Instrucţiuni de utilizare
Maşină de spălat cu uscător

Este esenţial să citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcţiune. Astfel vă protejaţi şi evitaţi pagubele.
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Contribuiţi la protecţia mediului înconjurător
Aruncarea ambalajului de
transport
Ambalajul protejează aparatul de pagubele ce pot apărea în timpul transportului. Ambalajul de transport şi protecţie a
fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la aruncare
şi care pot fi reciclate în modul obişnuit.
Prin readucerea ambalajelor în circuitul
materialelor se economisesc materii prime şi se reduc deşeurile. Reprezentanţa
dumneavoastră va lua în primire ambalajul pe care îl returnaţi.

Aruncarea aparatului vechi
Aparatele electrice şi electronice conţin
multe materiale valoroase. Conţin, de
asemenea, anumite substanţe, amestecuri şi componente necesare pentru
funcţionarea şi siguranţa aparatelor.
Acestea pot fi dăunătoare sănătăţii oamenilor şi mediului, dacă sunt aruncate
în gunoiul menajer sau sunt manipulate
necorespunzător. De aceea, nu aruncaţi
niciodată aparatul vechi împreună cu
gunoiul menajer.

Pentru predarea şi reciclarea aparatelor
electrice şi electronice, apelaţi la punctele de colectare şi preluare oficiale înfiinţate de municipalităţi, distribuitori sau
Miele. Purtaţi responsabilitatea pentru
ştergerea eventualelor date personale
de pe aparatul vechi pe care doriţi să îl
casaţi. Aveţi grijă ca până la transportul
în vederea reciclării aparatul să fie păstrat în condiţii de siguranţă pentru copii.
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Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 Este esenţial să citiţi aceste instrucţiuni.
Această mașină de spălat cu uscător a fost fabricată conform prevederilor de siguranţă relevante. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor şi daune materiale.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Ele conţin informaţii importante pentru siguranţa, utilizarea şi întreţinerea aparatului. Astfel vă protejaţi şi evitaţi pagubele.
Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi transmiteţi-le mai departe eventualilor viitori proprietari.

Întrebuinţare adecvată
 Acest aparat se utilizează în mediul casnic şi în spaţii rezidenţiale
şi de lucru asemănătoare.

 Maşina de spălat cu uscător trebuie folosită doar ca aparat electrocasnic, pentru
– spălarea articolelor pe ale căror etichete de îngrijire producătorul
specifică faptul că pot fi spălate la maşină.
– uscarea articolelor spălate în apă, pe ale căror etichete de îngrijire
producătorul specifică faptul că pot fi uscate în uscător.
Orice altă întrebuinţare este contraindicată. Compania Miele nu îşi
asumă nici o răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării
necorespunzătoare sau incorecte a maşinii.

 Aparatul nu este adecvat pentru uz în aer liber.
 Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau mintale, ori fără experienţă şi cunoştinţe
de utilizare a aparatului, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării sale de către o persoană responsabilă.
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Indicaţii de siguranţă şi avertizări
Siguranţa copiilor
 Nu le permiteţi copiilor sub opt ani să se apropie de aparat, decât
dacă îi supravegheaţi în permanenţă.

 Le puteţi permite copiilor având cel puţin opt ani să folosească
aparatul doar după ce le-aţi explicat foarte clar modul de utilizare şi
după ce au învăţat să îl folosească în siguranţă. Ei trebuie să cunoască şi să înţeleagă potenţialele pericole ale unei utilizări incorecte.

 Copiii nu trebuie lăsaţi să cureţe ori să întreţină aparatul fără a fi
supravegheaţi.

 Supravegheaţi copiii care se află în apropierea aparatului. Nu le
permiteţi să se joace cu acesta.

Aspecte tehnice
 Înainte de a amplasa aparatul, verificaţi ca acesta să nu prezinte
semne vizibile de avariere.
Nu amplasaţi şi nu puneţi în funcţiune un aparat avariat.

 Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, verificaţi ca datele de conectare (tensiune, putere şi frecvenţă), trecute pe eticheta
cu date tehnice, să corespundă instalaţiei electrice din locuinţă. Dacă aveţi nelămuriri, consultaţi un electrician calificat.

8

Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Siguranţa electrică a aparatului poate fi garantată doar dacă acesta este legat la un conductor de protecţie instalat conform prevederilor relevante.
Este foarte important ca această cerinţă fundamentală de protecţie
să fie verificată şi, în cazul în care aveţi nelămuriri, apelaţi la un electrician calificat să verifice instalaţia clădirii.
Compania Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele
unei legări la pământare inexistente sau neadecvate.

 Din motive de siguranţă, nu utilizaţi prelungitoare, prize mobile
multiple sau alte echipamente similare (pericol de incendiu prin supraîncălzire).

 Efectuarea reparaţiilor neautorizate poate atrage după sine pericole neprevăzute pentru utilizator, pentru care producătorul nu îşi asumă nici o răspundere. Lucrările de reparare pot fi efectuate doar de
către personal autorizat de compania Miele; în caz contrar încetează
orice drepturi de garanţie pentru pagubele ulterioare.

 Respectaţi instrucţiunile din capitolul "Amplasare şi racordare"
precum şi din capitolul "Date tehnice".

 Datorită cerinţelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistenţă chimică, rezistenţă la abraziune şi vibraţii), acest aparat este dotat cu o lampă specială. Această lampă specială trebuie
folosită numai în scopurile prevăzute. Nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea poate fi efectuată numai de către un specialist autorizat Miele sau Serviciul de asistenţă tehnică Miele.

 Accesibilitatea ştecărului trebuie asigurată în permanenţă, pentru
ca aparatul să poată fi deconectat de la alimentarea cu energie electrică de la reţea.
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Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 În timpul lucrărilor de reparare, întreţinere şi curăţare, aparatul trebuie deconectat de la reţeaua electrică, acesta fiind complet deconectat doar atunci când:
– ştecărul aparatului este scos din priză sau
– siguranţa principală este decuplată sau
– siguranţa fuzibilă este complet deşurubată.

 Sistemul Miele Waterproof (anti-inundaţie) previne producerea daunelor cauzate de scurgerea apei, dacă sunt îndeplinite următoarele
cerinţe:
– Mașina este racordată în mod corespunzător la alimentarea cu
apă şi la reţeaua electrică.
– Dacă mașina prezintă orice semne vizibile de avariere, trebuie neapărat reparată.

 Maşina este proiectată să funcţioneze la o presiune a apei între
100 kPa şi 1.000 kPa (1-10 bari).

 Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb
originale marca Miele. Doar în aceste condiţii Miele poate garanta siguranţa utilizării aparatului.

 În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit
de către un electrician autorizat de compania Miele, pentru a proteja
utilizatorii de pericole.

 Acest aparat nu poate fi utilizat în instalaţii mobile (de ex. ambarcaţiuni).

 Orice modificare adusă aparatului trebuie efectuată cu autorizarea
expresă din partea companiei Miele.

 Funcţionarea sigură este garantată numai dacă aparatul este conectat la reţeaua electrică publică.
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Indicaţii de siguranţă şi avertizări
Utilizare corectă
 Nu amplasaţi mașina de spălat cu uscător în încăperi cu temperaturi sub limita de îngheţ. Furtunurile îngheţate pot plesni sau crăpa,
iar buna funcţionare a unităţii electronice poate fi afectată la temperaturi sub limita de îngheţ.

 Înainte de punerea în funcţiune a maşinii, înlăturaţi barele de transport din partea posterioară a maşinii (consultaţi capitolul "Amplasare
şi racordare" secţiunea "Demontarea barelor de transport"). În timpul
centrifugării, şuruburile de siguranţă pentru transport nedemontate
pot afecta atât maşina cât şi mobilierul/aparatele adiacente.

 Închideţi robinetul de apă dacă maşina urmează să nu fie folosită
o perioadă mai lungă de timp (de ex. în timpul concediului), mai ales
dacă nu există o scurgere în podea în imediata sa apropiere.

 Pericol de inundare! Dacă agăţaţi furtunul de evacuare de o chiuvetă, verificaţi ca apa să se scurgă suficient de repede din chiuvetă.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare este bine fixat şi nu alunecă.
Forţa apei evacuate poate disloca furtunul neasigurat.

 Asiguraţi-vă că în maşina de spălat nu ajung nici un fel de obiecte
străine (de ex. cuie, ace, monede, agrafe), împreună cu rufele. Acestea pot deteriora componentele maşinii (de ex. cuva, tamburul). La
rândul lor, componentele deteriorate pot duce la deteriorarea rufelor.

 Verificaţi ca printre rufe să nu rămână recipiente de dozare (de ex.
săculeţi, bile etc.) înainte de pornirea programului de uscare. Acestea
se pot topi în timpul programului de uscare, deteriorând atât maşina,
cât şi rufele.

 Procedaţi cu atenţie deoarece capacul metalic este fierbinte după
uscare! Deschideţi larg uşa după ciclul de uscare. Nu atingeţi capacul metalic din interiorul hubloului de sticlă. Acesta poate fi încă fierbinte - Pericol de arsuri.
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Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Folosiţi balsam de rufe şi produse similare conform instrucţiunilor
de pe ambalajele produselor.

 Dacă se administrează cantitatea corectă de detergent, maşina nu
trebuie detartrată. Dacă totuşi se formează depuneri ample de calcar
în maşină, astfel încât este necesară îndepărtarea lor, utilizaţi agenţi
anti-calcar necorozivi speciali. Aceşti agenţi speciali anti-calcar sunt
disponibili la reprezentanţa sau Serviciul de asistenţă tehnică Miele.
Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de pe ambalajul agentului anticalcar.

 Pentru a preveni riscul de incendiu, este interzisă uscarea următoarelor articole în uscător:
– articole nespălate;
– articole care nu au fost curăţate temeinic şi care au rămas murdare de ulei, grăsimi sau alte resturi (de ex. rufele de bucătărie şi
cosmetică cu resturi de ulei, grăsime, cremă, loţiuni, etc.). Dacă
articolele nu au fost curăţate temeinic, există pericolul ca acestea
să se aprindă atunci când sunt încălzite, chiar şi după ce au fost
scoase din maşină, la finalul programului;
– articole tratate cu agenţi de curăţare inflamabili, sau care conţin
resturi de acetonă, alcool, benzină, gazolină, agenţi de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară, agenţi de îndepărtare a cerii sau
alte substanţe chimice (de ex. mopuri, cârpe de şters pe jos);
– articole pătate cu spumă de păr, fixativ de păr, soluţii de îndepărtare a lacului de unghii sau alte substanţe asemănătoare.
Spălaţi foarte bine rufele foarte murdare: asiguraţi-vă că folosiţi suficient detergent şi selectaţi o temperatură ridicată. Pentru a vă asigura că le-aţi curăţat temeinic, le puteţi spăla de mai multe ori.

12

Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Pentru a preveni riscul de incendiu, este interzisă uscarea următoarelor materiale şi articole în uscător:
– articole care au fost curăţate în prealabil cu substanţe chimice industriale (precum cele folosite în curăţătorii chimice);
– ţesături care conţin mult cauciuc, cauciuc buretos sau materiale
de consistenţă asemănătoare cauciucului. De exemplu, produse
realizate din cauciuc spongios latex, căşti de duş, materiale impermeabile, articole cauciucate şi articole de îmbrăcăminte sau
perne umplute cu cauciuc spongios;
– articole umplute sau căptuşite (de ex. perne, jachete). În cazul în
care cusăturile acestora sunt desfăcute, căptuşeala poate ieşi în
afară, cu riscul de a se aprinde în uscător.

 Folosiţi doar coloranţi specificaţi de producător ca fiind adecvaţi
pentru utilizare în maşini de spălat cu uscător de uz casnic. Nu dozaţi cantităţi excesive. Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile producătorului.

 Agenţii de îndepărtat petele de vopsea textilă conţin compuşi ai
sulfului care pot cauza pagube precum coroziunea. Nu folosiţi aceste
produse în maşina de spălat cu uscător.

 La multe programe, faza de încălzire este urmată de o fază de răcire, astfel încât articolele să nu fie prea fierbinţi şi să poată fi scoase
cu uşurinţă (de asemenea, astfel se reduce riscul ca articolele să se
autoaprindă). Programul se încheie abia după finalizarea fazei de răcire. Aşteptaţi întotdeauna ca programul să se încheie, înainte de a
scoate rufele.

 Avertizare: Nu opriţi maşina de spălat cu uscător înainte de încheierea programului de uscare. Dacă faceţi acest lucru şi scoateţi imediat rufele, aparatul poate emite o cantitate mare de căldură.

 Materialele textile care au fost pretratate cu agenţi de curăţare pe
bază de solvenţi trebuie clătite bine în apă curată înainte de a fi spălate în maşină.
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Indicaţii de siguranţă şi avertizări
 Nu folosiţi niciodată în această maşină de spălat cu uscător agenţi
de curăţare pe bază de solvenţi (de ex. cu conţinut de benzină pentru curăţare chimică). Componentele maşinii se pot deteriora şi pot fi
emanaţi vapori toxici. Pericol de incendiu şi explozie!

 În cazul în care vă stropiţi în ochi cu detergent, clătiţi imediat cu
apă călduţă din abundenţă. Dacă ingeraţi accidental detergent, consultaţi imediat medicul. Persoanele cu pielea lezată sau sensibilă trebuie să evite contactul cu detergentul.

 Capacitatea maximă de încărcare este de 7,0 kg pentru spălare şi
4,0 (rufe uscate) pentru uscare. Capacităţile de încărcare parţial reduse pentru fiecare dintre programe sunt specificate în capitolul "Privire de ansamblu asupra programelor".

 Atenţie la deschiderea uşii în urma folosirii funcţiei cu abur. Există
pericolul de opărire cu aburii emanaţi de maşină, precum şi pericolul
de ardere la atingerea tamburului şi a hubloului fierbinte. Retrageţi-vă
un pas şi aşteptaţi până când aburii se risipesc.

Accesorii
 Accesoriile pot fi montate sau instalate doar cu aprobarea expresă
din partea companiei Miele. Dacă folosiţi alte piese, revendicările de
garanţie, performanţă şi siguranţă ale produsului vor fi invalidate.

 Aveţi grijă ca soclul Miele disponibil ca accesoriu ce se poate comanda separat să se potrivească la această maşină de spălat cu uscător.
Compania Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru pagubele
cauzate de nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi avertizărilor.
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Utilizarea maşinii de spălat cu uscător
Panou de comandă

a Afişaj cu butoane cu senzori
Mai multe explicaţii sunt disponibile
pe pagina următoare.

g Butoane Extraopţiuni
Programele pot fi completate prin
adăugarea diverselor extraopţiuni.

b Buton Start/Stop
Porneşte programul selectat şi anulează programul început.

h Selector de programe
Pentru selectarea programelor de
spălare şi uscare.

c Buton temperatură
i Interfaţă optică
Pentru setarea temperaturii de spălaPentru asistenţa tehnică.
re dorite.
j Buton 
d Buton Viteză de centrifugare
Pentru pornirea şi oprirea aparatului.
Mașina de spălat cu uscător se
Pentru setarea vitezei de centrifugare
dorite.
opreşte automat pentru a economisi
energie electrică. Acest lucru are loc
e Buton Grad de uscare
la 15 minute după încheierea prograPentru setarea gradului de uscare
mului/a etapei de anti-şifonare, dacă
dorit.
nu se mai operează alte comenzi.
f Butoane Dozare
Pentru setarea dozării automate a detergentului şi a capsulelor de dozare.
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Utilizarea maşinii de spălat cu uscător
Legenda panoului de comandă
DE

RO

Start/Stop

Start/Stop

Temperatur

Temperatură

Drehzahl

Viteză de centrifugare

Trockenstufen

Grad de uscare

Einstellungen

Setări

Waschen

Spălare

Trocknen

Uscare

Startvorw.

Start întârziat

Cap 

Cap 

TwinDos

TwinDos

ProgrammManager

ProgrammManager

Flecken

Pete

Weitere Optionen

Opţiuni suplimentare

Baumwolle

Bumbac

Pflegeleicht

Întreţinere uşoară

Feinwäsche

Delicate

Wolle 

Lână 

Oberhemden

Cămăşi

Automatic

Automat

Weitere Programme

Alte programe

QuickPower

QuickPower

Express

Express

Auffrischen

Împrospătare

Finish Dampf

Finish abur

Lüften warm

Aer cald
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Utilizarea maşinii de spălat cu uscător
Afişaj cu butoane cu senzori

Afişaj de bază
Afişajul de bază al unui program de
spălare prezintă, de la stânga la dreaptă, următoarele valori:
2:59

60°C

1600

– durata programului
– temperatura de spălare selectată
– viteza de centrifugare selectată

k Buton cu senzor 
Derulează lista de opţiuni în jos sau
micşorează valori.
l Buton cu senzor OK
Confirmă programul selectat, o valoare setată sau deschide un submeniu.
m Buton cu senzor 
Derulează lista de opţiuni în sus sau
măreşte valori.
n Buton cu senzor Spălare
Pentru selectarea funcţiei Spălare.

Afişajul de bază al unui program de uscare prezintă, de la stânga la dreaptă,
următoarele valori:
1:30

Normal

1600

– durata programului
– gradul de uscare selectat (doar scurt)
– viteza de centrifugare pentru Termocentrifugare (dacă programul permite
acest lucru)
Afişajul de bază al unui program de
spălare şi uscare fără întrerupere prezintă:

o Buton cu senzor Uscare
Pentru selectarea funcţiei Uscare.

– durata programului

p Buton cu senzor Start întârziat
Pentru selectarea funcţiei Start întârziat.

