej wówczas odfiltrowane najdrobniej‐
sze kłaczki, które mogłyby spowodo‐
wać ew. szkody.
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Powierzchnie siatkowe filtrów
kłaczków

Okresy między czyszczeniami

Powierzchnie siatkowe filtrów kłacz‐
ków (w drzwiczkach i w obszarze za‐
ładunkowym) muszą być czyszczone
po każdym cyklu programowym!
Skontrolować filtry kłaczków również
wtedy, gdy zapali się lampka kontrol‐
na Wyczyścić kanały powietrza.

Czyszczenie na sucho

Wskazówka: Kłaczki można zebrać od‐
kurzaczem.

 Wyciągnąć filtr kłaczków (1) z pokry‐
wy drzwiczek.

 Usunąć kłaczki z przestrzeni w pokry‐
wie drzwiczek za pomocą płaskiej
szczotki lub odkurzacza.

 Wyczyścić dookoła uszczelkę (2) na
pokrywie drzwiczek za pomocą wil‐
gotnej ściereczki.

 Zebrać lub odkurzyć kłaczki z po‐
wierzchni siatkowych.

 Zebrać lub odkurzyć kłaczki z obu
powierzchni siatkowych w obszarze
załadunkowym drzwiczek.

 Wyczyszczony filtr kłaczków wsunąć
właściwą stroną do oporu w pokrywę
drzwiczek.

 Zamknąć drzwiczki.
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Czyszczenie na mokro

Filtry kłaczków należy dodatkowo
wyczyścić na mokro, gdy są mocno
zaklejone lub zatkane.

 Wyciągnąć filtr kłaczków z pokrywy
drzwiczek.

Można również wyjąć 2 filtry kłaczków
w obszarze załadunkowym drzwiczek:

 Obrócić pokrętło  przy lewym i pra‐
wym filtrze kłaczków (aż do wyraź‐
nego zatrzaśnięcia).

 Wyciągnąć filtry kłaczków do środka
(trzymając za pokrętło) .

 Wyczyścić wszystkie sita pod bieżą‐
cą, gorącą wodą.

 Wysuszyć dokładnie filtry kłaczków,
zachowując ostrożność.

 Wyczyścić również obszar prowadze‐
nia powietrza pod filtrami kłaczków,
np. za pomocą odkurzacza.

Zakładanie

 Przy zakładaniu filtry kłaczków
muszą być suche. Mokre filtry kłacz‐
ków mogą być przyczyną wystąpie‐
nia usterek przy suszeniu!

 Wsunąć duży filtr kłaczków prawidło‐
wą stroną do oporu w pokrywę
drzwiczek.

 Założyć na dole filtry kłaczków z ob‐
szaru załadunkowego drzwiczek i do‐
cisnąć je u góry.

 Zablokować oba pokrętła (aż do wy‐
raźnego zatrzaśnięcia).
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Suszarka

 Odłączyć suszarkę od sieci elek‐
trycznej.

 Nie stosować środków czy‐
szczących zawierających rozpusz‐
czalniki, środków szorujących, środ‐
ków do mycia szkła ani środków uni‐
wersalnych! Mogą one uszkodzić
powierzchnie z tworzyw sztucznych i
inne elementy.

 Suszarkę czyścić wyłącznie lekko wil‐
gotną ściereczką za pomocą łagod‐
nego środka czyszczącego lub roz‐
tworu mydła.

 Wyczyścić dookoła uszczelkę na we‐
wnętrznej stronie drzwiczek za po‐
mocą wilgotnej ściereczki.

 Wytrzeć wszystko do sucha miękką
ściereczką.

 Elementy urządzenia ze stali szla‐
chetnej (np. bęben) można czyścić
środkami zalecanymi do czyszczenia
stali szlachetnej, co jednak nie jest
bezwzględnie konieczne.
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Czyszczenie wymiennika ciep‐
ła

Skontrolować wymiennik ciepła 1x w
roku. Wyczyścić wymiennik ciepła,
jeśli potrzeba.
Skontrolować filtry kłaczków i wy‐
miennik ciepła również wtedy, gdy
zapali się lampka kontrolna Wyczyś‐
cić kanały powietrza.

Pozostałości środków piorących, wło‐
sy i drobne kłaczki w powietrzu suszą‐
cym mogą przeniknąć przez filtry
kłaczków i zatkać wymiennik ciepła.
Także zabrudzenia zassane z powie‐
trzem chłodzącym z pomieszczenia
mogą spowodować zatkania.

Wyjmowanie wymiennika ciepła

 Otworzyć zewnętrzną klapkę za po‐
mocą dostarczonej wraz z urządze‐
niem żółtej szpatułki.

 Włożyć szpatułkę w środek szczeliny
i podważyć (strzałka), aż klapka ot‐
worzy się u góry.

 Wyjąć klapkę ukośnie do góry i odło‐
żyć ją na bok.

 Obrócić do dołu dźwignię blokady na
wewnętrznej pokrywce.