– temperatura de spălare selectată

– gradul de uscare selectat (doar scurt)

– viteza de centrifugare selectată
Sfat: Cu butoanele cu senzori aprinse
 şi  puteţi să vizualizaţi gradul de
uscare selectat.
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Utilizarea maşinii de spălat cu uscător
Exemple de operare

Utilizare

Parcurgerea listei de selecţie

Maşina de spălat cu uscător poate fi
utilizată pentru:

După săgeţile  de pe afişaj puteţi vedea că este disponibilă o listă de selecţie.



Limbă 

Prin atingerea butonului cu senzor 
lista de selecţie se derulează în jos, iar
prin atingerea butonului cu senzor 
lista de selecţie se derulează în sus. Cu
ajutorul butonului cu senzor OK se activează punctul prezent pe afişaj.
Marcarea punctului selectat



 Cap 

Dacă a fost activat un punct într-o listă
de selecţie, acesta va fi marcat cu o bifă .
Setarea valorilor numerice
Start în

00:00 h

Valoarea numerică este afişată în alb.
Prin atingerea butonului cu senzor  se
reduce valoarea numerică, iar prin atingerea butonului cu senzor  se măreşte
valoarea numerică. Cu ajutorul butonului cu senzor OK se activează valoarea
numerică prezentă pe afişaj.
Părăsirea unui submeniu
Puteţi părăsi submeniul selectând înapoi
.
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– spălare separată
capacitate de încărcare (în funcţie de
program) max. 7,0 kg,
– uscare separată
capacitate de încărcare (în funcţie de
program) max. 4,0 kg,
sau
– spălare şi uscare fără întrerupere
capacitate de încărcare (în funcţie de
program) max. 4,0 kg.

Prima punere în funcţiune
Extragerea cartuşelor de detergent și a cotului detaşabil
din tambur
În tambur se găsesc două cartuşe cu
detergent pentru dozarea automată a
detergentului și un cot detaşabil pentru
furtunul de evacuare.

Folosirea cartuşelor de detergent
La cartuşele de detergent este vorba de
sistemul bifazic de la Miele, care constă
din:
1. UltraPhase 1 (detergent de bază)
2. UltraPhase 2 (intensificator de curăţare)
Cartuşele de detergent sunt produse
de unică folosinţă. Cartuşe de detergent noi pot fi achiziţionate de la Miele
Shop sau de la reprezentanţa Miele.
Cartuşele goale pot fi evacuate prin
Sistemul dual din Germania .

 Introduceţi degetele în mânerul îngropat şi trageţi uşa.
 Extrageţi ambele cartuşe și cotul detașabil.

 Înlăturaţi dopurile pentru transport ale
cartuşelor de detergent.

 Închideţi uşa cu un balans uşor.
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Prima punere în funcţiune

 Pentru a deschide, apăsaţi clapeta
pentru TwinDos.
Clapeta va sări din locaşul său.

 Introduceţi cartuşul pentru
UltraPhase 1 în sertarul 1 şi pentru
UltraPhase 2 în sertarul 2, până
când se blochează în poziţie.
 Închideţi clapeta.
Sistemul TwinDos este pregătit pentru
utilizare.

Înlăturarea foliei de protecţie şi
a etichetelor adezive publicitare
 Înlăturaţi
– folia de protecţie de pe uşă.
 Deschideţi clapeta.

– toate etichetele adezive publicitare
(dacă există) de pe partea frontală şi
capac.

 Etichetele pe care le observaţi
după deschiderea uşii (de ex. eticheta cu date tehnice), nu trebuie înlăturate!
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Prima punere în funcţiune
 Înainte de prima punere în funcţi-

Miele@home

une, amplasaţi şi racordaţi corect
maşina de spălat cu uscător. Consultaţi capitolul "Amplasare şi racordare".

Afişajul indică faptul că maşina de spălat cu uscător dispune de un modul de
comunicaţie prin care poate fi conectată la sistemul Miele@home.

Această maşină de spălat cu uscător a
fost supusă în fabricaţie unei ample
verificări de funcţionare, aşadar este
posibil ca în tambur să se găsească
resturi de apă.

 Confirmaţi informaţiile cu butonul OK.

Demontarea barelor de transport

Pornirea maşinii

Pe afişaj apare un mesaj care vă aminteşte că trebuie să demontaţi barele de
transport.

 Apăsaţi butonul .

 Barele de transport nedemontate

Ecranul de întâmpinare se aprinde.

pot afecta atât maşina cât şi mobilierul/aparatele adiacente.
Scoateţi barele de transport după
cum este indicat în capitolul "Amplasare şi racordare".

Setarea limbii de pe afişaj
Vi se va cere să setaţi limba în care doriţi să apară afişajul. Puteţi schimba limba oricând, prin intermediul meniului
"Setări".
deutsch



 Confirmaţi demontarea barelor de
transport prin atingerea butonului OK.



 Atingeţi butonul cu senzor  sau ,
până când limba dorită apare pe afişaj.
 Confirmaţi limba prin atingerea butonului OK.
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Prima punere în funcţiune
Pornirea programului de calibrare

Terminarea programului este indicată
printr-un mesaj pe afişaj:

Pe afişaj apare următorul mesaj:

 Punere în funcţ. finalizată

 Deschideţi  şi porniţi Bumbac 90°C fără
rufe.

 Apăsaţi butonul cu senzor  în mod
repetat, până când citiţi toate rândurile textului.
Butonul cu senzor OK se aprinde.
 Apăsaţi butonul cu senzor OK şi confirmaţi textul.
Pentru un consum optim de apă şi curent şi pentru un rezultat foarte bun de
spălare şi uscare, maşina de spălat cu
uscător trebuie calibrată.
Pentru aceasta trebuie pornit programul Bumbac 90 °C fără rufe şi fără detergent.
Pornirea unui alt program este posibilă
abia după calibrare.
 Deschideţi robinetul de apă.
 Răsuciţi selectorul de programe pe
poziţia Bumbac.
Nu modificaţi alte setări ale programului.
1:55

90°C

1600

 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Programul de calibrare a maşinii porneşte.
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 Introduceţi degetele în mânerul îngropat şi trageţi uşa.
Sfat: Lăsaţi uşa uşor deschisă pentru a
permite cuvei să se usuce.
 Opriţi maşina de la butonul .

TwinDos
Această maşină de spălat cu uscător
este prevăzută cu o unitate integrată de
dozare a detergentului.
Unitatea de dozare a detergentului poate fi utilizată:
1. cu sistemul bifazic Miele
sau
2. cu orice detergent lichid şi/sau balsam.
Sistemul bifazic Miele
Sistemul bifazic de la Miele lucrează cu
un detergent de bază (UltraPhase 1) şi
un intensificator de curăţare (UltraPhase
2). Aceşti doi agenţi sunt dozaţi la momente separate în procesul de spălare,
pentru un rezultat optim al spălării. Prin
sistemul bifazic, textilele albe şi colorate
sunt curăţate temeinic. UltraPhase 1 şi
UltraPhase 2 vă sunt livrate în cartuşe
ce nu pot fi reumplute, prin Miele Shop
sau de la reprezentanţa Miele. Cartuşele
goale sunt eliminate prin sistemul dual
din Germania (Grüner Punkt - Punctul
Verde).

Mod de funcţionare TwinDos
Prin intermediul butonului cu senzor
TwinDos se activează dozarea automată
a detergentului pentru un ciclu de spălare.
La livrare, maşina de spălat cu uscător
este programată pentru sistemul bifazic
Miele, nivelul de duritate apei II ().
O modificare a setărilor este necesară
doar dacă doriţi să folosiţi un alt detergent sau dacă apa are un nivel de duritate diferit.Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul "Setări", secţiunea "TwinDos".
În funcţie de detergentul administrat,
dozarea automată nu poate fi selectată
pentru anumite programe. Dacă sistemul bifazic Miele este prezent în maşina
de spălat cu uscător, la programul Lână
nu poate fi activată dozarea automată.
Astfel se împiedică deteriorarea articolelor din lână din cauza unor detergenţi
nepotriviţi pentru lână.

Detergent lichid/balsam
Aveţi nevoie de recipiente care pot fi
reumplute TwinDos pentru detergentul
lichid şi/sau balsam. Recipientele
TwinDos pot fi achiziţionate de la Miele
Shop sau de la reprezentanţa Miele.
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Spălarea şi uscarea ecologică
Consumul de energie electrică
şi apă
– Utilizaţi cantitatea maximă de încărcare a fiecărui program de spălare şi
uscare. Astfel consumul de energie
electrică şi de apă va fi minim, raportat la cantitatea totală.
– Utilizaţi programul Express pentru
cantităţi mai mici de rufe cu un grad
redus de murdărire.
– În cazul încărcării cu o cantitate mai
mică, sistemul automat pentru controlul cantităţii, cu care este dotată
maşina, va asigura o reducere a necesarului de apă şi energie electrică.
– Detergenţii moderni fac posibilă spălarea la temperaturi mai scăzute (de
ex. 20 °C). Pentru a economisi energie, utilizaţi setările de temperatură
corespunzătoare.
– Pentru menţinerea igienei în maşina
de spălat cu uscător este recomandat
să rulaţi ocazional un ciclu de spălare
la o temperatură de minimum 60 °C.
Maşina de spălat cu uscător vă reaminteşte acest lucru prin mesajul Info
Igienizare care apare pe afişaj.
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Detergent
– Pentru o dozare exactă, utilizaţi sistemul automat de dozare a detergentului.
– La dozare trebuie să aveţi în vedere
gradul de murdărire a rufelor.
– Utilizaţi cel mult cantitatea de detergent specificată pe ambalaj.

Sfat pentru uscarea ulterioară
a rufelor în uscător
Pentru a face economie de energie, selectaţi viteza de centrifugare maximă la
uscare după spălare, precum şi la termo-centrifugare.

SPĂLARE
1. Pregătirea rufelor

Sfat: Petele (sânge, ouă, cafea, ceai
etc.) pot fi deseori îndepărtate prin metode simple şi practice, care au fost colecţionate în ghidul de spălare Miele.
Acesta poate fi comandat de la reprezentanţa Miele, respectiv poate fi comandat sau consultat pe pagina de Internet a companiei Miele.

 Agenţi de curăţare pe bază de

 Goliţi toate buzunarele.

 Obiectele străine (de ex. cuie,
monede, agrafe de hârtie) pot cauza
deteriorarea rufelor şi a componentelor din maşină.
Controlaţi rufele şi îndepărtaţi toate
obiectele străine.

solvenţi (de ex. cu conţinut de benzină) pot conţine componente din
plastic.
La tratarea ţesăturilor, asiguraţi-vă că
acestea nu vin în contact cu componentele din plastic ale agentului de
curăţare.

 Nu folosiţi în niciun caz detergenţi
chimici (cu conţinut de solvenţi) în sau
la maşina de spălat cu uscător!
Sfaturi generale

Sortarea rufelor
 Sortaţi rufele în funcţie de culoare şi
indicaţiile de pe etichetă (aplicată pe
interiorul gulerului sau pe cusătura laterală).
Sfat: Ţesăturile închise la culoare conţin
adesea coloranţi în exces, care vor "ieşi" din material la primele spălări. Spălaţi întotdeauna rufele deschise la culoare separat de cele închise la culoare,
pentru a nu-şi schimba culoarea.
Pre-tratarea petelor
 Îndepărtaţi eventualele pete de pe ţesături înainte de a le spăla, cât sunt
încă proaspete. Tamponaţi petele cu
o cârpă moale ce are culori rezistente. Nu frecaţi!

– La perdele: înlăturaţi mai întâi greutăţile de întindere (rolele) sau banda din
plumb sau puneţi-le într-o plasă de
spălare.
– Întăriturile descusute ale sutienelor
trebuie îndepărtate sau cusute.
– Închideţi fermoarele, lipiţi benzile cu
scai, securizaţi cârligele şi inelele de
prindere înainte de spălare.
– Spălaţi rufele deschise la culoare separat de cele închise la culoare.
– Încheiaţi husele de plapumă şi feţele
de pernă pentru a împiedica învelirea
articolelor mici în ele.
Nu spălaţi nici un fel de articole pentru
care producătorul specifică pe etichetă
a nu se spăla (simbolul ).
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SPĂLARE
2. Selectarea programului

– cu ajutorul poziţiei "Alte programe"
a selectorului de programe

Pornirea maşinii
 Apăsaţi butonul .
Se va aprinde iluminatul interior al tamburului.
Iluminatul interior al tamburului se va
stinge automat după 5 minute.
Selectarea unui program
– cu ajutorul selectorului de programe

 Rotiţi selectorul de programe în poziţia Alte programe.
Pe afişaj vor apărea următoarele:
Denim



 Atingeţi butoanele cu senzori  sau
, până când programul dorit apare
pe afişaj.
 Confirmaţi programul cu ajutorul butonului cu senzor OK.
 Rotiţi selectorul de programe până la
programul dorit.
Pe afişaj apare cantitatea maximă de încărcare a programului selectat. Apoi
apare afişajul de bază.

Pe afişaj apare cantitatea maximă de încărcare a programului selectat. Apoi
apare afişajul de bază.

Aveţi grijă ca indicatorul luminos al
butonului cu senzor Uscare să nu fie
aprins, altfel va porni programul de
uscare aferent imediat după spălare.
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SPĂLARE
3. Încărcarea maşinii de spălat
cu uscător

Închiderea uşii

Deschiderea uşii

 Asiguraţi-vă că nu rămân rufe prinse
între garnitură şi uşa cuvei.
 Introduceţi degetele în mânerul îngropat şi trageţi uşa.
Înainte de a introduce rufele, verificaţi să nu existe animale sau corpuri
străine în cuvă.
 Despăturiţi rufele şi introduceţi-le degajat în tambur.
Amestecarea articolelor de dimensiuni
mari cu cele mici dă rezultate de spălare mai bune şi ajută la distribuirea uniformă a sarcinii în timpul centrifugării.
La utilizarea cantităţii maxime de încărcare, consumul de energie electrică
şi de apă va fi minim, raportat la cantitatea totală de încărcare. Supraîncărcarea reduce eficienţa spălării şi duce
la şifonarea articolelor.

 Închideţi uşa cu un balans uşor.
Pe afişaj vi se solicită să setaţi gradul
de murdărire al rufelor.
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SPĂLARE
4. Selectarea setărilor de program
Setarea gradului de murdărire
uşor murdar
Nu sunt vizibile urme de murdărie şi pete. De exemplu, articolele de îmbrăcăminte au căpătat mirosul corpului.
obişnuit de murdar
Sunt vizibile urme de murdărie şi/sau
câteva pete uşoare.
foarte murdar
Murdăria şi/sau petele sunt clar vizibile.
Pe afişaj vor apărea următoarele:
normal

 Cu ajutorul butonului cu senzor 
sau  setaţi gradul de murdărire şi
confirmaţi cu OK.
În funcţie de gradul de murdărire selectat se modifică următorii parametri:
– cantitatea de detergent dozat
– cantitatea de apă de clătire
– în cazul rufelor uşor murdare, timpul
se scurtează
– în cazul gradului de murdărire foarte
murdar, la unele programe se efectuează automat o prespălare (consultaţi
capitolul "Extraopţiuni").
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Sfat: Din setări puteţi modifica gradul
de murdărire prestabilit sau puteţi anula
solicitarea de optare pentru un grad de
murdărire (capitolul "Setări“, secţiunea
"Gradul de murdărire“).

SPĂLARE
Selectarea temperaturii

Selectarea extraopţiunilor

Puteţi modifica temperatura prestabilită a unui program de spălare.

Puteţi completa programele de spălare
cu ajutorul extraopţiunilor.

 Apăsaţi butonul Temperatură.
Pe afişaj apare:
Temperatură

60 °C

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi temperatura dorită şi confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
Selectarea vitezei de centrifugare
Puteţi modifica temperatura viteza de
centrifugare a unui program de spălare.

 Selectaţi extraopţiunea dorită cu butoanele ProgrammManager, Pete sau
Opţiuni suplimentare.

 Apăsaţi butonul Viteză de centrifugare.

Indicatorul luminos corespunzător se va
aprinde.

Pe afişaj apare:
Vit. centrif.

1600

rpm

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi viteza de centrifugare dorită şi confirmaţi cu butonul cu senzor
OK.

Dacă o extraopţiune nu poate fi selectată, înseamnă că ea nu este compatibilă cu acel program de spălare (consultaţi capitolul "SPĂLARE", secţiunea
"Extraopţiuni").
Selectare Start întârziat
Cu funcţia Start întârziat puteţi stabili
ora de începere a unui program de
spălare.
 Dacă doriţi selectaţi perioada de timp
după care să pornească maşina în
funcţia Start întârziat.
Pentru mai multe detalii, citiţi capitolul
"Start întârziat".
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SPĂLARE
5. Administrarea detergentului

Detergent lichid/balsam

Puteţi să administraţia detergentul prin
TwinDos , sertarul de administrare a
detergentului  sau dozarea capsulelor .

Este posibilă folosirea altor detergenţi lichizi/balsamuri. Pentru aceasta aveţi
nevoie de recipiente TwinDos care pot fi
reumplute (accesorii opţionale).

 TwinDos
La prima utilizare a TwinDos vi se aduc
la cunoştinţă setările din fabrică ale sistemului TwinDos. Pe afişaj apare:
UltraPhase 1+2 programate pt. durit. medie
apă. Modificabil în "Setări"/ "TwinDos"

 Apăsaţi butonul cu senzor  în mod
repetat, până când citiţi toate rândurile.
 Confirmaţi textul cu ajutorul butonului
cu senzor OK.

În funcţie de culorile rufelor,
UltraPhase 1 şi UltraPhase 2 trebuie dozate în proporţii diferite.
 Apăsaţi butonul TwinDos.