 Rozłożyć wewnętrzną pokrywkę do
przodu.

 Wyjąć wewnętrzną pokrywkę ukośnie
do góry.

 Obrócić dźwignię blokady na wy‐
mienniku ciepła do góry (żeby zaczep
pokrętła blokady wyczepił się z rowka
w dnie).
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 Wyciągnąć wymiennik ciepła za ucho
z komory wymiennika ciepła.

Kontrola wymiennika ciepła

 Ustawić wymiennik ciepła pod świat‐
ło i spojrzeć, czy w środku znajdują
się kłaczki.

Kierunki patrzenia są zaznaczona
strzałkami na ilustracji.

Jeśli nie widać żadnych kłaczków:

 Włożyć z powrotem wymiennik ciepła
(patrz następna strona).

Jeśli widoczne są kłaczki:

 Wyczyścić wymiennik ciepła, zgodnie
z poniższym opisem.

Czyszczenie wymiennika ciepła

Przy przepłukiwaniu koniecznie trzymać
wymiennik ciepła w pozycjach zapre‐
zentowanych na obu poniższych ilustra‐
cjach!

 Przepłukać wymiennik ciepła od dłuż‐
szej strony za pomocą strumienia
wody.
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 Przepłukać wymiennik ciepła od
przodu za pomocą strumienia wody.

 Skontrolować ponownie wymiennik
ciepła pod kątem jeszcze widocznych
zabrudzeń (rozdział "Kontrola wy‐
miennika ciepła"). Przepłukiwać go
tak długo, jak to będzie konieczne.

 Zwrócić uwagę na czystość uszcze‐
lek gumowych na wymienniku ciepła.

Uszczelki gumowe nie mogą zostać
usunięte i nie mogą mieć żadnych zała‐
mań!

 Wytrząsnąć dokładnie wodę z wy‐
miennika ciepła, aż w środku nie bę‐
dą widoczne żadne krople.

Kontrola i czyszczenie komory wy‐
miennika ciepła

 Skontrolować komorę wymiennika
ciepła w środku suszarki pod kątem
występowania kłaczków.

 Usunąć kłaczki za pomocą wilgotnej
ściereczki tylko z tych obszarów, któ‐
re można dosięgnąć ręką.
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Wkładanie wymiennika ciepła

 Wsunąć wymiennik ciepła całkowicie
(do oporu) do komory wymiennika
ciepła.

 Obrócić dźwignię blokady na wy‐
mienniku ciepła do poziomu, tak żeby
zaczep dźwigni wyraźnie zaskoczył w
rowku na dole.

Przed założeniem wewnętrznej po‐
krywki zwrócić uwagę na to, żeby
uszczelka gumowa była prawidłowo
wciśnięta w rowek.
W przeciwnym razie system będzie
nieszczelny!

 Założyć wewnętrzną pokrywkę w taki
sposób, żeby dźwignia blokady była
skierowana do dołu. Trzymać przy
tym pokrywkę ukośnie i lekko docis‐
kać do dołu.

 Docisnąć pokrywkę i zablokować ją
za pomocą dźwigni blokady.

Dźwignia blokady po zablokowaniu mu‐
si być ustawiona poziomo.

 Założyć na dole zewnętrzną klapkę i
docisnąć ją do górnej krawędzi, aż do
zatrzaśnięcia

 Tylko prawidłowo włożony i za‐
blokowany wymiennik ciepła i po‐
krywka gwarantują szczelność syste‐
mu kondensacyjnego!
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Pomoc przy usterkach
Większość usterek można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to
zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wzywania serwi‐
su. Poniższy przegląd powinien być pomocny w ustaleniu przyczyn ewentualnych
usterek i błędów i ich usunięciu. Proszę jednak pamiętać. że:

 Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez autoryzowanych fachowców. Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy
mogą się stać przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika.

Komunikaty kontrolne i serwisowe

Problem Przyczyna i postępowanie

Zapala się lampka kon‐
trolna Opróżnić pojem‐
nik i następuje przerwa‐
nie programu.
Rozlega się dźwięk
brzęczyka.

Pojemnik na wodę kondensacyjną jest pełny lub wąż
odpływowy jest załamany.
  Opróżnić pojemnik na wodę kondensacyjną.
  Sprawdzić wąż odpływowy.
  Otworzyć i zamknąć drzwiczki przy włączonej su‐

szarce, żeby zgasła lampka kontrolna.

Program zostaje przer‐
wany.
Ew. rozlega się dźwięk
brzęczyka i miga komu‐
nikat Wyczyścić kanały
powietrza lub Opróżnić
pojemnik.

Nie można ustalić bezpośredniej przyczyny.
  Wyłączyć i włączyć suszarkę.
  Uruchomić program.

Jeśli ponownie nastąpi przerwanie programu i pojawi
się komunikat błędu, wystąpił jakiś defekt. Proszę po‐
informować serwis Miele.