 Selectaţi culorile rufelor cu butoanele
cu senzori  şi  confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
UltraPhase 1 şi UltraPhase 2 vor fi dozate corespunzător.
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 Apăsaţi butonul TwinDos.
Apare afişat detergentul cel mai recomandat, marcat cu o bifă ().Dacă
sunt recomandate atât detergentul cât
şi balsamul (de ex. detergent pentru
rufe colorate şi balsam), atunci sunt
selectate ambele produse.
Ambii agenţi

Sistemul bifazic Miele

Pt. rufe albe 

Setările sistemului electronic al maşinii
de spălat cu uscător trebuie adaptate
corespunzător. Vezi capitolul "Setări",
secţiunea "TwinDos".





 Confirmaţi sau modificaţi selecţia.
Detergentul şi/sau balsamul sunt dozaţi
acum conform ciclului de spălare.
Utilizarea sării pentru pete
Dacă pentru dozarea automată este necesară şi utilizarea sării pentru pete,
există două posibilităţi:
– Utilizarea Cap Booster.
– Turnaţi sarea pentru pete în compartimentul  din sertarul de administrare a detergentului.

SPĂLARE
 Sertarul de administrare a
detergentului
La prea puţin detergent:
– rufele nu sunt spălate suficient de bine, iar în timp devin gri şi aspre la
atingere.
– pe rufe rămân particule de grăsime.
– se formează depuneri de calcar pe
elemenţii de încălzire.
La prea mult detergent:
– se formează spumă excesivă, care
duce la un nivel de agitare scăzut şi
rezultate slabe de spălare, clătire şi
centrifugare.
– consum mai ridicat de apă, deoarece
se va rula automat un ciclu suplimentar de clătire.
– o povară pentru mediul înconjurător.

 Deschideţi sertarul de administrare a
detergentului şi turnaţi detergentul în
compartimente.

Detergent pentru prespălare (distribuirea recomandată a cantităţii totale de
detergent: ⅓ în compartimentul  şi ⅔
în compartimentul )

Detergent pentru spălarea principală,
inclusiv înmuiere
/
Balsam, agent de menţinere a formei,
apret lichid şi capsulă
Citiţi capitolul "SPĂLARE", secţiunea
"Detergent" pentru informaţii suplimentare despre diferitele tipuri de detergent
şi dozarea acestora.
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SPĂLARE
 Dozarea capsulelor

Introducerea capsulei

Există capsule cu trei conţinuturi diferite:

 Deschideţi sertarul de administrare a
detergentului.



= Agent de îngrijire a materialelor textile (de ex. balsam,
agent de impermeabilizare)

 = Aditiv (de ex. intensificator de
detergent)


= Detergent (doar pentru spălarea principală)

O capsulă conţine întotdeauna cantitatea corectă pentru un ciclu de spălare.
Puteţi achiziţiona capsulele prin magazinul online Miele, prin Serviciul de asistenţă tehnică Miele sau de la reprezentanţa dvs. Miele.

 Deschideţi capacul compartimentului
/.

 Nu lăsaţi capsulele la îndemâna
copiilor.
Activarea dozării capsulelor
 Apăsaţi butonul Cap.
Pe afişaj va apărea primul tip de capsulă selectabilă pentru programul respectiv.
 Cap



 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  selectaţi tipul de capsulă dorit şi
confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
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 Apăsaţi bine capsula.

SPĂLARE
 După terminarea programului de spălare, înlăturaţi capsula goală.
Din motive tehnice, în capsulă rămâne
o cantitate mică de apă.
Dezactivarea/modificarea dozării
capsulelor
 Apăsaţi butonul cu senzor Cap  şi
urmaţi indicaţiile de pe afişaj.

 Apoi închideţi capacul şi apăsaţi-l bine.
 Închideţi sertarul de administrare a
detergentului.
Prin introducerea capsulei în sertarul
de administrare a detergentului,
aceasta se desface. Atunci când
capsula este scoasă nefolosită din
sertarul de administrare a detergentului, conţinutul ei se poate scurge.
Aruncaţi capsula fără a o reutiliza.
Conţinutul fiecărui tip de capsulă este
adăugat în ciclul de spălare la momentul potrivit.
Pătrunderea apei în compartimentul
 în cazul dozării pe bază de capsulă se face exclusiv prin capsulă.
Atunci când folosiţi o capsulă, nu introduceţi balsam în compartimentul
.
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SPĂLARE
6. Pornirea programului
 Apăsaţi butonul cu lumină intermitentă Start/Stop.
Uşa se blochează (lucru indicat prin
simbolul  de pe afişaj), iar programul
de spălare porneşte.

Rufele nescoase din maşină pot să
iasă la următoarea spălare sau să
decoloreze alte rufe.
Verificaţi ca toate rufele să fie scoase
din maşină!

Pe afișaj va apărea starea programului.

 Spălare

1:39 h

Maşina de spălat cu uscător informează
prin etapa de program atinsă şi durata
rămasă a programului.
Dacă s-a selectat un timp pentru funcţia
Start întârziat, acesta va fi indicat pe
afişaj.
Iluminatul interior al cuvei se va stinge
după pornirea programului.

7. Terminarea programului
În etapa anti-şifonare tamburul se mişcă timp de încă 30 de minute după terminarea programului. Uşa este blocată
şi afişajul de pe ecran se modifică:

 Anti-şifonare/Final
 Apăsaţi Start/Stop
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Uşa se deblochează.
După încheierea etapei anti-şifonare
uşa se deblochează automat.
 Deschideţi uşa.
 Scoateţi rufele.
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 Verificaţi ca în faldurile garniturii uşii
să nu rămână corpuri străine.
Sfat: Lăsaţi uşa uşor deschisă pentru a
permite cuvei să se usuce.
 Opriţi maşina de la butonul .
 Dacă aţi utilizat capsulă, îndepărtaţi
capsula folosită din sertarul de administrare a detergentului.
Sfat: Lăsaţi sertarul de administrare a
detergentului uşor deschis pentru a-i
permite să se usuce.

SPĂLARE
Viteza centrifugării finale în programul de spălare

Centrifugare
Program

rpm

Bumbac

1600

Întreţinere uşoară

1200

Delicate
Lână

900
1200*

Cămăşi

900

Automat

1400

QuickPower

1600

Express

1200

Denim

900

Rufe de culori închise

1200

Outdoor

800

Impermeabilizare

1000

Îmbrăcăminte sport

1200

Încălţăminte sport

800

Mătase

600*

Puf

1200

Perdele

600

Perne de cap

1200

Bumbac igienă

1600

Evacuare / Centrifugare

1600

Doar clătire/apretare

1600*

La selectarea programului apare întotdeauna pe afişaj viteza de centrifugare
pentru programul respectiv. La programele de spălare marcate cu un * în tabel, viteza optimă nu corespunde cu viteza maximă.
Puteţi reduce viteza de centrifugare finală. Nu puteţi, însă, selecta o viteză a
centrifugării finale mai ridicată decât
cea din tabel.
Centrifugare intermediară
Rufele sunt centrifugate după spălarea
principală şi între clătiri. Prin reducerea
vitezei centrifugării finale se va reduce şi
viteza centrifugărilor intermediare. În
programul Bumbac, dacă selectaţi o viteză de centrifugare mai mică de 700
rpm, se va efectua o clătire suplimentară.

35

SPĂLARE
Omiterea centrifugării finale (oprire
după clătire)

Omiterea centrifugării intermediare şi
a celei finale

 Cu ajutorul butonului Viteză de centrifugare alegeţi setarea  (oprire după clătire).

 Apăsaţi butonul Viteză de centrifugare.

Rufele nu vor fi stoarse, ci vor rămâne în
apă după clătirea finală. Astfel, se reduce şifonarea dacă rufele nu sunt scoase
din maşină imediat după încheierea
programului.
Începerea centrifugării finale:
 Cu butonul Viteză de centrifugare selectaţi viteza de centrifugare dorită şi
confirmaţi cu OK.
Rufele vor fi stoarse la viteza de centrifugare setată.
sau
 Porniţi centrifugarea finală de la butonul Start/Stop.
Rufele se storc la viteza maximă de
centrifugare a programului de spălare
selectat.
Încheierea programului:
 Cu ajutorul butonului Viteză de centrifugare selectaţi setarea 0 rpm (fără
centrifugare) şi confirmaţi cu butonul
cu senzor OK.
Apa este evacuată.
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 Selectaţi setarea 0 rpm.
După ultima clătire, apa este evacuată
şi începe imediat etapa de anti-şifonare.
Dacă această opţiune este selectată, la
anumite programe se va efectua o clătire suplimentară.

SPĂLARE
Privire de ansamblu asupra programelor
Bumbac

90 °C până la rece

maximum 7,0 kg

Articole

Tricouri, lenjerie de corp, feţe şi şervete de masă, etc., ţesături din
bumbac, in sau amestec de fibre

Sfat

Setările 60 °C/40 °C se deosebesc de / prin:
– durate de program mai scurte
– timpi de menţinere a temperaturii mai lungi
– consum energetic sporit
În cazul unor cerinţe speciale de igienă, folosiţi programul Bumbac
igienă.

Indicaţie pentru institutele de testare: Programe de testare conform EN 60456
Întreţinere uşoară

60 °C până la rece

maximum 3,5 kg

Articole

Articole din fibre sintetice, fibre mixte sau bumbac uşor de întreţinut

Sfat

Reduceţi viteza centrifugării finale pentru articolele care se şifonează
uşor.

Delicate

60 °C până la rece

maximum 2,0 kg

Articole

Articole delicate din fibre sintetice, fibre mixte şi mătase artificială

Sfat

Deselectaţi centrifugarea pentru articolele care se şifonează uşor.

Lână 

40 °C până la rece

maximum 2,0 kg

Articole

Articole din lână şi din amestec de lână

Sfat

Aveţi grijă la viteza centrifugării finale pentru articolele care se şifonează uşor.
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SPĂLARE
Cămăşi

60 °C până la rece

maximum 1,0 kg/2,0 kg

Articole

Cămăşi şi bluze din bumbac şi fibre mixte

Sfat

– Pre-trataţi gulerele şi manşetele, după caz.
– Întoarceţi cămăşile şi bluzele pe dos, închideţi nasturii, întoarceţi
gulerele şi manşetele spre interior.
– Pentru cămăşi şi bluze din mătase, utilizaţi programul Mătase .
– Dacă se dezactivează extraopţiunea presetată Netezire cu aburi,
cantitatea maximă de încărcare se majorează la 2,0 kg.

Automat

40 °C până la rece

maximum 5,0 kg

Articole

Articole sortate în funcţie de culori, care pot fi spălate cu programele
Bumbac şi Întreţinere uşoară

Sfat

Pentru fiecare încărcătură de rufe, maşina va aplica tratamentul şi tipul de spălare optim, adaptând în mod automat parametrii de spălare (nivelul apei, ritmul spălării, tipul centrifugării).

QuickPower

60 °C până la 40 °C

maximum 4,0 kg

Articole

Pentru articole obişnuit de murdare, care pot fi spălate şi în programul Bumbac

Sfat

Rufele sunt spălate foarte rapid şi eficient, printr-o umezire specială
şi un ritm de spălare special.

Express
Articole

40 °C până la rece

maximum 3,5 kg

Articole din bumbac care au fost purtate foarte puţin sau care sunt
foarte puţin murdare.

Împrospătare

 "Privire de ansamblu asupra programelor – USCARE"

Finish abur

 "Privire de ansamblu asupra programelor – USCARE"

Aer cald

 "Privire de ansamblu asupra programelor – USCARE"

38

SPĂLARE
Alte programe
Denim
Sfat

60 °C până la rece

maximum 3,0 kg

– Spălaţi articolele din denim pe dos.
– Articolele din denim conţin adesea coloranţi în exces, care vor "ieşi" din material la primele spălări. De aceea spălaţi întotdeauna rufele de culori deschise separat de cele de culori închise.
– Înainte de spălare încheiaţi nasturii şi fermoarele.

Rufe de culori închise

60 °C până la rece

maximum 3,0 kg

Articole

Articole de culoare neagră sau închisă, realizate din bumbac, fibre
mixte

Sfat

Spălaţi articolele pe dos.

Outdoor

40 °C până la rece

maximum 2,5 kg

Articole

Textilele funcţionare, cum ar fi jachete şi pantalonii de exterior cu
®
®
®
membrană cum ar fi Gore-Tex , SYMPATEX , WINDSTOPPER .

Sfat

– Încheiaţi fermoarele şi lipiţi benzile cu scai.
– Nu utilizaţi balsam.
– După caz, puteţi trece ulterior articolele de tip Outdoor şi prin programul Impermeabilizare. Nu este indicată impermeabilizarea
acestor articole după fiecare spălare.

Impermeabilizare

40 °C

maximum 2,5 kg

Articole

Pentru tratarea ulterioară a ţesăturilor din microfibre, a echipamentelor de schi şi a feţelor de masă realizate preponderent din fibre sintetice, pentru a le conferi o peliculă impermeabilă şi rezistentă la murdărire.

Sfat

– Articolele trebuie să fie proaspăt spălate şi centrifugate sau uscate
înainte de impermeabilizare.
– Pentru rezultate optime, este indicat ca ulterior să trataţi termic articolele. Le puteţi usca în maşina de spălat cu uscător sau le puteţi
călca.
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SPĂLARE
Îmbrăcăminte sport

60 °C până la rece

maximum 2,5 kg

Articole

Îmbrăcăminte pentru sport şi fitness precum tricouri şi pantaloni, articole sport din microfibre şi fleece (polar)

Sfat

– Nu utilizaţi balsam.
– Respectaţi instrucţiunile de întreţinere de pe eticheta produsului.

Încălţăminte sport

40 °C până la rece

maximum 2 perechi

Articole

Încălţăminte sport (cu excepţia încălţămintei din piele)

Sfat

– Respectaţi obligatoriu indicaţiile de îngrijire ale producătorului.
– Nu utilizaţi balsam.
– Îndepărtaţi murdăria grosieră cu o perie.
– Pentru îndepărtarea prafului, se efectuează o preclătire automată
fără detergent.

Mătase 

30 °C până la rece

maximum 1,0 kg

Articole

Mătase şi toate articolele care se spală de mână, ce nu conţin lână

Sfat

Spălaţi dresurile fine şi sutienele într-un sac pentru rufe.

Puf

60 °C până la rece

maximum 2,5 kg

Articole

Geci, saci de dormit, perne şi alte textile cu căptuşeală de puf

Sfat

– Înainte de spălare îndepărtaţi aerul din rufe, pentru a evita formarea de spumă excesivă. Pentru aceasta fie puneţi rufele într-un sac
strâmt pentru spălare sau legaţi-le cu o bandă ce poate fi spălată.
– Respectaţi instrucţiunile de întreţinere de pe eticheta produsului.
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SPĂLARE
Perdele

40 °C până la rece

maximum 2,0 kg

Articole

Perdele al căror producător declară că pot fi spălate în maşină

Sfat

– Pentru îndepărtarea prafului, selectaţi opţiunea Prespălare.
– Deselectaţi centrifugarea sau reduceţi viteza de centrifugare pentru perdelele care se şifonează uşor.
– Îndepărtaţi inelele perdelelor.

Perne de cap

60 °C până la rece

2 perne (40 x 80 cm) sau
1 pernă 80 x 80 cm

Articole

Perne spălabile cu umplutură sintetică

Sfat

– Înainte de spălare îndepărtaţi aerul din rufe, pentru a evita formarea de spumă excesivă. Pentru aceasta fie puneţi rufele într-un sac
strâmt pentru spălare sau legaţi-le cu o bandă ce poate fi spălată.
– Respectaţi instrucţiunile de întreţinere de pe eticheta produsului!

Bumbac igienă

90 °C până la 60 °C

maximum 7,0 kg

Articole

Textilele din bumbac sau in, care intră în contact direct cu pielea sau
pentru care există cerinţe speciale de igienă, de ex. lenjeria de corp,
lenjeria de pat etc.

Sfat

Respectaţi instrucţiunile de întreţinere de pe eticheta produsului.

Evacuare / Centrifugare
Sfat

maximum 7,0 kg

– Doar centrifugare: Setaţi viteza de centrifugare la 0 rpm.
– Asiguraţi-vă că selectaţi viteza de centrifugare corectă.
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SPĂLARE
Doar clătire/apretare
Articole

maximum 7,0 kg

– Rufe spălate manual, care trebuie clătite
– Feţe de masă, şervete, îmbrăcăminte de lucru, care trebuie apretate

Sfat

– Aveţi grijă la viteza centrifugării finale pentru articolele care se şifonează uşor.
– Articolele care urmează a fi apretate trebuie să fie proaspăt spălate, dar netratate cu balsam de rufe.
– Un rezultat foarte bun de clătire cu două cicluri de clătire se obţine
cu activarea opţiunii Apă plus. La setarea Apă plus trebuie activat
un ciclu de clătire suplimentar, după cum este descris în capitolul
"Setări".

Aer rece

 "Privire de ansamblu asupra programelor – USCARE"

Clătirea scamelor

 Secţiunea "Program de clătire a scamelor"

Curăţare maşină

75 °C

fără rufe

Dacă maşina este utilizată deseori pentru spălare la temperaturi scăzute, este
posibil ca în interiorul său să se dezvolte un mediu bacterian.
Prin curăţarea interiorului maşinii se va preveni emanarea mirosurilor neplăcute,
se va reduce numărul bacteriilor şi al ciupercilor şi se va înlătura pelicula de microorganisme din interior.
Sfat

– Pentru rezultate optime, folosiţi detergentul special Miele pentru
curăţarea cuvelor maşinilor de spălat. Ca alternativă puteţi folosi
un detergent universal pudră.
– Dozarea detergentului special sau a celui universal se face direct
în cuvă.
– Nu introduceţi rufe în cuvă. Curăţarea maşinii se realizează cu
tamburul gol.
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SPĂLARE
Etapele de program
Spălare principală

Clătire

Centrifugare

Nivel apă

Ritm spălare

Nivel apă

Clătiri

Bumbac







2-4

Întreţinere uşoară







2-3

Delicate







Lână





Cămăşi



Automat

1)2)



2)



2-3

2)





2







3









2-3



QuickPower







1



Express







1



Denim





2)


2)



2)

2-3

Rufe de culori închise







3-4



Outdoor







3



–





1



Îmbrăcăminte sport







2



Încălţăminte sport

3)







2



Mătase







2



Puf

4)







3



Perdele







3



Perne de cap

4)







3



Bumbac igienă







2-3

Impermeabilizare

Doar clătire/apretare

–

–



2)



5)



1-2

Legenda se află pe pagina următoare.
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SPĂLARE
 = nivel redus de apă
 = nivel mediu de apă
 = nivel ridicat de apă

Funcţii speciale ale etapelor de program
Anti-şifonare:



= ritm intens



= ritm normal



= ritm pentru articole delicate



= ritm legănat



= ritm pentru spălare manuală

La sfârşitul programului, tamburul continuă să se rotească periodic timp de
maxim 30 de minute, pentru a preveni
şifonarea rufelor.
Excepţie: În programele Lână şi Mătase
nu se activează funcţia de anti-şifonare.
Maşina de spălat poate fi deschisă oricând.



= se efectuează

1)

–

= nu se efectuează

La selectarea unei temperaturi de
peste 60 °C, precum şi la temperaturile  şi  se efectuează 2 clătiri. La selectarea unei temperaturi sub
60 °C se efectuează 3 clătiri.

2)

Se efectuează o clătire suplimentară
dacă:

Această maşină are control electronic
complet cu recunoaştere automată a
cantităţii încărcate. Maşina stabileşte în
mod automat cantitatea corectă de apă
necesară pentru program, în funcţie de
cantitatea de rufe şi rata lor de absorbţie.
Etapele de program prezentate în tabel
se referă întotdeauna la programul de
bază cu încărcare maximă. Extraopţiunile selectabile nu sunt luate în considerare.
Afişajul maşinii dumneavoastră indică
etapa la care se află programul de spălare.
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– este prea multă spumă în cuvă
– viteza centrifugării finale este mai mică de 700 rpm
– aţi selectat 0 rpm (fără centrifugare)
3)

Preclătire: Pentru îndepărtarea prafului, se efectuează o preclătire automată fără detergent.

4)

Pre-centrifugare: Înainte de ciclul de
spălare se efectuează o pre-centrifugare, pentru a scoate aerul din căptuşeală.

5)

Un ciclu de spălare suplimentar are
loc în următoarele cazuri: Selectarea
opţiunii Apă Plus, dacă este activat un
ciclu de spălare suplimentar, după
cum este descris în capitolul "Setări".

SPĂLARE
Bumbac şi Întreţinere uşoară

Particularităţi

Procesul de spălare PowerWash 2.0,
dezvoltat de Miele, este folosit în programul de spălare Bumbac dacă sunt
încărcate cantităţi mici şi medii de rufe
şi în programul de spălare Întreţinere
uşoară.

– Etapa de umezire
La începutul programului de spălare
maşina de spălat cu uscător centrifughează de câteva ori. În timpul centrifugării, apa stoarsă din rufe este stropită înapoi în rufe, pentru a obţine o
umezire optimă a acestora.

Mod de funcționare
În procesele de spălare obişnuite se
spală cu mai multă apă decât pot absorbi rufele. Cantitatea totală de apă
trebuie încălzită.
În procesul de spălare 2.0 se spală cu
doar puţin mai multă apă decât pot absorbi rufele. Apa care nu este absorbită
de rufe încălzeşte cuva şi rufele şi este
stropită din când în când în rufe. Astfel
este redus consumul de energie.
Activare
La începutul programului de spălare
maşina de spălat cu uscător determină
cantitatea de rufe încărcate. Procesul
PowerWash 2.0 va fi activat automat
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

La finalul etapei de umezire este setat nivelul optim de apă. Dacă este
necesar, maşina de spălat cu uscător
evacuează o parte din apă şi se alimentează cu ceva apă proaspătă.
– Zgomote în etapa de încălzire
La încălzirea rufelor şi a cuvei pot
apărea zgomote neobişnuite (bolborosit).
– Folosirea detergentului
Aveţi grijă la dozarea corectă a detergentului (cantităţi de încărcare mai
mici).
Pentru o cantitate optimă de detergent folosiţi funcţia TwinDos.

– o cantitate mică până la medie de rufe în programul Bumbac şi în programul Întreţinere uşoară.
– temperatura selectată nu trebuie să
depăşească 60 °C.
– viteza de centrifugare finală nu trebuie să depăşească 600 rpm.
– funcţia CapDosing nu este selectată
pentru spălarea principală (, ) ).
Procesul PowerWash 2.0 nu este activat la selectarea anumitor extraopţiuni
(de ex. Prespălare, Apă plus)
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SPĂLARE
Extraopţiuni

ProgrammManager

Selectarea sau deselectarea extraopţiunilor se efectuează cu ajutorul butoanelor ProgrammManager, Pete sau Opţiuni
suplimentare.

ProgrammManager oferă posibilitatea
adaptării programelor de spălare la nevoile dumneavoastră.
Scurt
Pentru rufe uşor murdare, fără pete vizibile.
Durata spălării principale se reduce.
Intensiv
Pentru rufe extrem de murdare şi rezistente. Rezultatele spălării sunt amplificate printr-o intensificare a mecanicii
spălării şi folosirea unei cantităţi mai
mari de energie termică.

Exemplu:

ECO

 Apăsaţi butonul ProgrammManager.

Consumul de energie este redus, fără a
prejudicia rezultatele spălării. Acest lucru se obţine prin prelungirea timpului
de spălare şi reducerea simultană a
temperaturii de spălare selectate.

Pe afişaj apare de ex.:
Scurt



 Atingeţi butoanele cu senzori  sau
, până când extraopţiunea dorită
apare pe afişaj.
 Confirmaţi cu ajutorul butonului cu
senzor OK.
Indicatorul luminos corespunzător se va
aprinde.
Nu toate extraopţiunile pot fi selectate
la toate programele de spălare. În tabelul "Privire de ansamblu extraopţiuni" găsiţi o prezentare a acestora.
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Extra blând
Mecanica spălării este redusă, pentru a
reduce şifonarea hainelor.
Extra silenţios
Este redus zgomotul din timpul unui
program de spălare. Folosiţi această
opţiune dacă doriţi să spălaţi în perioadele de odihnă. Este activată opţiunea
"Oprire după clătire (Spülstop)" şi durata programului se prelungeşte.

SPĂLARE
AllergoWash

Opţiuni suplimentare

Pentru exigenţe speciale de igienă cu
privire la rufe. Printr-un consum mai
mare de energie sunt prelungiţi timpii de
menţinere a temperaturii şi printr-un
consum mai mare de apă este sporit
efectul de clătire. Îmbrăcămintea trebuie
să fie adecvată pentru uscarea în uscător   şi pentru călcare  .

Netezire cu aburi

Pete
La unele programe puteţi alege între diverse categorii de pete, pentru înlăturarea optimă a acestora de pe rufe. Programul de spălare se va adapta în funcţie de categoria selectată. Se poate selecta o singură categorie de pete per
program de spălare.
La selectarea unor pete sunt afişate texte informative ajutătoare.
 Confirmaţi informaţiile cu OK.

La terminarea programului rufele sunt
netezite cu abur pentru reducerea cutelor. Pentru a obţine rezultate optime, reduceţi cantitatea maximă de încărcare
cu 50%. Rufele trebuie să aibă o anumită umiditate reziduală pentru a putea
fi netezite cu abur. De aceea viteza de
centrifugare finală va fi adaptată corespunzător.
Îmbrăcămintea de exterior trebuie să fie
adecvată pentru uscarea în uscător 
 şi pentru călcare  .
Apă plus
Cantitatea de apă este majorată la ciclurile de spălare şi clătire.
Puteţi să influenţaţi nivelul apei de spălare conform indicaţiilor din capitolul
"Setări", secţiunea "Nivel apă plus".
Prespălare
Pentru îndepărtarea cantităţilor mai mari
de murdărie, ca de ex. praf, nisip.
Înmuiere
Pentru rufe extrem de murdare, cu pete
cu conţinut de proteine.
Durata procesului de înmuiere poate fi
selectată în trepte de câte 30 de minute, de la 30 de minute la 5 ore, conform
descrierii de la secţiunea "Setări".
Setarea implicită din fabricaţie este de
30 de minute.
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SPĂLARE
Privire de ansamblu extraopţiuni

Intensiv

ECO

Extra blând

Extra silenţios

Allergo Wash

Netezire cu aburi

Apă plus

Prespălare

Înmuiere

Opţiuni suplimentare

Scurt

ProgrammManager

Bumbac
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Perne de cap
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Bumbac igienă
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Doar clătire/apretare
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–
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–
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–

–

 selectabil

48

– neselectabil

1)

1)

se poate deselecta

SPĂLARE
Detergent

Agenţi de dedurizare a apei

La această maşină de spălat puteţi folosi orice detergent fabricat pentru maşini
de spălat automate pentru uz casnic.
Instrucţiunile de utilizare şi dozare sunt
trecute pe ambalajul detergentului.

Pentru nivelele de duritate II şi III puteţi
folosi un agent de dedurizare a apei
pentru a reduce consumul de detergent.
Administraţi conform dozajului indicat
pe ambalaj. Adăugaţi mai întâi detergent, apoi agentul de dedurizare a apei.

Recipiente de dozare
Pentru dozarea detergentului, folosiţi recipientele de dozare furnizate de producătorul detergentului (bile de dozare), în
special când administraţi detergent lichid.

Folosiţi o cantitate de detergent potrivită pentru apă cu duritate redusă (I).
Duritatea apei
Nivel de duritate a apei

Duritate totală
în mmol

Duritate conform scalei
germane °d

complet dedurizată (I)

0 – 1,5

0 – 8,4

duritate medie
(II)

1,5 – 2,5

8,4 – 14

dură (III)

peste 2,5

peste 14

Dozarea va depinde de următoarele:
– gradul de murdărire al rufelor
– cantitatea de rufe
– duritatea apei
Dacă nu cunoaşteţi nivelul de duritate
al apei din zona dumneavoastră, contactaţi furnizorul de apă.
Definirea gradului de murdărire
– uşor murdar
Nu sunt vizibile urme de murdărie şi
pete. De exemplu, articolele de îmbrăcăminte au căpătat mirosul corpului.

Rezerve
Atunci când achiziţionaţi detergent, optaţi pentru rezerve în măsura în care este posibil, pentru a reduce cantitatea de
deşeuri rezultate.

– obişnuit de murdar
Sunt vizibile urme de murdărie şi/sau
câteva pete uşoare.
– foarte murdar
Murdăria şi/sau petele sunt clar vizibile.
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SPĂLARE
Recomandare detergent Miele
Detergenţii Miele au fost dezvoltaţi de compania Miele special pentru maşinile de
spălat Miele. Detergenţii Miele pot fi comandaţi pe Internet la magazinul online
Miele sau pot fi achiziţionaţi de la Serviciul de asistenţă tehnică Miele şi de la reprezentanţa Miele.
Miele
UltraPhase 1 / 2

Miele
Cap 

Miele
Cap 

Miele
Cap 

Bumbac
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Întreţinere uşoară
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–

Rufe de culori închise



–



–
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Impermeabilizare

–

–



–

Îmbrăcăminte sport

–



–

–

Încălţăminte sport

–



–

–

Mătase

–



–

–

Puf

–



–

–

Perdele



–

–



Perne de cap



–

–

–

Bumbac igienă



–





Doar clătire/apretare

–/–

–/–

/–

–/–

 recomandat

 Sport

 SilkCare

–

 Puf

 Balsam

 Outdoor

 Impermeabilizare

 WoolCare

 Booster
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nerecomandat

SPĂLARE
Recomandare detergent conform Regulamentului (UE) Nr. 1015/2010
Recomandările sunt valabile pentru intervalele de temperatură indicate în capitolul
"SPĂLARE", secţiunea "Privire de ansamblu asupra programelor".
universal

pentru rufe
colorate

pentru articole delicate
şi lână

special

Detergent
Bumbac
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–

Întreţinere uşoară
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–

–
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–
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–
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–

–
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–
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–
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Îmbrăcăminte sport

–
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1)

Încălţăminte sport

–



–

–

Mătase

–

–

–



Puf

–

Perdele
Perne de cap
Bumbac igienă
Apretare
 recomandat
–

nerecomandat

2)



1)

–





–

–

–

1)

–







–

–

–

–

–

–



–
2)

1)

Detergent lichid

2)

Detergent pudră
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SPĂLARE
Administrarea balsamului, agentului
de menţinere a formei sau apretului
la finalul programului de spălare

Dozarea manuală

Balsamul
conferă hainelor o textură catifelată la
atingere şi previne descărcările electrostatice la uscarea în uscătorul cu
tambur.
Puteţi doza balsamul fie prin intermediul
dozării automate, fie prin intermediul
sertarului de administrare a detergentului.
Agenţii de menţinere a formei
sunt substanţe sintetice, care contribuie
la menţinerea formei rufelor.
Apretul
întăreşte rufele şi le conferă fermitate.
Dozarea automată
Recipientul pentru dozare automată trebuie umplut cu balsam.
 Apăsaţi butonul TwinDos.
 Activaţi recipientul corespunzător.
Balsamul va fi adăugat la ultimul ciclu
de spălare.
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 Adăugaţi balsam, agent de menţinere
a formei sau apret lichid în compartimentul  sau utilizaţi capsula corespunzătoare. Nu depăşiţi marcajul de
nivel maxim.
Aceste substanţe vor fi adăugate la ultima clătire. La finalul programului de
spălare va rămâne o cantitate mică de
apă în compartimentul .
Dacă apretaţi frecvent, curăţaţi compartimentul în mod regulat, în special
tubul sifonului.

SPĂLARE
Administrarea separată a balsamului,
agentului de menţinere a formei sau
apretului
Apretul trebuie pregătit conform indicaţiilor de pe ambalaj.
Sfat: La administrare balsamului selectaţi extraopţiunea Apă plus pentru un al
doilea ciclu de clătire. La setarea Apă
plus trebuie activat un ciclu de clătire
suplimentar, după cum este descris în
capitolul "Setări".
 Adăugaţi balsam în compartimentul
 sau introduceţi capsula.
 Adăugaţi apret lichid/agent de menţinere a formei în compartimentul  şi
apret/agent de menţinere a formei
sub formă de pudră sau vâscos în
compartimentul .

Agenţi de îndepărtare a petelor de
vopsea textilă/coloranţi

 Agenţii de îndepărtat petele duc
la apariţia coroziunii în maşina de
spălat cu uscător.
Nu utilizaţi agenţi de îndepărtat petele în maşina de spălat cu uscător.
Puteţi folosi coloranţi pentru maşini de
spălat cu uscător numai pentru uz casnic. Totuşi, reţineţi că sarea folosită în
procesul de vopsire poate cauza corodarea componentelor din inox ale maşinii, dacă vopsiţi frecvent. Respectaţi cu
stricteţe instrucţiunile producătorului.

 La folosirea coloranţilor selectaţi
obligatoriu extraopţiunea Apă plus.

 Selectaţi programul Doar clătire/apretare.
 Dacă este necesar, corectaţi viteza
de centrifugare.
 La folosirea unei capsule apăsaţi butonul Cap  şi activaţi dozarea capsulelor de la butonul OK.
 Cap 



 Apăsaţi butonul Start/Stop.
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USCARE
Uscare separată
Uscarea separată este necesară dacă
nu se doreşte uscarea în uscător a întregii cantităţi de rufe spălate sau dacă
rufele depăşesc cantitatea de încărcare maximă permisă pentru uscare.

1. Pregătirea rufelor
Sortarea rufelor
 Dacă este posibil, sortaţi rufele după
tipul fibrelor/ţesăturii şi umiditatea reziduală.
Aşa veţi obţine un rezultat de uscare
uniform.
 Înainte de uscare, verificaţi simbolurile de pe eticheta de îngrijire a produsului.
Dacă nu este menţionat niciun simbol,
uscaţi produsul numai în programele
adecvate.
Sfaturi pentru uscare
– Nu uscaţi articole din care picură apă!
Centrifugaţi articolele după spălare
timp de minimum 30 de secunde.
– Articolele din lână şi amestec de lână
tind să se scămoşeze şi să se strângă. Pentru aceste articole folosiţi doar
programul Lână.
– Pânza de in pur poate fi uscată în uscător doar dacă acest lucru este confirmat de producător pe etichetă, deoarece ţesătura poate deveni foarte
aspră la atingere.
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– Articolele din tricot (de ex. tricouri,
lenjerie de corp) au tendinţa să intre
la apă la prima spălare, în funcţie de
calitatea lor. De aceea, nu le uscaţi
excesiv, pentru a evita ca acestea să
intre la apă şi mai mult. Când achiziţionaţi astfel de articole, optaţi eventual pentru mărimi cu unul sau două
numere mai mari.
– Rufele apretate pot fi uscate în uscător. Pentru a obţine textura caracteristică, folosiţi de două ori mai mult
apret.
– Nu uscaţi articole noi, închise la culoare, cu articole de culori deschise.
Există pericolul ca aceste articole să
se decoloreze sau să se depună pe
ele scame de altă culoare.
– Respectaţi cantităţile maxime de încărcare ale programelor de uscare,
conform secţiunii "Privire de ansamblu asupra programelor".
Rezultatul uscării şi formarea cutelor
depind de încărcarea maşinii. Cu cât
sunt mai puţine rufe în maşină, cu
atât rezultatul este mai bun. Astfel,
dacă reduceţi cantitatea de rufe încărcate, obţineţi o uscare uniformă,
cu puţine cute.