Program został przer‐
wany, świeci się 

To nie jest usterka. 
W niektórych programach przy zbyt małym lub braku
ładunku następuje przerwanie programu. Może się to
również zdarzyć w przypadku już wysuszonego pra‐
nia.
  Otworzyć i zamknąć drzwiczki, aby móc konty‐

nuować suszenie.
  Pojedyncze sztuki prania suszyć w programie Po‐

wietrze na ciepło.
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Problem Przyczyna i postępowanie

Lampka kontrolna Start
miga powoli i wyświet‐
lacz jest ciemny

Ta suszarka znajduje się w trybie czuwania. To nie
jest usterka, lecz zwyczajna funkcja.
  Patrz "Ustawianie trybu czuwania" w rozdziale

"Funkcje programowane".

Lampka kontrolna Wy‐
czyścić kanały powie‐
trza świeci się po za‐
kończeniu programu

Występuje zabrudzenie przez kłaczki.
  Wyczyścić filtry kłaczków.
  Wyczyścić wymiennik ciepła.
  Otworzyć i zamknąć drzwiczki przy włączonej su‐

szarce, żeby zgasła lampka kontrolna.

Lampka kontrolna Wy‐
czyścić kanały powie‐
trza zapala się po prze‐
rwaniu programu

Występuje silniejsze zabrudzenie przez kłaczki.
  Wyczyścić filtry kłaczków i wymiennik ciepła.
  Otworzyć i zamknąć drzwiczki przy włączonej su‐

szarce, żeby zgasła lampka kontrolna.

Po zakończeniu progra‐
mu migają kreski:
.........

Program jest zakończony, ale pranie jest jeszcze chło‐
dzone.
  Można wyjąć i rozprostować pranie lub pozosta‐

wić je jeszcze do dalszego chłodzenia.

Świeci się  Programator został przestawiony.
  Wybrać wcześniejszy program, wówczas czas po‐

zostały zostanie znowu wyświetlony.
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Niezadowalający efekt suszenia

Problem Przyczyna i postępowanie

Pranie jest wysuszone
w niezadowalającym
stopniu

Ładunek składa się z różnych tkanin.
  Dosuszyć w programie Ciepłe powietrze.
  Następnym razem wybrać odpowiedni program.

Wskazówka: Istnieje możliwość indywidualnego do‐
pasowania wilgotności końcowej niektórych pro‐
gramów. Patrz rozdział "Funkcje programowane".

Pranie lub poduszki wy‐
pełnione pierzem pod‐
czas suszenia wydziela‐
ją nieprzyjemny zapach

Pranie zostało uprane z niewystarczającą ilością środ‐
ków piorących.

Pierze ma tę właściwość, że przy podgrzaniu wydzie‐
la zapach własny.
  Pranie: stosować do prania wystarczającą ilość

środków piorących.
  Poduszki: przewietrzyć poza suszarką.
  Zastosować przy suszeniu flakon zapachowy (wy‐

posażenie dodatkowe), gdy preferowany jest jakiś
szczególny zapach.

Pranie z włókien synte‐
tycznych po suszeniu
jest naładowane elek‐
trostatycznie

Syntetyki mają tendencję do ładowania elektrosta‐
tycznego.
  Płyn do płukania zastosowany w ostatnim płuka‐

niu może zmniejszyć ładowanie elektrostatyczne
przy suszeniu.

Utworzyły się kłaczki Kłaczki, które zasadniczo utworzyły się na tekstyliach
przy noszeniu lub częściowo przy praniu, odrywają
się. Proces suszenia jest za to odpowiedzialny w nie‐
wielkim stopniu.

Odpadające kłaczki są wyłapywane przez filtry kłacz‐
ków w drzwiczkach i w otworze załadunkowym i mo‐
gą łatwo zostać usunięte.
  Patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja".
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Inne problemy

Problem Przyczyna i postępowanie

Po czyszczeniu wy‐
miennika ciepła z su‐
szarki wypływa woda

Wewnętrzna pokrywka wymiennika ciepła i/lub wy‐
miennik ciepła nie zostały prawidłowo założone i za‐
blokowane.

W komorze wymiennika ciepła są przyczepione kłacz‐
ki.
  Sprawdzić prawidłowość osadzenia wewnętrznej

pokrywki i wymiennika ciepła.
  Sprawdzić również ich uszczelki gumowe.
  Za pomocą ściereczki usunąć wszystkie widoczne

kłaczki z komory wymiennika ciepła.

Nie można uruchomić
żadnego programu

Nie można ustalić bezpośredniej przyczyny.
  Włożyć wtyczkę do gniazdka
  Włączyć suszarkę
  Zamknąć drzwiczki suszarki
  Sprawdzić bezpieczniki instalacji domowej

Awaria zasilania? Po przywróceniu zasilania przerwa‐
ny program zostaje automatycznie wznowiony.

Nie świeci się oświetle‐
nie bębna

Oświetlenie bębna wyłącza się automatycznie
(oszczędzanie energii).
  Wyłączyć suszarkę i włączyć ją z powrotem.
  Uszkodzoną żarówkę można wymienić: patrz na

końcu tego rozdziału.
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Problem Przyczyna i postępowanie

Proces suszenia trwa
zbyt długo lub nawet
został przerwany*

W miejscu ustawienia jest zbyt ciepło.
  Proszę dobrze przewietrzyć.

Pozostałości środków piorących, włosy i drobne
kłaczki mogą być przyczyną zatorów.
  Wyczyścić filtry kłaczków i wymiennik ciepła (patrz

rozdział "Czyszczenie i konserwacja").

Szczeliny wentylacyjne poniżej drzwiczek są zasłonię‐
te.
  Usunąć kosz na pranie lub inne przedmioty.

Zostały założone mokre filtry kłaczków.
  Filtry kłaczków muszą być suche.

Tekstylia są zbyt mokre.
  Zwiększyć ilość obrotów wirowania w pralce.

Bęben jest zbyt pełny.
  Uwzględnić maksymalną wielkość ładunku dla da‐

nego programu suszenia.

Ze względu na obecność metalowych zamków błys‐
kawicznych nie został dokładnie ustalony stopień wil‐
gotności prania.
  W przyszłości otwierać zamki błyskawiczne.
  Jeśli problem wystąpi ponownie, takie tekstylia

należy suszyć w programie Powietrze na ciepło.

* Przed ponownym uruchomieniem programu:
  Wyłączyć i włączyć suszarkę.
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Wymiana żarówki

 Odłączyć suszarkę od sieci elek‐
trycznej.

 Otworzyć drzwiczki.

U góry w otworze załadunkowym
znajduje się odchylana pokrywka oś‐
wietlenia.

 Dostępne w handlu narzędzie* wsu‐
nąć, lekko naciskając, pod boczną
krawędź pokrywki żarówki.

* np. szeroki śrubokręt

 Pokrywkę można otworzyć przez lek‐
kie naciśnięcie obrotem nadgarstka.

Pokrywka rozkłada się do dołu.

Żarówkę termoodporną można nabyć
wyłącznie w sklepach specjalistycznych
Miele/w serwisie Miele.

 Żarowka może być wyłącznie te‐
go samego typu i maksymalnie takiej
mocy, jaka jest podana na tabliczce
znamionowej i pokrywce oświetlenia.

 Wykręcić żarówkę w lewo.

 Wymienić żarówkę.

 Przechylić pokrywkę do góry i docis‐
nąć ją po lewej i po prawej stronie, aż
się słyszalnie zatrzaśnie.

 Zwrócić uwagę na pewne osa‐
dzenie pokrywki. Wnikająca wilgoć
może spowodować awarię (zwarcie).
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Naprawy
W razie wystąpienia usterek, których
nie można usunąć samodzielnie, proszę
powiadomić sprzedawcę Miele lub ser‐
wis Miele pod numerem telefonu:

22 54 33 630

Serwis wymaga podania modelu i nu‐
meru fabrycznego Państwa suszarki.
Obie te informacje można znaleźć na
tabliczce znamionowej, widocznej po
otwarciu drzwiczek:

Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe do tej suszar‐
ki można nabyć w sklepach specjalis‐
tycznych lub w serwisie firmy Miele.

Te i wiele innych interesujących produk‐
tów można również zamówić przez in‐
ternet.

Kosz suszarniczy

Za pomocą kosza suszarniczego moż‐
na suszyć lub wietrzyć takie produkty,
które nie mogą być poddawane obcią‐
żeniom mechanicznym.

Flakon zapachowy

Stosować flakon zapachowy przy su‐
szeniu, gdy preferowany jest jakiś
szczególny zapach.

Dodatkowo do flakonu zapachowego
wymagany jest dodatkowy uchwyt, któ‐
ry integrowany jest w filtrze kłaczków.

Okres i warunki gwarancji
Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Więcej informacji o warunkach gwaran‐
cji znajduje się w karcie gwarancyjnej,
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Widok z przodu

a Przewód podłączeniowy
 

b Pojemnik na wodę kondensacyjną
 
– opróżnić po każdym suszeniu

c Panel sterowania
 

d Drzwiczki
 

e Zewnętrzna klapka wymiennika ciep‐
ła
 

f Cztery wykręcane nóżki regulowane
na wysokość
 

gWąż odpływowy dla wody kondensa‐
cyjnej
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Widok z tyłu

aWystęp pokrywy z możliwością uch‐
wycenia do celów transportowych
(strzałki)
 

b Otwór zasysania powietrza chłodzą‐
cego dla wymiennika ciepła
 

c Przewód podłączeniowy
 

dWąż odpływowy dla wody konden‐
sacyjnej
 

eWyposażenie dla zewnętrznego
przyłącza wody kondensacyjnej:
opaska zaciskowa, adapter i uchwyt
węża
 

Miejsce ustawienia

 W obszarze otwierania drzwiczek
suszarki nie wolno instalować żad‐
nych zamykanych drzwiczek, drzwi‐
czek przesuwanych ani drzwiczek
osadzonych po przeciwnej stronie.