USCARE
2. Selectarea programului

- cu ajutorul poziţiei "Alte programe"
a selectorului de programe

Pornirea maşinii
 Apăsaţi butonul .
Se va aprinde iluminatul interior al tamburului.
Iluminatul interior al tamburului se va
stinge automat după 5 minute.
Selectarea unui program
- cu ajutorul selectorului de programe

 Rotiţi selectorul de programe în poziţia Alte programe.
Pe afişaj vor apărea următoarele:
Denim



 Atingeţi butoanele cu senzori  sau
, până când programul dorit apare
pe afişaj.
 Confirmaţi programul cu ajutorul butonului cu senzor OK.
 Rotiţi selectorul de programe până la
programul dorit.
Pe afişaj apare cantitatea maximă de încărcare a programului de spălare. Apoi
apare afişajul de bază.

Pe afişaj apare cantitatea maximă de încărcare a programului de spălare. Apoi
apare afişajul de bază.
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USCARE
Selectare Uscare
 Atingeţi butoanele cu senzor Spălare
şi Uscare, până când este aprins
doar indicatorul luminos al butonului
cu senzor Uscare.
Aveţi grijă ca indicatorul luminos al
butonului cu senzor Spălare să nu fie
aprins, altfel înainte de uscare va
porni programul de spălare aferent.
Pe afişaj apare cantitatea maximă de încărcare a programului de uscare (rufe
uscate). Apoi apare afişajul de bază.

3. Încărcarea maşinii de spălat
cu uscător
Deschiderea uşii
 Introduceţi degetele în mânerul îngropat şi trageţi uşa.
Înainte de a introduce rufele, verificaţi să nu existe animale sau corpuri
străine în cuvă.
 Încărcaţi rufele răsfirate în tambur.
Umplerea excesivă deteriorează rufele şi dăunează uscării.
Respectaţi cantitatea maximă de
umplere din secţiunea "Privire de ansamblu asupra programelor".
Închiderea uşii
 Asiguraţi-vă că nu rămân rufe prinse
între garnitură şi uşa cuvei.
 Închideţi uşa cu un balans uşor.
Recipientele de dozare, de ex. săculeţii sau bilele se pot topi în timpul
programului de uscare, deteriorând
atât maşina, cât şi rufele.
Nu lăsaţi recipientele de dozare în
cuvă în timpul uscării.
Robinetul de apă trebuie să fie deschis şi la uscare.
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USCARE
4. Selectarea setărilor de program
Selectarea gradului de uscare

Selectarea extraopţiunilor
Puteţi completa programele de uscare
cu ajutorul extraopţiunilor.

Puteţi să modificaţi gradul de uscare
presetat al unui program de uscare.
 Apăsaţi butonul Grad de uscare.
Pe afişaj apare:
Normal





 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi gradul de uscare sau timpul de uscare dorit şi confirmaţi cu
butonul cu senzor OK.
Selectarea vitezei de termo-centrifugare
Puteţi să modificaţi viteza de termocentrifugare a unui program de uscare.
 Apăsaţi butonul Viteză de centrifugare.
Pe afişaj apare:
Vit. centrif.

1600

rpm

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi viteza de centrifugare dorită şi confirmaţi cu butonul cu senzor
OK.
Termo-centrifugarea nu este disponibilă la selectarea unui timp de uscare.

 Selectaţi extraopţiunea dorită cu butoanele ProgrammManager sau Opţiuni suplimentare.
Indicatorul luminos corespunzător se va
aprinde.
Dacă o extraopţiune nu poate fi selectată, înseamnă că ea nu este compatibilă cu acel program de uscare (consultaţi capitolul "USCARE", secţiunea
"Extraopţiuni").
Selectare Start întârziat
Cu funcţia Start întârziat puteţi stabili
ora de începere a unui program de
spălare.
 Dacă doriţi selectaţi perioada de timp
după care să pornească maşina în
funcţia Start întârziat.
Pentru mai multe detalii, citiţi capitolul
"Start întârziat".
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USCARE
5. Pornirea programului

6. Terminarea programului

 Apăsaţi butonul cu lumină intermitentă Start/Stop.

În etapa anti-şifonare tamburul se mişcă timp de până la 150 de minute după
terminarea programului. Uşa este blocată şi afişajul de pe ecran se modifică:

Uşa se blochează (lucru indicat prin
simbolul  de pe afişaj), iar programul
de uscare porneşte.
Pe afișaj va apărea starea programului.

 Uscare

2:15 h

Maşina de spălat cu uscător informează
prin etapa de program atinsă şi durata
rămasă a programului.
Dacă s-a selectat un timp pentru funcţia
Start întârziat, acesta va fi indicat pe
afişaj.
Iluminatul interior al cuvei se va stinge
după pornirea programului.

 Anti-şifonare/Final
 Apăsaţi Start/Stop
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Uşa se deblochează.
Afânaţi rufele dacă le scoateţi în timpul etapei anti-şifonare, pentru a elibera căldura reziduală.
După încheierea etapei anti-şifonare
uşa se deblochează automat.
 Deschideţi uşa.
 Scoateţi rufele.
Rufele rămase se pot deteriora prin
uscare excesivă.
Verificaţi ca toate rufele să fie scoase
din maşină!
 Opriţi maşina.
Respectaţi secţiunea "După fiecare
spălare şi uscare" din capitolul "Spălare şi uscare".
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USCARE
Privire de ansamblu asupra programelor
Bumbac

maximum 4,0 kg*

Extra-uscat, Uscare normală, Uscare normală+, Uscare normală**

Articole

Ţesături din bumbac cu unul sau mai multe straturi: de ex.: tricouri,
lenjerie de corp, hăinuţe pentru sugari, haine de lucru, jachete, pături, şorţuri, halate, prosoape din frotir, halate de baie din frotir, lenjerie de pat din flanelă/frotir.

Sfat

– Nu folosiţi Extra-uscat pentru articolele din tricot (de ex. tricouri,
lenjerie de corp) - acestea pot intra la apă.
– Selectaţi Extra-uscat pentru textile mixte, foarte groase, din mai
multe straturi.
1

Călcare manuală , Călcare manuală **, Călcare mecanică, Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Ţesături din bumbac sau in, pe care urmează să le călcaţi: feţe de
masă, lenjerie de pat, rufe apretate.

Sfat

Pentru a preveni uscarea completă a rufelor pe care urmează să le
călcaţi mecanic, menţineţi-le rulate până la călcare.

Întreţinere uşoară

maximum 3,5 kg*
1

Uscare normală+, Uscare normală**, Călcare manuală , Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Articole care se pot întreţine uşor, realizate din bumbac, fibre sintetice sau mixte: haine de lucru, şorţuri, pulovere, rochii, pantaloni, feţe
de masă, ciorapi.

Delicate

maximum 1,0 kg*

Uscare normală, Călcare manuală , Uscare cronometrată

2

Articole

Ţesături delicate având simbolul  trecut pe etichetă, din fibre sintetice, fibre mixte, mătase artificială sau bumbac uşor de întreţinut: cămăşi, bluze, desuuri şi articole vestimentare cu aplicaţii.

Sfat

Pentru o uscare cu grad de şifonare deosebit de redus: reduceţi încărcătura.

* * Greutatea rufelor uscate
** Indicaţie pentru institutele de testare: Setarea programului pentru test conform Standardului EN 61121
1, 2 Consultaţi paginile următoare
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USCARE
Lână

maximum 1,0 kg*

3 minute

Articole

Ţesături din lână şi ţesături mixte ce conţin lână: pulovere, jachete
împletite, ciorapi.

Sfat

– Acest program doar conferă articolelor din lână o textură mai aerisită şi pufoasă, însă nu le usucă în totalitate.
– Scoateţi rufele imediat după încheierea programului.

Cămăşi

maximum 1,0 kg*
1

Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Cămăşi pentru bărbaţi şi femei

Sfat

– Întoarceţi cămăşile şi bluzele pe dos, închideţi nasturii, întoarceţi
gulerele şi manşetele spre interior.
– Pentru reducerea cutelor, rufele sunt umezite la începutul programului.

Automat

maximum 3,0 kg*
1

Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Încărcare mixtă cu articole pentru programele Bumbac şi Întreţinere
uşoară

QuickPower

maximum 4,0 kg*

Extra-uscat, Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Călcare manua1

lă , Călcare mecanică, Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Articole rezistente, adecvate pentru programul Bumbac

Indicaţie

În cazul spălării şi uscării fără întrerupere a rufelor normal de murdare, durata programului este deosebit de scurtă.

*
1, 2
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* Greutatea rufelor uscate
Consultaţi paginile următoare

USCARE
Express

maximum 3,5 kg*

Extra-uscat, Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Călcare manua1

lă , Călcare mecanică, Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Articole rezistente, adecvate pentru programul Bumbac

Indicaţie

În cazul spălării şi uscării fără întrerupere a rufelor puţin murdare, durata programului este deosebit de scurtă.

Împrospătare
Uscare normală, Călcare manuală , Uscare cronometrată

maximum 1,0 kg*
2

Articole

Rufe uscate sau rufe purtate puţin dar nemurdărite.

Sfat

Pentru reducerea cutelor, rufele sunt umezite la începutul programului.
– Uscare normală: Rufele sunt necesare imediat.
– Călcare manuală : Rufele vor fi călcare sau vor fi lăsate să se
usuce pe un umeraş.

Indicaţie

Formarea cutelor se accentuează cu cât cantitatea de rufe este mai
mare şi durata de uscare este mai lungă.

Finish abur

maximum 2,0 kg*

Călcare manuală , Călcare manuală , Uscare cronometrată

Articole

2

Îmbrăcăminte de exterior umedă, proaspăt spălată şi centrifugată din
bumbac sau in, la care trebuie reduse cutele.
Îmbrăcămintea de exterior trebuie să fie adecvată pentru uscarea în
uscător   şi pentru călcare  .

Sfat

Scoateţi rufele imediat după încheierea programului şi atârnaţi-le pe
un umeraş.

Indicaţie

Neadecvat pentru lână sau textile care conţin lână.

*
1, 2

* Greutatea rufelor uscate
Consultaţi paginile următoare
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USCARE
Aer cald

maximum 4,0 kg*

Uscare cronometrată

Articole

2

– Uscarea suplimentară a articolelor cu mai multe straturi, care nu se
usucă în mod uniform: jachete, perne, saci de dormit
– Uscarea sau aerisirea rufelor individuale

Sfat

Nu selectaţi de la început cea mai lungă durată de uscare. Verificaţi
articolele pe măsură ce le uscaţi, pentru a stabili durata optimă.

Alte programe
Denim

maximum 3,0 kg*

Extra-uscat, Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Călcare manua1

2

lă , Călcare mecanică, Netezire , Uscare cronometrată

Articole

Toate articolele din denim: pantaloni, geci, fuste, cămăşi

Rufe de culori închise

maximum 3,0 kg*
1

Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Articole de culoare închisă, realizate din bumbac sau fibre mixte

Outdoor

maximum 2,5 kg*
1

Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole

Îmbrăcăminte impermeabilă pentru exterior (outdoor) care poate fi
uscată în uscător.

Impermeabilizare

maximum 2,5 kg*

Uscare normală

Articole

Tratarea termică a textilelor care pot fi uscate mecanic şi care au fost
impermeabilizate.

Îmbrăcăminte sport

maximum 2,5 kg*
1

Uscare normală+, Uscare normală, Călcare manuală , Netezire , Uscare cronometrată

2

Articole
*
1, 2
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Îmbrăcăminte sport şi fitness din materiale adecvate pentru uscarea
în uscător

* Greutatea rufelor uscate
Consultaţi paginile următoare

USCARE
Încălţăminte sport
Uscare cronometrată

maximum 2 perechi
2

Articole

Încălţăminte sport care a fost declarată de producător ca fiind adecvată pentru uscare mecanică

Sfat

Scoateţi tălpicii din pantofi şi introduceţi-i în cuvă, lângă pantofi.

Indicaţie

Tamburul nu se învârte.

Mătase

maximum 1,0 kg*

8 minute

Articole

Articole din mătase care pot fi uscate în uscător: bluze şi cămăşi

Sfat

– Pentru reducerea cutelor.
– Rufele nu se usucă complet.
– Scoateţi rufele imediat după încheierea programului.

Puf

maximum 2,5 kg*

Uscare cronometrată

2

Articole

Geci, saci de dormit, perne şi alte textile cu căptuşeală de puf, adecvate pentru uscarea în uscător

Sfat

Verificaţi articolele pe măsură ce le uscaţi, pentru a stabili durata optimă.

Perne de cap
Uscare cronometrată

2 perne (40 x 80 cm) sau 1 pernă 80 x 80 cm
2

Articole

Perne cu umplutură sintetică, adecvate pentru uscare mecanică.

Sfat

Pernele pot părea umede chiar şi după ce au fost uscate. Puteţi utiliza de mai multe ori acest program până când perna este uscată.

*
1, 2

* Greutatea rufelor uscate
Consultaţi paginile următoare
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USCARE
Bumbac igienă

maximum 3,0 kg*

Uscare normală

Articole

Materiale rezistente din bumbac şi in care au ajuns în contact direct
cu pielea, de ex. lenjerie de corp, scutece, lenjerie de pat, prosoape
din frotir

Indicaţie

În cazul unui timp mai lung de menţinere a temperaturii, rufele se
usucă mai bine.

Aer rece

maximum 4,0 kg*

Uscare cronometrată

Articole

2

Orice articol care trebuie doar aerisit.

* * Greutatea rufelor uscate
1

Netezire: Pentru reducerea cutelor, rufele sunt umezite cu abur la începutul programului. Rufele nu sunt uscate complet, pentru a putea fi călcate mai uşor.
Temperatura de uscare este adaptată fiecărui program individual.

2

Uscare cronometrată: Uscarea cronometrată este adecvată în special în cazul
unei cantităţi mici de rufe sau dacă doriţi să uscaţi un singur articol. Rufele sunt
uscate cu aer cald (timpul este selectabil de la 15 minute la 2 ore). Temperatura
de uscare este adaptată fiecărui program individual La început nu selectaţi timpul cel mai lung. Prin încercări repetate, stabiliţi care este timpul cel mai adecvat.
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USCARE
Extraopţiuni

Opţiuni suplimentare

Selectarea sau deselectarea extraopţiunilor se efectuează cu ajutorul butoanelor ProgrammManager sau Opţiuni suplimentare.

Netezire cu aburi
Pentru reducerea cutelor, la finalul programului rufele sunt netezite cu ajutorul
aburului. Viteza de termo-centrifugare
este redusă. Pentru un rezultat optim,
reduceţi cantitatea maximă de încărcare
cu 50%.
Îmbrăcămintea de exterior trebuie să fie
adecvată pentru uscarea în uscător 
 şi pentru călcare  .

Termo-centrifugare

ProgrammManager
Extra blând
Rufele sensibile, cum ar fi acrilul, sunt
uscate mai blând (simbol pe eticheta de
îngrijire ).
Atunci când selectaţi Extra blând, la
unele programe nu se efectuează termo-centrifugarea.
Datorită temperaturii reduse la selectarea Extra blând, la unele programe se
prelungeşte durata programului.
Extra silenţios

La unele programe, în ciclul de uscare
se efectuează o termo-centrifugare
pentru reducerea consumului de energie.
Termo-centrifugarea nu este disponibilă la selectarea unui timp de uscare.
La unele programe nu se efectuează
termo-centrifugarea atunci când selectaţi Extra blând.
Viteza maximă de termo-centrifugare
corespunde vitezei de centrifugare finală a programului de spălare aferent.
Puteţi reduce viteza de termo-centrifugare până la 800 rpm.

Dacă uscaţi rufe în perioadele în care
trebuie păstrată linişte în imobil, puteţi
să reduceţi zgomotul emis de maşina
de spălat cu uscător.
– Alarma sonoră este anulată.
– Termo-centrifugarea este limitată la
max. 900 rpm.
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USCARE
Privire de ansamblu - extraopţiuni şi termo-centrifugare
La programele care nu sunt menţionate, nu este posibilă selecţia.
Extra
blând

Extra
silenţios

Netezire
cu aburi

Termocentrifugare

Bumbac









Întreţinere uşoară









Delicate







–

Lână

–



–

–

1)

Cămăşi







–

Automat









QuickPower

–

–





Express

–







Împrospătare

–

–



Finish abur

–

–

Denim



Rufe de culori închise

2)

–



2)

–















Outdoor





–



Impermeabilizare

–



–

–

Îmbrăcăminte sport





–



Încălţăminte sport





–

–

Mătase

–



–

–

Puf





–

–

Perne de cap





–

–

Bumbac igienă

–







 selectabil / – neselectabil
1)

se poate deselecta

2)

nu se poate deselecta
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SPĂLARE ŞI USCARE
Spălare şi uscare fără întrerupere
Spălarea şi uscarea fără întrerupere
este recomandată întotdeauna dacă
toate rufele spălate urmează să fie uscate şi dacă nu este depăşită cantitatea maximă de încărcare pentru ciclul
de uscare.
Citiţi obligatoriu capitolul "Spălare" şi
capitolul "Uscare".

1. Pregătirea rufelor
 Goliţi toate buzunarele.
 Sortaţi rufele după culori şi tipuri de
ţesături.
 Verificaţi simbolurile de pe eticheta
de îngrijire a produsului.

3. Încărcarea maşinii de spălat
cu uscător
 Deschideţi uşa.
Înainte de a introduce rufele, verificaţi să nu existe animale sau corpuri
străine în cuvă.
 Despăturiţi rufele şi introduceţi-le degajat în tambur.
Recipientele de dozare, de ex. săculeţii sau bilele se pot topi în timpul
programului de uscare, deteriorând
atât maşina, cât şi rufele.
Nu lăsaţi recipientele de dozare în
cuvă în timpul uscării.
 Închideţi uşa.