Przenoszenie suszarki na miejsce
ustawienia

Tylny występ pokrywy dysponuje możli‐
wością uchwycenia na czas transportu.
Do transportu suszarki (z podstawy
opakowania na miejsce ustawienia) na‐
leży wykorzystać przednie nóżki urzą‐
dzenia i tylny występ pokrywy.

Zabudowa pod blatem roboczym

 Montaż / demontaż zestawu do
zabudowy podblatowej musi zostać
przeprowadzony przez specjalistę.

– Zestaw do zabudowy podblatowej
jest konieczny. Dołączona do zesta‐
wu pokrywa blaszana zastępuje po‐
krywę urządzenia. Montaż pokrywy
blaszanej jest wymagany ze względu
na bezpieczeństwo elektryczne!

– Do zestawu do zabudowy podblato‐
wej jest dołączona instrukcja monta‐
żu.

– Zabudowa podblatowa może spowo‐
dować przedłużenie czasu suszenia.

– Przyłącze elektryczne powinno znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia i być
łatwo dostępne.

Przy wysokości wnęki:

– 830-840 mm wymagane są dłuższe
nóżki*.

– 870-885 / 915-930 mm wymagane są
jedna / dwie ramki wyrównawcze*.

* wyposażenie dodatkowe Miele
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Kolumna piorąco-susząca

Ta suszarka może zostać ustawiona z
pralką Miele w formie kolumny piorąco-
suszącej. W tym celu wymagany jest
zestaw pośredni* (WTV).

* wyposażenie dodatkowe Miele

Wypoziomowanie suszarki

Ta suszarka musi być wypoziomowana,
żeby była zagwarantowana jej bezuster‐
kowa praca.

Nierówności podłoża można wyrównać
obracając wykręcane nóżki.

 Przestrzeń powietrzna pomiędzy
spodem suszarki i podłogą nie może
zostać zmniejszona przez listwy co‐
kołowe, dywany o długim włosiu itp.
W przeciwnym razie nie będzie za‐
gwarantowany wystarczający dopływ
powietrza.

 Nie blokować otworów dla po‐
wietrza chłodzącego z przodu za po‐
mocą koszy na pranie lub innych
przedmiotów.
W przeciwnym razie nie będzie za‐
gwarantowane wystarczające chło‐
dzenie powietrzem wymiennika ciep‐
ła.

Wentylacja pomieszczenia

Powietrze chłodzące zasysane przy su‐
szeniu jest wydmuchiwane z przodu i
podgrzewa powietrze w pomieszczeniu.
Dlatego należy się zatroszczyć o wy‐
starczającą wentylację pomieszczenia.
W przeciwnym razie czas suszenia
ulegnie przedłużeniu.

Przed późniejszym transportem

Po każdym suszeniu w obszarze pompy
znajduje się niewielka ilość wody kon‐
densacyjnej. Ta woda kondensacyjna
może się wylać przy przechyleniu su‐
szarki. Dlatego zalecamy, żeby przed
transportem uruchomić na ok. 1 minutę
program Powietrze na ciepło. Pozostała
woda kondensacyjna jest odprowadza‐
na poprzez wąż odpływowy lub do po‐
jemnika na wodę kondensacyjną (który
należy wówczas jeszcze raz opróżnić).
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Podłączenie elektryczne
Ta suszarka jest wyposażona w prze‐
wód podłączeniowy z wtyczką gotową
do podłączenia.

Należy zawsze zagwarantować dostęp‐
ność wtyczki, żeby istniała możliwość
odłączenia suszarki od zasilania.

Podłączenie może nastąpić wyłącznie
do stałego przyłącza elektrycznego wy‐
konanego zgodnie z obowiązującymi
normami.

W żadnym wypadku tego urządzenia
nie wolno podłączać za pośrednictwem
przedłużaczy, jak np. listwy zasilające
itp., w celu wykluczenia potencjalnych
zagrożeń (zagrożenie pożarowe).

O znamionowym poborze mocy i odpo‐
wiednim zabezpieczeniu informuje tab‐
liczka znamionowa. Należy porównać
dane na tabliczce znamionowej z para‐
metrami sieci elektrycznej.
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Odprowadzanie wody konden‐
sacyjnej na zewnątrz

Uwagi

Woda kondensacyjna powstająca przy
suszeniu jest odpompowywana przez
wąż odpływowy z tyłu suszarki do po‐
jemnika na wodę kondensacyjną.

Istnieje również możliwość odprowa‐
dzania wody kondensacyjnej za pomo‐
cą węża odpływowego na zewnątrz. W
takim przypadku nie trzeba więcej op‐
różniać pojemnika na wodę kondensa‐
cyjną.

Długość węża: 1,50 m
Maks. wysokość pompowania: 1,50 m
Maks. odległość pompowania: 4,00 m

Jako wyposażenie dodatkowe można
nabyć

– przedłużenie węża,

– zestaw montażowy "Zawór zwrotny"
dla zewnętrznego przyłącza wody.
Obejmuje przedłużenie węża.

Przekładanie węża spustowego

 Nie ciągnąć za wąż odpływowy,
nie zgniatać go ani nie załamywać.
W przeciwnym razie może on zostać
uszkodzony!

W wężu odpływowym znajduje się nie‐
wielka ilość wody resztkowej. Dlatego
należy przygotować jakieś naczynie.

 Ściągnąć wąż odpływowy z króćca.

 Spuścić wodę resztkową do naczy‐
nia.

 Odwinąć wąż i wyciągnąć go ostroż‐
nie z uchwytów.

 Przeprowadzić wąż - w zależności od
potrzeb - w prawo lub w lewo.

Wąż powinien pozostać w środkowym
uchwycie, żeby nie został przypadkowo
załamany.
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Zawieszanie węża odpływowego (w
umywalce/odpływie podłogowym)

 Patrz rysunek Widok z przodu.

 Zabezpieczyć wąz odpływowy
przed zsunięciem (np. przywiązać),
gdy zawiesza się go np. w umywal‐
ce.
W przeciwnym razie wypływająca
woda może spowodować szkody.

 Stosować łukowaty uchwyt, żeby
uniknąć załamań na wężu odpływo‐
wym.
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Szczególne warunki instalacyjne,
które wymagają zastosowania zawo‐
ru zwrotnego

 Bez zaworu zwrotnego woda
może wpłynąć lub zostać zassana z
powrotem do suszarki i się wylać.
Woda ta może spowodować uszko‐
dzenia suszarki i szkody w pomie‐
szczeniu.
W przypadku występowania szcze‐
gólnych warunków przyłączenio‐
wych, jak opisane poniżej, musi być
zastosowany zawór zwrotny.

Do szczególnych warunków instalacyj‐
nych, w przypadku których wymagany
jest zawór zwrotny, należą:

– Odprowadzenie do umywalki lub od‐
pływu podłogowego, gdy końcówka
węża jest zanurzona w wodzie.

– Podłączenie do syfonu umywalkowe‐
go.

– Różne możliwości instalacyjne, w
których dodatkowo podłączona jest
np. pralka lub zmywarka.

Makysmalna wysokość odpompowy‐
wania z zaworem zwrotnym: 1,00 m

Przykład: podłączenie do syfonu umy‐
walkowego

Wąż odpływowy z zaworem zwrotnym
można podłączyć bezpośrednio do
specjalnego syfonu umywalkowego.

 Wyjąć wyposażenie znajdujące się z
tyłu w górnej części suszarki: adapter
1 i umieszczoną za nim opaskę zacis‐
kową 3.
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1. Adapter

2. Nakrętka do syfonu umywalkowego

3. Opaska zaciskowa

4. Końcówka węża (mocowana na uch‐
wycie węża)

5. Zawór zwrotny

6. Wąż odpływowy suszarki

 Zainstalować adapter 1 do syfonu
umywalkowego za pomocą nakrętki
2.
Z reguły nakrętka jest wyposażona w
zaślepkę, którą należy wyjąć.

 Założyć końcówkę węża 4 na adapter
1.

 Zastosować uchwyt węża.

 Zaciągnąć opaskę zaciskową 3 bez‐
pośrednio za nakrętką za pomocą
śrubokręta.

 Zawór zwrotny 5 wetknąć w wąż od‐
pływowy 6 suszarki.

Zawór zwrotny 5 musi zostać za‐
montowany w taki sposób, żeby
strzałka była skierowana w kierunku
przepływu (w kierunku umywalki).

 Zamocować zawór zwrotny za pomo‐
cą opasek zaciskowych.
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Wielkość

ładunku1
Stopień wiro‐
wania w pral‐

ce

Wilgot‐
ność
reszt‐
kowa

Energia Czas
trwania

kg obr/min % kWh min

Bawełna Do szafy 2 7,0

3,5

1000

1000

60

60

4,14

2,28

109

65

Bawełna Do szafy  7,0

7,0

7,0

1200

1400

1600

53

50

44

3,75

3,55

3,15

100

95

86

Bawełna Do prasowania 7,0

7,0

7,0

7,0

1000

1200

1400

1600

60

53

50

44

3,10

2,75

2,55

2,20

89

79

74

65

Tkaniny delikatne Do szafy 3,5 1200 40 1,40 45

Tkaniny delikatne Do prasowania 3,5 1200 40 1,20 39

Automatic plus 5,0 800 50 2,70 114

1 Waga suchego prania

2 Program testowy zgodnie z rozporządzeniem 392/2012/EU dla etykiety energetycznej zmierzonej
wg EN 61121

Wszystkie nie oznaczone wartości zostały ustalone w oparciu o normę EN 61121

Pobór mocy w trybie wyłączonym:
Pobór mocy w trybie czuwania:

0,10 W
3,50 W

Wskazówki do testów porównawczych:

Do celów testowych zgodnie z EN 61121 przed rozpoczęciem właściwych testów należy przeprowa‐
dzić cykl suszenia z 3 kg prania bawełnianego zgodnie z w/w normą o wilgotności początkowej 70% w
programie Bawełna Do szafy.