2. Selectarea programului
 Porniţi maşina.
 Selectaţi programul dorit.
 Atingeţi repetat butonul cu senzor
Spălare şi Uscare, până când se
aprind indicatoarele luminoase Spălare şi Uscare.
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SPĂLARE ŞI USCARE
4. Selectarea setărilor de program
 Selectaţi gradul de murdărire.
 Selectaţi temperatura, viteza de centrifugare şi gradul de uscare dorite şi
confirmaţi cu OK.
Viteza minimă de centrifugare este limitată la 800 rpm.
La unele programe viteza de centrifugare nu poate fi modificată.
La spălarea şi uscarea fără întrerupere,
pentru prevenirea formării unui colac
de rufe după spălare, se va efectua o
centrifugare la viteza maximă de
1200 rpm.
 Dacă doriţi sau dacă este necesar,
selectaţi şi alte extraopţiuni.
Pentru termo-centrifugare este preluată viteza de centrifugare de la spălare.
Dacă selectaţi Extra silenţios, se va
efectua o centrifugare la 900 rpm.
Termo-centrifugarea nu este disponibilă la selectarea unui timp de uscare.
 Dacă doriţi selectaţi perioada de timp
după care să pornească maşina în
funcţia Start întârziat.
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5. Administrarea detergentului
 Administraţi detergentul prin
TwinDos, dozarea capsulelor sau sertarul de administrare a detergentului.

6. Pornirea/terminarea programului
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Uşa se blochează. Pe afişaj va apărea
starea programului.
După încheierea programului începe
etapa Anti-şifonare.
În etapa anti-şifonare, uşa rămâne blocată.
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Uşa se deblochează.
Afânaţi rufele dacă le scoateţi în timpul etapei anti-şifonare, pentru a elibera căldura reziduală.
După încheierea etapei anti-şifonare
uşa se deblochează automat.
 Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
Respectaţi secţiunea "După fiecare
spălare şi uscare".

SPĂLARE ŞI USCARE
După fiecare spălare şi uscare

Program de clătire a scamelor

 Deschideţi larg uşa.

În timpul uscării se pot forma scame,
care se depun în cuvă şi în tambur.
Pentru ca, la următoarea spălare, scamele (care provin, de ex., de la rufe închise la culoare) să nu se depună pe alte rufe (de ex. rufe deschise la culoare)
sau să nu colmateze maşina, puteţi să
eliminaţi scamele prin clătire.

 Pericol de arsuri, capac metalic
fierbinte după uscare!
Nu atingeţi capacul metalic aflat pe
interiorul geamului uşii.
 Scoateţi rufele.
Rufele rămase în tambur se pot decolora sau deteriora la următoarea
spălare sau uscare.
Verificaţi ca toate rufele să fie scoase
din maşină!
 Verificaţi prezenţa obiectelor străine
pe inelul de etanşare al uşii. După uscare, îndepărtaţi scamele de pe inelul
de etanşare şi de pe hublou.

Nu folosiţi programul de clătire a
scamelor pentru clătirea rufelor. Aveţi
grijă ca în cuvă să nu se afle rufe.
 Porniţi maşina.
 În poziţia selectorului de programe Alte programe, selectaţi programul Clătirea scamelor.
Nu folosiţi detergent.

Sfat: Lăsaţi uşa uşor deschisă pentru a
permite cuvei să se usuce.

 Apăsaţi butonul Start/Stop.

 Opriţi maşina de la butonul .

După câteva minute scamele sunt clătite.

Sfat: Lăsaţi sertarul de administrare a
detergentului uşor deschis pentru a-i
permite să se usuce.

 Îndepărtaţi eventualele scame rămase
de pe inelul de etanşare al uşii şi de
pe hublou.
 Opriţi maşina.
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Modificarea etapelor de program
Oprire program

Întreruperea unui program

Puteţi anula oricând un program după
ce acesta a pornit.

 Opriţi maşina de la butonul .

 Apăsaţi butonul Start/Stop.

 Nu opriţi maşina de spălat cu us-

Pe afişaj apare:
Anulare program



 Atingeţi butonul cu senzor OK.
– în timpul spălării:
Maşina de spălat cu uscător evacuează
soluţia de apă cu săpun şi programul de
spălare este oprit.
– în timpul uscării:
Maşina de spălat cu uscător răceşte rufele înainte de a putea fi deschisă uşa.
Dacă doriţi să scoateţi rufele:
 Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
Dacă doriţi să selectaţi un alt program:
 Închideţi uşa.
 Selectaţi programul dorit.
 Eventual adăugaţi detergent în sertarul de administrare a detergentului.
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Programul porneşte.
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 Reporniţi maşina de la butonul .
cător înainte de încheierea programului de uscare. Dacă faceţi acest
lucru şi scoateţi imediat rufele, aparatul poate emite o cantitate mare de
căldură.

Modificare program
Nu mai este posibilă modificarea programului după pornirea programului.
Pentru a selecta un alt program, trebuie
să anulaţi programul pornit.
Modificarea temperaturii
O modificare a temperaturii programelor
de spălare este posibilă timp de max. 5
minute după pornirea programului, cu
excepţia programului Bumbac.
 Apăsaţi butonul Temperatură.
 Modificaţi temperatura cu butoanele
cu senzori  şi , confirmaţi cu OK.

Modificarea etapelor de program
Modificarea vitezei de centrifugare
Viteza de centrifugare finală a unui program de spălare poate fi modificată până la începerea centrifugării finale.
 Apăsaţi butonul Viteză de centrifugare.
 Modificaţi viteza de centrifugare cu
butoanele cu senzori  şi , confirmaţi cu OK.
Modificarea gradelor de uscare/timpului de uscare
Gradele de uscare sau timpii de uscare
pot fi modificate în timpul spălării, dar
nu mai pot fi modificate după începerea
programului "Uscare".
 Apăsaţi butonul Grad de uscare.
 Modificaţi gradul/timpul de uscare cu
butoanele cu senzori  şi  şi confirmaţi cu OK.

Blocajul de siguranţă (pentru
siguranţa copiilor)
Blocajul de siguranţă pentru copii împiedică deschiderea maşinii, anularea
programului sau modificarea programului în timpul spălării sau al uscării.
Activarea blocajului de siguranţă
 După pornirea programului apăsaţi
butonul Start/Stop.
 Selectaţi Blocaj de siguranţă pentru
copii activat şi confirmaţi cu OK.
Maşina de spălat cu uscător nu mai acceptă nicio modificare şi efectuează
programul început până la final.
După terminarea programului,blocajul
electronic de siguranţă pentru copii este
dezactivat automat.
Dezactivarea blocajului de siguranţă

Selectarea sau deselectarea uscării

 Apăsaţi butonul Start/Stop.

Funcţia Uscare poate fi selectată sau
deselectată în timpul derulării unui program de uscare, dacă programul respectiv permite acest lucru.

 Selectaţi Blocaj de siguranţă pentru
copii dezactivat şi confirmaţi cu OK.

 Apăsaţi butonul cu senzor Uscare.
Modificare Extraopţiuni
Selectarea sau deselectarea anumitor
opţiuni este posibilă după pornirea unui
program.

Dacă este activat blocajul de siguranţă
pentru copii, derularea programului nu
mai poate fi modificată.
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Modificarea etapelor de program
Adăugarea/scoaterea rufelor
În primele minute după începerea programului puteţi să adăugaţi sau să
scoateţi rufe.
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Pe afişaj apare:
Anulare program



 Deplasaţi lista cu ajutorul butoanelor
cu senzori  sau  pe:
Adăugare rufe



 Atingeţi butonul cu senzor OK.
Dacă mesajul nu apare pe afişaj, înseamnă că nu este posibilă adăugarea
rufelor.
Programul se opreşte, iar uşa se deblochează.
 Deschideţi uşa.
 Adăugaţi sau scoateţi rufele dorite.
 Închideţi uşa.
 Apăsaţi butonul Start/Stop.
Programul va continua.
Vă rugăm să reţineţi:
Odată ce programul a pornit, maşina nu
va recunoaşte nici o modificare a cantităţii de rufe încărcate.
De aceea, dacă adăugaţi sau scoateţi
rufe după începerea programului, maşina va efectua întotdeauna ciclul de spălare considerând că s-a încărcat cantitatea maximă de rufe.
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Start întârziat/SmartStart
Start întârziat

Modificarea startului întârziat

Cu ajutorul funcţiei Start întârziat, puteţi
programa o oră mai târzie pentru începerea programului de spălare. Pornirea
programului poate fi întârziată cu o durată cuprinsă între 15 minute şi 24 de
ore.

Timpul programat pentru funcţia Start
întârziat poate fi modificat oricând.

Selectare Start întârziat

 Atingeţi butonul cu senzor OK.

 Apăsaţi butonul cu senzor Start întârziat.

 Setaţi timpul dorit.

Pe afişaj apare mesajul:

Pornirea imediată a programului

Start în

00 :00 h

 Atingeţi butonul cu senzor Start întârziat.
Modificare oră



 Atingeţi butonul cu senzor Start întârziat.

 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi orele şi confirmaţi cu butonul cu senzor OK.

 Atingeţi butonul cu senzor .

Afişajul se schimbă:

 Atingeţi butonul cu senzor OK, iar
programul va porni direct.

Start în

03: 00 h

Pornire imediată



Oprire Start întârziat
 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi minutele şi confirmaţi cu
butonul cu senzor OK.

 Apăsaţi butonul Start/Stop.

Iniţierea funcţiei Start întârziat

 Atingeţi butonul cu senzor OK.

 Apăsaţi butonul Start/Stop, pentru a
porni startul întârziat şi programul.

Anulare Start întârz.



Funcţia Start întârziat este anulată. Uşa
este deblocată.

Pe afişaj apare:
 Start în

3:00 h
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Start întârziat/SmartStart
SmartStart
Cu funcţia SmartStart puteţi să definiţie o perioadă în care maşina de spălat
cu uscător să fie pornită automat prin
intermediul unui semnal, atunci când
tariful la energia electrică al furnizorului dvs. de energie este mai scăzut.
Dacă furnizorul de energie oferă acest
serviciu, furnizorul de energie transmite
un semnal în momentul în care tariful la
energie este foarte scăzut. Prin acest
semnal maşina de spălat cu uscător
porneşte programul.
Puteţi să definiţi o perioadă maximă (între 15 minute şi 24 de ore) în care să
pornească programul. În această perioadă maşina de spălat cu uscător aşteaptă semnalul de la furnizorul de
energie. Dacă nu este transmis niciun
semnal în această perioadă, maşina de
spălat cu uscător porneşte automat
programul după expirarea perioadei.
Setarea perioadei
Dacă aţi activat funcţia SmartStart în
Setări, după apăsarea butonului cu
senzori Start întârziat pe afişaj nu mai
apare Start în, ci SmartStart (consultaţi
capitolul "Setări, Miele@home, SmartStart").
Procedura corespunde setării timpului
la funcţia Start întârziat.
 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi orele şi confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
Ora este memorată şi este marcat blocul de cifre al minutelor.
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 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  setaţi minutele şi confirmaţi cu
butonul cu senzor OK.
 Apăsaţi butonul Start/Stop, pentru a
porni programul cu SmartStart.
Pe afişaj apare următorul mesaj:



SmartStart 

Programul selectat porneşte automat de
îndată ce furnizorul de energie electrică
transmite semnalul sau s-a atins ora de
pornire maximă calculată.
Modificarea şi anularea funcţiei SmartStart se efectuează aşa cum este descris la funcţia Start întârziat.

Simbolurile etichetelor de îngrijire a rufelor
Spălare

Uscare

Valoarea menţionată în simbolul ligheanului reprezintă temperatura maximă la care articolul poate fi spălat.

Numărul de puncte indică temperatura
de uscare.



acţiune mecanică normală



acţiune mecanică redusă



acţiune mecanică foarte redusă



spălare manuală



nu spălaţi

temperatură normală



temperatură redusă



nu uscaţi în uscător
Călcare manuală şi mecanică

Numărul de puncte indică temperatura
de călcare

Exemplu pentru selectarea programelor
Program



Simbolurile etichetelor de îngrijire a rufelor



cca. 200°C



cca. 150°C



cca. 110°C
Călcarea cu abur poate provoca
pagube ireversibile.

Bumbac



Întreţinere
uşoară



Delicate





Lână 





Mătase 



Express



Automat





nu călcaţi manual/mecanic
Curăţare profesională
Doar curăţare chimică. Literele
indică tipul de agent de curăţare
recomandat.



doar curăţare umedă



nu curăţaţi chimic
Înălbire



puteţi folosi orice înălbitor oxidant



puteţi folosi doar înălbitori pe
bază de oxigen



nu folosiţi înălbitor
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Curăţare şi întreţinere
 Scoateţi ştecărul din priză înainte
de a curăţa maşina.

 Nu folosiţi solvenţi, agenţi de curăţare abrazivi, agenţi de curăţare
pentru sticlă sau universali!

 Maşina de spălat cu uscător nu
trebuie spălată cu furtunul.

Curăţarea sertarului de administrare a detergentului
Spălarea la temperaturi reduse şi folosirea detergenţilor lichizi favorizează formarea germenilor în sertarul de administrare a detergentului.
 Din motive de igienă curăţaţi regulat
întregul sertar de administrare a detergentului, chiar şi atunci când folosiţi exclusiv TwinDos.

Curăţarea carcasei exterioare
şi a panoului frontal
 Curăţaţi carcasa şi panoul frontal al
maşinii cu un agent de curăţare neabraziv şi neagresiv, ori cu soluţie de
apă şi detergent lichid de vase şi
ştergeţi apoi cu o lavetă moale.
 Tamburul poate fi curăţat folosind un
agent de curăţare special pentru suprafeţe din inox.

Curăţarea geamului uşii
 Curăţaţi din când în când geamul uşii
pe interior şi clapeta metalică aflată
pe geamul uşii, cu un detergent neagresiv sau cu o soluţie de apă cu detergent.

 Trageţi în afară sertarul de administrare a detergentului, până când simţiţi
că opune rezistenţă, apoi apăsaţi clema de prindere şi în acelaşi timp
scoateţi sertarul din maşină.

 Ştergeţi-le pe amândouă cu o lavetă
uscată şi moale.

 Curăţaţi sertarul de administrare a detergentului cu apă caldă.
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Curăţare şi întreţinere
Curăţarea sifonului şi a canalului

Curăţarea carcasei sertarului de administrare a detergentului

 Curăţaţi sifonul.
1. Scoateţi sifonul din compartimentul
 şi curăţaţi-l sub jet de apă caldă.
Curăţaţi şi tubul sifonului în acelaşi
mod.
2. Puneţi la loc sifonul.

 În timp, în duzele sertarului pentru
detergent se pot acumula resturi de
detergent şi depuneri de calcar, aşadar, înainte să repuneţi sertarul, folosiţi o perie de sticle pentru a le îndepărta.
 Introduceţi la loc sertarul de administrare a detergentului.
Sfat: Lăsaţi sertarul de administrare a
detergentului uşor deschis pentru a-i
permite să se usuce.

Curăţarea tamburului

 Curăţaţi canalul prin care trece balsamul cu apă caldă şi cu o perie.
Apretul lichid provoacă lipirea.
Dacă folosiţi frecvent apretul lichid,
curăţaţi temeinic sifonul.

Dacă obişnuiţi să spălaţi la temperaturi
scăzute şi/sau cu detergent lichid, există riscul ca în maşina de spălat cu uscător să se formeze un mediu bacterian
şi mirosuri neplăcute. Curăţaţi maşina
rulând programul Curăţare maşină. Acest
lucru trebuie să se efectueze cel târziu
după apariţia mesajului Info Igienizare.
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Curăţare şi întreţinere
Curăţarea sistemului TwinDos

Pornirea programului de întreţinere

Maşina de spălat cu uscător dispune de
un program de curăţare pentru
TwinDos. Recipientele folosite şi furtunurile din interiorul maşinii sunt curăţate.

 Porniţi maşina de spălat cu uscător şi
aşteptaţi până când afişajul de bază
se aprinde.

Aveţi nevoie de recipientele TwinDos
(accesorii opţionale) pentru a efectua
curăţarea.
În cazul unei pauze de utilizare mai
lungi, detergentul din furtunuri poate
să devină vâscos.
Furtunurile se pot înfunda şi vor trebui curăţate de Serviciul de asistenţă
tehnică.
Curăţaţi sistemul TwinDos înainte de
schimbarea tipului de detergent sau
în cazul unei pauze de utilizare mai
lungi.

 Atingeţi simultan butoanele cu senzori  şi .



Limbă 

Meniul Setări a fost activat.
 Atingeţi butonul cu senzor , până
când pe afişaj apare:
TwinDos



 Confirmaţi setarea cu ajutorul butonului cu senzor OK.
 Atingeţi butonul cu senzor , până
când pe afişaj apare:
Întreţinere



 Confirmaţi setarea cu ajutorul butonului cu senzor OK.
Recipient 1



 Atingeţi butoanele cu senzori  sau
 până când recipientul sau recipientele dorite apar pe afişaj şi confirmaţi
cu butonul cu senzor OK.
Start clătire

da 

 Confirmaţi cu ajutorul butonului cu
senzor OK.
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Pe afişaj apare:

Curăţarea compartimentului glisant

 Umpleţi cu apă până la marcaj

Resturile de detergent pot acumulate
pot înfunda compartimentul glisant.
 Curăţaţi interiorul compartimentului
glisant la schimbarea cartuşelor sau
recipientelor, folosind o cârpă umedă.

 Umpleţi recipientul sau recipientele
TwinDos cu apă până la marcaj şi introduceţi recipientul sau recipientele
TwinDos în sertare.
Pe afişaj apare:
 Închideţi uşa şi apăsaţi Start
 Închideţi uşa şi apăsaţi butonul cu lumină intermitentă Start/Stop.
Curăţarea începe.
După curăţare puteţi să umpleţi recipientul(ele) cu noul detergent şi/sau balsam.
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Curăţare şi întreţinere
Curăţarea filtrului din alimentarea cu apă

 Reasamblarea se face în ordine inversă.

Maşina de spălat cu uscător este prevăzută cu un filtru pentru protejarea supapei de admisie a apei. Filtrul de la capătul liber al furtunului de admisie trebuie
verificat la fiecare 6 luni. În cazul întreruperilor mai frecvente ale alimentării cu
apă, filtrul trebuie verificat mai des.

 Înşurubaţi bine racordul filetat pe robinet, deschideţi robinetul şi verificaţi
să nu existe scurgeri. Dacă picură
apă din racord, strângeţi-l mai puternic.

 Închideţi robinetul de apă.
 Deşurubaţi racordul filetat dintre capătul liber al furtunului de admisie şi
robinet.

 Scoateţi garnitura de cauciuc 1 de pe
filtru.
 Ţineţi în jos capătul liber al furtunului
de admisie. Filtrul de plastic 2 iese
afară.
 Curăţaţi filtrul de plastic.
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Filtrul trebuie pus la loc după curăţare.

Ghid de rezolvare a problemelor
Ghid de rezolvare a problemelor
Cu ajutorul ghidului de mai jos veţi putea remedia majoritatea problemelor şi defecţiunilor minore care pot interveni în timpul utilizării obişnuite a aparatului. Astfel
veţi putea economisi timp şi bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.
Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiţi şi să înlăturaţi cauza unei defecţiuni sau a
unei probleme. Reţineţi, însă, următoarele:

 Efectuarea reparaţiilor de către persoane necalificate poate prezenta pericole pentru utilizatori.
Reparaţiile aparatelor electrice trebuie efectuate doar de către specialişti autorizaţi.
Unele mesaje de pe afişaj sunt formate din mai multe rânduri şi pot fi citite integral prin atingerea butoanelor cu senzori  sau .

Nu puteţi porni niciun program
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

Afişajul rămâne stins,
iar indicatorul luminos
al butonului Start/Stop
nu se aprinde.

Maşina de spălat cu uscător nu are curent.
 Verificaţi dacă ştecărul este introdus în priză.
 Verificaţi dacă siguranţa este în ordine.

Pe afişaj vi se cere să
introduceţi un cod PIN.

S-a activat accesul prin cod PIN.
 Introduceţi codul şi confirmaţi-l. Dezactivaţi accesul prin cod dacă nu doriţi ca mesajul să reapară
pe afişaj la următoarele porniri ale maşinii.

Pentru a economisi energie electrică, maşina s-a oprit
automat.
 Reporniţi maşina de la butonul .

Pe afişaj apare:
Uşa nu este închisă corect. Sistemul de închidere al
 Serv. Clienţi  debloca- uşii nu s-a blocat pe poziţia corectă.
re uşă
 Închideţi din nou uşa.
 Porniţi din nou programul.
 Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactaţi
Serviciul de asistenţă tehnică.
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Ghid de rezolvare a problemelor
Se afişează un mesaj de eroare, iar programul este anulat
Problemă

Cauză posibilă şi remediere



Alimentarea cu apă este blocată sau restricţionată.
 Verificaţi dacă robinetul este deschis suficient.
 Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit.
 Verificaţi dacă presiunea apei este prea scăzută.

Alimentare apă Vezi


Filtrul alimentării cu apă este înfundat.
 Curăţaţi filtrul.


Evacuare apă Vezi




Waterproof Serv. Clienţi 



Serv. Clienţi 
Eroare F

Scurgerea este blocată sau restricţionată.
Furtunul de scurgere a fost fixat prea sus.
 Curăţaţi filtrul de evacuare şi pompa de evacuare.
 Verificaţi dacă nu a fost depăşită înălţimea maximă
de pompare de 1 m.
Sistemul anti-inundaţie a intrat în funcţiune.
 Închideţi robinetul de apă.
 Contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.
S-a produs o defecţiune.
 Porniţi din nou programul.
 Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactaţi
Serviciul de asistenţă tehnică.

Pentru a şterge mesajul de eroare, opriţi maşina de la butonul .
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Ghid de rezolvare a problemelor
Pe afişaj apare un mesaj la finalul programului
Mesaj

Cauză posibilă şi remediere



Pompele sunt murdare.
 Curăţaţi pompele conform indicaţiilor din capitolul
"Ghid de rezolvare a problemelor", secţiunea
"Deschiderea uşii în cazul evacuării înfundate şi/
sau căderii de tensiune".
 După curăţare porniţi din nou un program de spălare.

Verif. filtru+duză

Duza din partea de sus a inelului de umplere este înfundată cu scame.
 Îndepărtaţi scamele cu degetele. Nu utilizaţi obiecte cu muchii ascuţite.
 După curăţare porniţi din nou un program de spălare.
Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică. Maşina de spălat cu uscător poate continua să funcţioneze cu funcţii limitate.


Info Igienizare

Nu aţi rulat de mult timp un program de spălare la
peste 60 °C.
 Pentru a împiedica înmulţirea bacteriilor şi apariţia
mirosurilor neplăcute în maşina de spălat cu uscător, rulaţi programul Curăţare maşină folosind detergentul Miele pentru curăţat maşini de spălat sau
un detergent universal pudră.



Recipient gol

Recipientul sau recipientele TwinDos sunt goale.
 Umpleţi recipientul sau recipientele cu detergent lichid sau balsam sau schimbaţi cartuşul.
 Verificaţi dacă rufele sunt curate, poate cantitatea
de detergent nu a fost suficientă.
Eventual spălaţi din nou rufele.

Mesajele se afişează la finalul programului şi la pornirea maşinii şi trebuie confirmate cu butonul cu senzor OK.
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Ghid de rezolvare a problemelor
Pe afişaj apare un mesaj la finalul programului
Mesaj

Cauză posibilă şi remediere



Verificaţi dozajul

În timpul spălării s-a format foarte multă spumă.
 Verificaţi cantitatea de detergent dozată.
 În cazul dozării automate de detergent, verificaţi
cantitatea setată.
 Respectaţi dozajul recomandat de producător pe
ambalajul detergentului şi gradul de murdărire al
rufelor.
 Eventual reduceţi cantitatea de bază a dozării în
etape, cu câte 10%.



Aduceţi la nivel maşi-

Netezirea rufelor la finalul programului nu a putut fi
efectuată în mod corespunzător.
 Verificaţi dacă maşina este amplasată pe loc drept,
conform descrierii din capitolul "Amplasare şi racordare", secţiunea "Aducerea la nivel a maşinii".
 Verificaţi dacă nu a fost depăşită înălţimea maximă
de pompare de 1,0 m.

na de spălat

Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică. Maşina de spălat cu uscător poate continua să funcţioneze cu funcţii limitate.


Verif. încărcătura

Nu există rufe în tambur.
Cantitatea de rufe este prea mică. Umiditatea reziduală a rufelor nu poate fi determinată, ca urmare rufele
sunt încă umede.
 În viitor uscaţi cantităţi mici de rufe cu un program
cu Timp de uscare.
Cantitatea de rufe a fost prea mare pentru programul
de uscare selectat.
 Respectaţi cantităţile maxime de încărcare menţionate la secţiunea "Privire de ansamblu asupra programelor".

Mesajele se afişează la finalul programului şi la pornirea maşinii şi trebuie confirmate cu butonul cu senzor OK.
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Ghid de rezolvare a problemelor
Probleme cu TwinDos
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

Nu a fost dozat detergent şi/sau balsam.

Dozarea automată nu s-a activat.
 Înaintea următorului ciclu de spălare, atingeţi butonul cu senzor TwinDos.
Dozarea automată se activează.
În ciuda activării, nu a fost dozat detergent/balsam.
 Încercaţi din nou.
 Dacă detergentul nu este dozat nici de această dată, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.

În detergent se observă În detergent s-au format ciuperci de mucegai.
pete închise la culoare.  Înlăturaţi detergentul lichid din recipient şi curăţaţi
temeinic recipientul.
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Probleme generale la maşina de spălat cu uscător
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

Maşina de spălat cu us- Picioarele maşinii nu sunt reglate şi fixate.
cător se deplasează de  Aduceţi maşina la nivel, stabilizaţi-o şi fixaţi-i pipe loc în timpul centricioarele.
fugării.
Zgomote de pompare
neobişnuite.

Aceasta nu este o defecţiune!Aceste zgomote se aud
la sfârşitul etapei de evacuare, ca parte normală a
funcţionării.

Zgomote de centrifugare în timpul uscării.

Nicio eroare! Şi în timpul uscării maşina efectuează
centrifugare (termo-centrifugare).

Rufele nu au fost stoarse corespunzător şi
sunt încă ude.

La centrifugarea finală maşina a constatat un dezechilibru semnificativ şi în consecinţă a redus automat viteza de centrifugare.
 Încărcaţi întotdeauna în maşină atât articole mici,
cât şi mari, pentru o mai bună distribuire a greutăţii.

Cantităţi mari de deter- Presiunea apei este prea scăzută.
gent rămân în sertarul
 Curăţaţi filtrele de admisie a apei.
de administrare a deter-  Selectaţi Apă plus.
gentului.
Detergentul pudră folosit împreună cu agenţi de dedurizare a apei tinde să devină lipicios.
 Curăţaţi sertarul pentru detergent, iar pe viitor adăugaţi mai întâi detergent pudră în sertar, iar apoi
agentul de dedurizare.
În compartimentul pentru balsam se află apă
lângă capsulă

Butonul cu senzor Cap  nu a fost activat, sau după
ultimul ciclu de spălare, capsula goală nu a fost înlăturată.
 Data viitoare când utilizaţi capsulă, aveţi grijă ca
butonul cu senzor Cap  să fie activat.
 Scoateţi şi aruncaţi capsula după fiecare ciclu de
spălare.
Tubul de evacuare din sertarul de administrare a detergentului în care se înfige capsula este înfundat.
 Curăţaţi acest tub.
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Probleme generale la maşina de spălat cu uscător
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

Balsamul nu este admi- Tubul sifonului nu este poziţionat corect sau este înnistrat în totalitate sau
fundat.
rămâne prea multă apă  Curăţaţi sifonul şi citiţi capitolul "Curăţare şi întreţiîn compartimentul .
nere", secţiunea "Curăţarea sertarului de administrare a detergentului".
La finalul programului
Tubul de evacuare din sertarul de administrare a deîncă se mai află lichid în tergentului în care se înfige capsula este înfundat.
capsulă.
 Curăţaţi acest tub.
Aceasta nu este o defecţiune! Din motive tehnice, în
capsulă rămâne o cantitate mică de apă.
Afişajul este într-o limbă S-a selectat o altă limbă din meniul "Setări" "Limbă
necunoscută.
".
 Acum setaţi limba dorită.
Simbolul steguleţului vă va ghida prin opţiuni.
Afişajul este întunecat.

Afişajul se închide automat, pentru a economisi energie (standby).
 Apăsaţi un buton. Modul standby se dezactivează.

Pe ecran sunt afişate di- Afişarea duratelor rămase este supusă unui proces
verse durate rămase.
de învăţare şi se adaptează constant obiceiurilor dvs.
privind spălarea şi uscarea rufelor.
În timpul programului
Clătirea scamelor iese
spumă din sertarul de
administrare a detergentului.

În cuvă se află resturi de detergent de la ultimul ciclu
de spălare.
 Dozaţi întotdeauna cantitatea corectă de detergent. Dacă este posibil, folosiţi dozarea automată
a detergentului.
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Un rezultat de spălare nesatisfăcător
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

După spălare, pe materialele textile de culoare
închisă rămân urme albe ca de detergent pudră.

Detergentul conţine compuşi de dedurizare a apei (zeoliţi), insolubili în apă. Aceştia s-au depus pe rufe.
 Încercaţi să înlăturaţi aceste urme cu o perie după
ce rufele s-au uscat.
 Data viitoare spălaţi materialele textile de culoare
închisă cu detergent fără conţinut de zeoliţi. Detergenţii lichizi de obicei nu conţin zeoliţi.
 Spălaţi articolele cu programul Rufe de culori închise.

Detergentul lichid nu
are efectul dorit.

De obicei, detergenţii lichizi nu conţin înălbitori. Aceştia nu au întotdeauna capacitatea de a înlătura petele
de fructe, cafea şi ceai.
 Utilizaţi sistemul bifazic de la Miele. Prin administrarea specifică de UltraPhase 2 în timpul procesului de spălare, petele sunt îndepărtate eficient.
 Utilizaţi detergenţi pudră ce conţin înălbitori.

Particule gri, unsuroase, Nu s-a folosit suficient detergent pentru dizolvarea
rămân pe rufele spălate. particulelor de grăsime. Rufele au fost foarte murdare
de grăsime (ulei, unguente).
 Folosiţi mai mult detergent pudră sau folosiţi detergent lichid.
 Înainte de următoarea spălare, rulaţi programul
Curăţare maşină folosind detergentul Miele special
pentru curăţarea maşinilor de spălat sau un detergent universal pudră.
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Un rezultat de spălare nesatisfăcător
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

Rufele sunt prea umede Sunt prea puţine rufe încărcate în maşină, unitatea
după uscare şi pe afişaj electronică nu a putut determina corect umiditatea reapare mesajul:
ziduală.
Verif. încărcătura
 Porniţi din nou programul şi, în locul unui grad de
uscare, selectaţi un Timp de uscare.
 În viitor uscaţi cantităţi mici de rufe cu un program
cu Timp de uscare.
În timpul centrifugării s-a format un inel de rufe, deoarece rufele nu au fost distribuite în mod echilibrat.
În timpul centrifugării s-a format un inel de rufe, deoarece rufele au fost prea umede sau viteza de centrifugare a fost setată la un nivel prea ridicat.
 Deschideţi uşa şi desfaceţi rufele.
 Porniţi din nou programul de uscare cu o viteză de
centrifugare mai redusă sau în locul unui grad de
uscare selectaţi un Timp de uscare.
Rufele se simt umede
după uscare.

A fost selectată opţiunea Netezire cu aburi.
 Scoateţi rufele şi puneţi-le pe un umeraş pentru a
se usca complet.
Rufele calde par a fi mai umede decât cele reci.
 Răsfiraţi rufele pentru a putea elimina căldura.

După uscare, rufele
sunt prea umede sau
prea uscate.

Umiditatea reziduală dorită se situează între două grade de uscare.
 Dacă este necesar, modificaţi gradele de uscare
după cum este descris în capitolul "Setări", secţiunea "Grade de uscare".

După uscare rămâne
apă în tambur.

Evacuarea apei este blocată.
 Curăţaţi filtrul şi pompa de evacuare conform descrierii din secţiunea "Deschiderea uşii în cazul înfundării scurgerii şi/sau al unei întreruperi de tensiune".
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Uşa nu se deschide
Problemă

Cauză posibilă şi remediere

Uşa nu se poate deschi- Uşa este încuiată în timpul programului.
de în timpul unui pro Apăsaţi butonul Start/Stop.
gram.
 Cu ajutorul butoanelor cu senzori  sau  selectaţi Anulare program sau Adăugare rufe.
Uşa se deblochează şi o puteţi deschide.
În tambur a rămas apă pe care maşina nu o poate
evacua.
 Curăţaţi filtrul şi pompa de evacuare conform descrierii din secţiunea "Deschiderea uşii în cazul înfundării scurgerii şi/sau al unei întreruperi de tensiune".
Nivelul de apă din tambur este prea mare.
 Întrerupeţi programul. Maşina de spălat cu uscător
va evacua apa existentă.
La terminarea programului sau după anularea unui program, pe
ecran este afişaj mesajul:
Răcire sau RăcireConfort

Din motive de siguranţă, uşa nu se poate deschide
atunci când temperatura din tambur este mai mare de
55 °C n timpul spălării şi de 70 °C în timpul uscării.
 Aşteptaţi până când scade temperatura din tambur
şi dispare mesajul de pe afişaj.

Pe afişaj apare:

Sistemul de închidere a uşii este blocat.
 Contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.

Serv. Clienţi  deblocare
uşă
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Ghid de rezolvare a problemelor
Deschiderea uşii în cazul înfun- Procedura de evacuare a apei
dării scurgerii şi/sau al unei înNu deşurubaţi complet filtrele de
treruperi de tensiune
evacuare.
 Opriţi maşina.

 Aşezaţi un recipient adecvat sub
clapeta de accesare, de ex. o tavă
universală.

 Pentru a deschide, apăsaţi clapeta
pentru pompa de evacuare.
Clapeta va sări din locaşul său.
Scurgere înfundată
Dacă scurgerea este înfundată, în maşină poate rămâne o mare cantitate de
apă.

 Deşurubaţi uşor filtrele de evacuare,
până când se scurge apa.
 Înşurubaţi la loc filtrele de evacuare,
pentru a întrerupe evacuarea apei.
Când nu se mai scurge apă din maşină:

 Dacă aţi spălat rufele la temperaturi ridicate, apa care se va scurge
din maşină va fi încă fierbinte, aşadar
există pericolul de opărire!
Atenţie la evacuarea apei cu detergent.

 Scoateţi complet filtrele de evacuare.
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Ghid de rezolvare a problemelor
Curăţarea filtrelor de evacuare

Deschiderea uşii

 Este foarte periculos să introduceţi mâna într-un tambur care se roteşte.
Asiguraţi-vă întotdeauna că tamburul
s-a oprit, înainte de a introduce mâna în maşină pentru a scoate rufele.