Dane dotyczące zużycia mogą odbiegać od podanych wartości w zależności od wielkości ładun‐
ku, różnych rodzajów tkanin, wilgotności resztkowej po wirowaniu, wahań napięcia w sieci elek‐
trycznej.
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Wysokość 850 mm

Szerokość 595 mm

Głębokość 587 mm

Głębokość przy otwartych drzwiczkach 1062 mm

Wysokość w zabudowie podblatowej 820 mm

Szerokość w zabudowie podblatowej 600 mm

Głębokość w zabudowie podblatowej 600 mm

Zabudowa podblatowa tak

Ustawienie w kolumnie tak

Ciężar ok. 51 kg

Objętość bębna 111 l

Wielkość ładunku 7,0 kg (waga suchego prania)

Objętość pojemnika na wodę konden‐
sacyjną

4,2 l

Długość węża 1,5 m

Maks. wysokość odpompowywania 1,5 m

Maks. odległość odpompowywania 4,00 m

Długość przewodu podłączeniowego 2,00 m

Napięcie zasilające patrz tabliczka znamionowa

Moc przyłączeniowa patrz tabliczka znamionowa

Zabezpieczenie patrz tabliczka znamionowa

Moc żarówki patrz tabliczka znamionowa

Znaki certyfikacyjne patrz tabliczka znamionowa
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Funkcje programowane do zmiany wartości standardowych

Ta suszarka jest fabrycznie ustawiona w taki sposób, że pracuje efektywnie
w każdych warunkach. Dodatkowo ta suszarka oferuje Państwu możliwość
zmiany wartości standardowych. Dzięki temu można dopasować elektronikę
suszarki do swoich indywidualnych wymagań.

 

Korzystanie z funkcji programowanych jest możliwe - ale nie obowiązkowe.
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Zmiana wilgotności resztkowej
programu "Bawełna"

Elektronika tej suszarki jest nastawio‐
na na możliwie efektywne i energoo‐
szczędne suszenie. W tym programie
można jednak ustawić równocześnie
stopnie suszenia jako bardziej suche
lub bardziej wilgotne.

Wyjątek: stopień suszenia Do szafy po‐
zostaje niezmieniony.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 1x.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Wilgotność końcowa będzie więk‐
sza

 Ustawienie fabryczne
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Wilgotność końcowa będzie
mniejsza
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Zmiana wilgotności resztkowej
programu "Tkaniny delikatne"

Elektronika tej suszarki jest nastawio‐
na na możliwie efektywne i energoo‐
szczędne suszenie. W tym programie
można jednak ustawić równocześnie
stopnie suszenia jako bardziej suche
lub bardziej wilgotne.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Bawełna Do
szafy+.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 2x.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Wilgotność końcowa będzie więk‐
sza

 Ustawienie fabryczne
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Wilgotność końcowa będzie
mniejsza
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Ustawianie ochrony przed za‐
gniataniem

Do uniknięcia zagnieceń, gdy po za‐
kończeniu programu tekstylia nie zos‐
taną natychmiast wyjęte. Przez 
2 godz. po zakończeniu programu bę‐
ben obraca się co jakiś czas.

Ochrona przed zagniataniem

– jest fabrycznie włączona. Można ją
skrócić lub wyłączyć.

– jest skuteczna we wszystkich progra‐
mach za wyjątkiem programu Wełna
Finish.

– powinna zawsze pozostać włączona.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Bawełna Do
szafy.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 3x.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Ochrona przed zagniataniem wył.

 Ochrona przed zagniataniem
1 godz.
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Ochrona przed zagniataniem
2 godz. (ustawienie fabryczne)
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Wyłączanie/włączanie brzęczy‐
ka

Ta suszarka udziela powiadomienia
akustycznego na koniec programu (co
jakiś czas przez maks. 1 godz.).

Fabrycznie brzęczyk jest włączony,
można go wyłączyć.

Ciągły sygnał ostrzegawczy przy komu‐
nikatach błędów jest niezależny od us‐
tawień brzęczyka.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator Bawełna Tryb
łagodny.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 4x.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Brzęczyk wył.

 Brzęczyk wł. (ustawienie fabrycz‐
ne)
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Zmiana wyboru programu "Au‐
tomatic plus"

W tym programie efekt suszenia jest
ustawiony na standardowy stopień su‐
szenia Do szafy. Istnieje możliwość
przełączenia na stopień suszenia Do
prasowania (bardziej wilgotny) lub Do
szafy+ (bardziej suchy niż standardo‐
wy stopień suszenia).

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Bawełna Do
prasowania.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 6x.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Standardowym stopniem suszenia
będzie Do prasowania

 Ustawienie fabryczne
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Standardowym stopniem suszenia
będzie Do szafy+
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Ustawianie przedłużenia czasu
schładzania

Fazę schładzania przed zakończeniem
programu można przedłużyć indywi‐
dualnie 2-stopniowo. Tekstylia zosta‐
ną wówczas bardziej schłodzone.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Bawełna Do
maglowania.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 7x.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Ustawienie fabryczne

 Czas schładzania przedłużony o
5 minut
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Czas schładzania przedłużony o
10 minut
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Ustawianie trybu czuwania

Lampki kontrolne gasną po 10 minu‐
tach a lampka kontrolna przycisku
Start miga powoli: redukcja zużycia
energii.

"Wybudzanie" suszarki z trybu czuwa‐
nia

 Obrócić programator lub nacisnąć
przycisk Start. Obie te czynności nie
mają żadnego wpływu na bieżący
program.

Wł.

Funkcja czuwania jest włączona i lamp‐
ki kontrolne wyłączą się po 10 minu‐
tach:

– gdy po włączeniu nie zostanie wybra‐
ny żaden program,

– po uruchomieniu programu.

Ale: Na koniec programu lub po zakoń‐
czeniu fazy ochrony przed zagniataniem
lampki kontrolne pozostaną włączone
na 10 minut. Brzęczyk (jeśli jest wybra‐
ny) rozlega się przez 10 minut po za‐
kończeniu programu.

Nie w bieżącym programie (ustawie‐
nie fabryczne)

Tak jak opisano pod "wł.". 
Ale: Lampki kontrolne nie zgasną w bie‐
żącym programie.

Wył.

Lampki kontrolne nie zgasną przy włą‐
czonej suszarce.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Wygładza‐
nie.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 8x.
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To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Wł.

 Nie w bieżącym programie (usta‐
wienie fabryczne)
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Wył.
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Zmiana funkcji wskaźnika ka‐
nałów powietrza

Kłaczki muszą zostać usunięte po su‐
szeniu. Dodatkowo lampka kontrolna
Wyczyścić kanały powietrza przypomi‐
na o tym, gdy tylko stopień nagroma‐
dzenia kłaczków osiągnie odpowiedni
poziom. Można zdecydować samo‐
dzielnie, przy jakim stopniu nagroma‐
dzenia kłaczków powinno się pojawiać
to przypomnienie.

Ustalić metodą prób i błędów, która op‐
cja najlepiej spełnia Państwa oczekiwa‐
nia.

W przypadku szczególnych usterek
lampka kontrolna może się zapalić nie‐
zależnie od tej funkcji programowanej.

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Wełna Fi‐
nish.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 1x długo.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Lampka kontrolna Wyczyścić ka‐
nały powietrza nie spełnia żadnej
funkcji

 Lampka kontrolna Wyczyścić ka‐
nały powietrza zapala się dopiero
przy silnym nagromadzeniu kłacz‐
ków
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Ustawienie fabryczne
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 2x)

 Lampka kontrolna Wyczyścić ka‐
nały powietrza zapala się już przy
niewielkim nagromadzeniu kłacz‐
ków
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 3x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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Zmiana ustawień przewodnoś‐
ci

 Ta funkcja programowana może
być ustawiana tylko wtedy, gdy koń‐
cowa wilgotność prania jest błędnie
ustalana ze względu na bardzo mięk‐
ką wodę.

Warunek

Woda, w której zostały wyprane teksty‐
lia, jest ekstremalnie miękka i jej prze‐
wodność (elektryczna) jest mniejsza niż
150 μS/cm. O przewodność wody pit‐
nej można się dowiedzieć w lokalnym
zakładzie wodociągowym.

 Uaktywniać tę funkcję progra‐
mowaną rzeczywiście tylko wtedy,
gdy występuje powyższy warunek.
W przeciwnym razie efekt suszenia
będzie niezadowalający!

Programowanie i zapamiętywanie
odbywa się w krokach (, ,  ...)
za pomocą przycisku Start i progra‐
matora.

Warunki wstępne:

– Suszarka jest wyłączona.

– Drzwiczki są zamknięte.

– Programator jest ustawiony na pozy‐
cję Koniec.

 Nacisnąć przycisk Start i przytrzy‐
mać go naciśniętym podczas wyko‐
nywania kroków -.

 Włączyć suszarkę.

 Poczekać, aż lampka kontrolna Start
zacznie się świecić stale . . .

 . . . a następnie puścić przycisk
Start.

 Obrócić programator na Powietrze
na zimno.

Lampka kontrolna Opróżnić pojemnik
miga 1x długo, 2x krótko.

To, która opcja jest wybrana, jest
wskazywane na wyświetlaczu przez
liczbę, wyświetlaną na zmianę z .

 Ustawienie fabryczne

 Obniżona przewodność
(lampka kontrolna Wyczyścić kanały
powietrza miga dodatkowo 1x)

 Naciskając przycisk Start można
przełączyć liczbę.

 Wyłączyć suszarkę.

Programowanie zostaje zapamiętane na
stałe. Można je w każdej chwili zmienić.

Kontrola

 Wykonać kroki -.

 Wyłączyć suszarkę po sprawdzeniu
lampek kontrolnych (patrz wyżej).
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