 Curăţaţi temeinic filtrele de evacuare.
 Rotiţi rotoarele cu mâna pentru a vă
asigura că se rotesc liber, înlăturaţi
eventualele corpuri străine (nasturi,
monede, etc.) şi curăţaţi spaţiul interior.
 Deblocaţi uşa cu ajutorul unei şurubelniţe.
 Deschideţi uşa.

 Repuneţi filtrele la locul lor (dreapta şi
stânga) şi înşurubaţi-le ferm.

 În caz contrar, apa se poate vărsa, provocând pagube.
Aşezaţi la loc şi înşurubaţi bine filtrele
de evacuare.
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Serviciul de asistenţă tehnică
Reparaţii
În cazul oricăror defecţiuni pe care nu le
puteţi remedia pe cont propriu, vă rugăm să contactaţi:
– Reprezentanţa dvs. Miele sau
– Serviciul de asistenţă tehnică Miele.
Datele de contact ale Serviciului de
asistenţă tehnică Miele sunt trecute
la finalul acestui manual de utilizare.
Când contactaţi reprezentanţa sau Serviciul de asistenţă tehnică, vi se va cere
să specificaţi modelul şi seria maşinii
dumneavoastră. Acestea sunt menţionate pe eticheta cu date tehnice, vizibilă
la deschiderea uşii, deasupra hubloului.

Condiţii de garanţie şi perioada
de garanţie a aparatului
Perioada de garanţie a maşinii de spălat
cu uscător este de 2 ani.
Pentru mai multe detalii, consultaţi fişa
de garanţie furnizată împreună cu
această maşină.

Accesorii opţionale
Puteţi achiziţiona accesorii opţionale
pentru această maşină de spălat cu uscător de la reprezentanţa sau Serviciul
de asistenţă tehnică Miele.
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Amplasare şi racordare
Vedere frontală

a Furtun de alimentare (metal hidrofug, e Sertarul de administrare a detergenfurtun cu inserţie de împletitură metatului
lică)
f Uşă
b Conectare la reţeaua electrică
g Acces la filtrul de evacuare, pompa
c Furtun de evacuare flexibil cu cot rode evacuare şi mânerul de deschidetativ (detaşabil), cu diferitele posibilire a uşii în caz de avarie
tăţi de evacuare a apei
h Acces la recipientul TwinDos
d Panou de comandă
i Patru picioare reglabile
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Amplasare şi racordare
Vedere din spate

a Capac proeminent pentru prindere la e Cleme de fixare pentru furtunurile de
transportul maşinii
alimentare şi evacuare
b Furtun de evacuare

f Conectare la reţeaua electrică

c Furtun de alimentare (metal hidrofug, g Nişă pentru modulul de comunicaţii
furtun cu inserţie de împletitură metaMiele@home
lică)
d Bolţuri de fixare a tamburului la transport, cu dispozitive anti-rotire
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Amplasare şi racordare
Suprafaţa de amplasare
Podeaua din beton este cea mai adecvată suprafaţă de amplasare. Aceasta
este mult mai puţin predispusă la vibraţii în timpul ciclului de centrifugare decât dușumelele de lemn sau suprafeţele
acoperite cu mochetă.
Vă rugăm să reţineţi:

Amplasarea maşinii de spălat
cu uscător
Pentru transportul maşinii de spălat cu
uscător la locul de amplasare folosiţi picioarele frontale ale aparatului şi capacul posterior în consolă.

 Pericol de alunecare a maşinii în

 Aşezaţi maşina de spălat cu uscător
în poziţie fixă şi plană.

timpul centrifugării.
Asiguraţi-vă că picioarele reglabile
ale maşinii şi podeaua sunt uscate.

 Pentru a se evita vibraţiile din timpul
centrifugării, maşina nu trebuie amplasată pe pardoseli moi.

Demontarea barelor de transport

Dacă amplasaţi maşina pe o duşumea
de lemn:
 Recomandăm o bază din placaj (cel
puţin 59x52x3 cm). Este indicat ca
baza să acopere cât mai multe grinzi
şi să fie prinsă cu piroane de acestea,
nu doar de şipcile podelei.
Sfat: Dacă este posibil, amplasaţi maşina într-un colţ al încăperii. Aceasta este cea mai stabilă zonă a podelei.

 La amplasarea pe un soclu existent la locul de instalare (soclu din
beton sau zidit) există pericolul ca
maşina de spălat cu uscător să cadă
de pe soclu în timpul centrifugării.
Maşina de spălat cu uscător trebuie
securizată cu un cot de fixare (fixare
pe pardoseală MTS) (disponibil la
magazinele Miele sau la Serviciul de
asistenţă tehnică Miele).
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 Înlăturaţi dispozitivele anti-rotire din
stânga şi din dreapta.
1. Trageţi de capacul ataşat dispozitivului, apoi
2. Folosiţi o şurubelniţă pentru a decupla clema superioară şi inferioară de
prindere.

Amplasare şi racordare

 Folosind cheia furnizată, rotiţi bolţul
de fixare din partea stângă la 90°,
apoi

 Rotiţi bolţul de fixare din partea
dreaptă la 90°, apoi

 Scoateţi bolţul de fixare.
 Scoateţi bolţul de fixare.
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Amplasare şi racordare
 Pericol de rănire la orificiile rămase neacoperite.
Acoperiţi orificiile rămase în urma
scoaterii şuruburilor de siguranţă!

Încastrarea maşinii sub un blat
continuu
 Capacul maşinii de spălat nu se
demontează.
Această maşină de spălat cu uscător
poate fi încastrată complet (cu capac)
sub un blat continuu, dacă blatul continuu este poziţionat la o înălţime suficientă.

 Potriviţi capacele peste orificii.

 Maşina de spălat cu uscător nu
trebuie deplasată fără să montaţi barele de transport.
Păstraţi barele de transport. Ele trebuie repuse dacă deplasaţi din nou
maşina (de ex. când vă mutaţi într-o
altă locuinţă).

Remontarea barelor de transport
 Remontarea trebuie efectuată urmând paşii de mai sus în ordine inversă.
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Amplasare şi racordare
Aducerea la nivel a maşinii de
spălat cu uscător
Maşina trebuie să fie perfect orizontală
şi echilibrată pe toate cele patru picioare, pentru a funcţiona corespunzător şi
în condiţii de siguranţă.
Amplasarea incorectă a maşinii poate
duce la sporirea consumului de apă şi
energie electrică, precum şi la deplasarea maşinii.
Deşurubarea şi reglarea picioarelor
Cele patru picioare reglabile sunt folosite pentru aducerea la nivel a maşinii.
Când maşina este livrată, toate cele patru picioare sunt complet înşurubate.

 Folosiţi o nivelă cu bulă de aer pentru
a verifica dacă maşina este orizontală.
 Imobilizaţi piciorul 1 cu un cleşte de
instalator. Rotiţi din nou contrapiuliţa
2 folosind cheia furnizată, până când
se fixează bine de carcasă.

 Toate cele patru contrapiuliţe trebuie înşurubate pe carcasă. Altfel
există pericolul ca maşina să se deplaseze.
Verificaţi acest lucru şi la picioarele
care nu necesită reglare.

 Folosind cheia furnizată, rotiţi contrapiuliţa 2 în sensul acelor de ceasornic. Apoi rotiţi contrapiuliţa 2 împreună cu piciorul 1 pentru a-l deşuruba.
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Amplasare şi racordare
Sistemul anti-inundaţie
Sistemul Miele de protecţie împotriva
producerii inundaţiilor previne producerea daunelor cauzate de apa scursă din
maşina de spălat cu uscător.
Sistemul constă din următoarele componente principale:
– furtunul de alimentare
– unitatea electronică şi protecţia la
scurgere şi preaplin
– furtunul de evacuare
Furtunul de alimentare
– Protecţie împotriva spargerii supapei
de siguranţă
Furtunul de alimentare are o presiune
spargere de peste 14.000 kPa.
– Manşonul de protecţie al furtunului
de alimentare
Furtunul de alimentare este prevăzut
cu un "înveliş protector" din ţesătură
de metal, care îl protejează împotriva
deteriorării.
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Unitatea electronică şi carcasa maşinii
– Şanţul colector
Apa scursă este colectată într-un
şanţ colector de la baza maşinii. Un
plutitor închide ventilele de alimentare cu apă. Admisia de apă în maşină
este oprită, iar apa din cuvă este evacuată prin pompare.
– Protecţia de preaplin
Aceasta împiedică maşina să alimenteze prea multă apă. Dacă apa din
maşină depăşeşte un anumit nivel,
pompa de evacuare intră în funcţiune
şi elimină în mod controlat excesul de
apă.
Furtunul de evacuare
Furtunul de evacuare este protejat de
un sistem de ventilaţie. Acesta împiedică golirea completă a maşinii de spălat
cu uscător.

Amplasare şi racordare
Racordarea la alimentarea cu
apă
Maşina trebuie conectată la o sursă de
apă potabilă, fără a fi nevoie de montarea unei supape unisens, având în vedere faptul că maşina a fost proiectată
pentru a corespunde normelor DIN.
Maşina este proiectată să funcţioneze la
o presiune a apei între 100 kPa şi
1.000 kPa. Dacă presiunea depăşeşte
1.000 kPa, este esenţial să montaţi un
regulator de presiune.
Racordarea la reţeaua de apă trebuie
realizată printr-un robinet cu filet de
3/4". Dacă nu există robinet în locaţia
de instalare, racordarea maşinii la reţeaua de apă trebuie realizată de către un
instalator calificat.

Întreţinere
În cazul în care este necesar să-l schimbaţi, utilizaţi doar furtunul original Miele
testat să reziste la presiuni de peste
14.000 kPa.
Filtrul de impurităţi din racordul de la
capătul liber al furtunului de alimentare nu trebuie înlăturat, pentru a
proteja supapa de admisie a apei.
Furtun de prelungire - accesoriu opţional
Puteţi achiziţiona un furtun de prelungire metalic, de 1,5 m lungime, de la reprezentanţa sau Serviciul de asistenţă
tehnică Miele, ca accesoriu opţional.

 Punctul de racordare este supus
presiunii reţelei de apă.
Deschideţi încet robinetul şi verificaţi
să nu existe scurgeri. Ajustaţi poziţia
garniturii şi a racordului, dacă este
cazul.
Maşina de spălat cu uscător nu este
proiectată pentru a fi racordată la o
reţea de apă caldă.
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Amplasare şi racordare
Racordarea la sistemul de
scurgere

4. Racordare la ramificaţia scurgerii
chiuvetei.

Maşina efectuează evacuarea printr-o
pompă de evacuare cu înălţime de
pompare de 1 m. Furtunul de evacuare
nu trebuie să fie răsucit, întrucât acest
lucru ar împiedica evacuarea. Cotul de
la capătul furtunului poate agăţat în cui.
Furtunul poate fi prelungit până la 5 m.
Piesele necesare pot fi achiziţionate de
la reprezentanţa sau Serviciul de asistenţă tehnică Miele.

Vă rugăm să reţineţi:

Pentru înălţimi de evacuare de peste
1 m (până la o înălţime de pompare de
1,8 m) se poate achiziţiona o pompă de
evacuare de schimb de la reprezentanţa
sau Serviciul de asistenţă tehnică Miele.
Pentru înălţimi de evacuare de peste
1 m, furtunul poate fi prelungit până la
2,5 m. Piesele necesare pot fi achiziţionate de la reprezentanţa sau Serviciul
de asistenţă tehnică Miele.
Racordarea furtunului de evacuare:
1. Fixarea de o chiuvetă sau vană:
Vă rugăm să reţineţi:
– Fixaţi furtunul astfel încât să nu se
poată deplasa!
– Dacă apa este evacuată într-o
chiuvetă, asiguraţi-vă că apa se
scurge liber, fără restricţii şi rapid.
În caz contrar, există riscul ca apa
să se reverse sau ca o parte din
apa evacuată să fie reabsorbită în
maşină.
2. Racordarea la o ţeavă de scurgere
din plastic, prin intermediul unui
manşon de cauciuc (nu este nevoie
să folosiţi un sifon).
3. Racordare la o scurgere în podea.
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a Adaptor
b Piuliţa ramificaţiei
c Colier
d Capătul furtunului
 Fixaţi adaptorul  folosind piuliţa 
în sifonul chiuvetei.
 Ataşaţi capătul furtunului  la adaptorul .
 Folosiţi o şurubelniţă pentru a strânge
colierul  aproape de piuliţă.

Amplasare şi racordare
Conectare la reţeaua electrică
Aparatul este livrat cu un cablu de alimentare şi ştecăr, pregătită pentru conectarea la o priză cu contact de protecţie.

 Ştecărul trebuie să fie întotdeauna uşor accesibil, astfel încât aparatul să poată fi deconectat de la reţeaua electrică cu uşurinţă.
Din motive de siguranţă, nu utilizaţi
prelungitoare, prize mobile multiple
sau alte echipamente similare, pentru
a exclude potenţialele surse de pericol (pericol de incendiu prin supraîncălzire).
Instalaţia electrică trebuie să corespundă standardelor VDE 0100.
Un cablu de conexiune deteriorat poate
fi înlocuit doar cu un alt cablu de conexiune special de acelaşi tip (disponibil la
Serviciul de asistenţă tehnică Miele).
Din motive de securitate, înlocuirea se
va face doar de către persoane specializate sau de către Serviciul de asistenţă
tehnică Miele.
Datele de conectare la reţeaua electrică
sunt trecute pe eticheta cu date tehnice
a maşinii de spălat. Verificaţi ca datele
să corespundă parametrilor instalaţiei
electrice din locaţia de instalare.
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Date de consum
Încărcare

Energie

Apă

Durată

kg

kWh

Litri

Oră:Min.

90 °C

7,0

2,10

53

2:29

60 °C

7,0

1,10

53

2:29



7,0

0,93

50

2:59



3,5

0,75

40

2:59

40 °C

7,0

0,75

65

2:39

40 °C

3,5

0,54

47

2:29

20 °C

7,0

0,35

65

2:39

Întreţinere uşoară

30 °C

3,5

0,34

46

1:59

Delicate

30 °C

2,0

0,30

40

1:09

Lână 

30 °C

2,0

0,23

35

0:38

Automat

40 °C

5,0

0,78

55

1:57

QuickPower

40 °C

4,0

0,75

45

0:59

Express

40 °C

3,5

0,30

31

0:30

Spălare
Bumbac

1)

Uscare
2)

Bumbac

Uscare normală

4,0

2,00

17

1:40

Întreţinere
uşoară

Uscare normală

3,5

1,20

11

1:05

7,0
1x 4,0 + 1x 3,0

4,48

90

6:40

4,0

3,00

60

2:45

Spălare şi uscare
Bumbac


3)

Uscare normală
QuickPower

40 °C
Uscare normală

1)

Program de testare conform EN 60456

2)

Program de testare conform EN 61121

3)

Program de testare conform EN 50229
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Date de consum
Notă pentru testele de comparaţie
Datele de consum şi duratele programelor pot varia faţă de valorile nominale trecute în tabel, în funcţie de presiunea, duritatea şi temperatura apei la alimentare,
temperatura camerei, tipul şi cantitatea rufelor încărcate, umiditatea reziduală a
rufelor la uscare, fluctuaţii în furnizarea energiei electrice şi extraopţiunile selectate.
Temperatura măsurată în timpul etapei de încălzire cu ajutorul unui senzor de
temperatură în cuvă în timpul procesului PowerWash 2.0 este mai ridicată decât
temperatura efectivă a rufelor. Temperatura măsurată nu corespunde temperaturii
rufelor.
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Date tehnice
Înălţime

850 mm

Lăţime

596 mm

Adâncime

637 mm

Adâncime cu uşa deschisă

1055 mm

Greutate

aprox. 98 kg

Capacitate-spălare
Capacitate-uscare

7,0 kg rufe uscate
4,0 kg rufe uscate

Tensiune

consultaţi eticheta cu date tehnice

Putere instalată

consultaţi eticheta cu date tehnice

Amperaj

consultaţi eticheta cu date tehnice

Date de consum

vezi capitolul Date de consum

Presiunea minimă a apei

100 kPa (1 bar)

Presiunea maximă a apei

1.000 kPa (10 bar)

Lungime furtun alimentare

1,55 m

Lungime furtun evacuare

1,50 m

Lungime cablu alimentare

2,00 m

Înălţime max. de evacuare prin pompa- 1,00 m
re
Lungime max. de evacuare prin pompare

5,00 m

LED-uri

Clasa 1

Certificate de testare acordate

consultaţi eticheta cu date tehnice
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Date tehnice
Fișă de date pentru mașini de spălat rufe cu uscător, de uz casnic
Conform Directivei 96/60/CE Anexa II
Clasă de eficienţă energetică

1

A (eficiență energetică mai ridicată) până la G (eficiență energetică mai
scăzută)
Consumul de energie

1,2

Spălare, centrifugare și uscare
Doar spălare și centrifugare
Clasa de eficiență a spălării

4,48 kWh
0,93 kWh

1

A (mai ridicată) până la G (mai scăzută)
Umiditate reziduală
Viteza maximă de centrifugare
Capacitatea de umplere (bumbac)

A
44 %
1.600 U/min

1

Spălare
Uscare
Consumul de apă

7,0 kg
4,0 kg
1

Spălare, centrifugare și uscare
Doar spălare și centrifugare
Durata

A

90 l
50 l

1

Spălare, centrifugare și uscare
Consumul anual estimat pentru o familie de patru persoane

400 min
3

- Spălare, centrifugare și uscare
Consumul de energie
Consumul de apă

1

1

896 kWh
18.000 l

- Doar spălare și centrifugare
Consumul de energie
Consumul de apă

1

1

186 kWh
10.000 l

Nivelul de zgomot (Valori determinate conform standardului EN 60704.)
Spălare
46 dB(a) re 1 pW
Centrifugare
72 dB(a) re 1 pW
Uscare
58 dB(a) re 1 pW
1

2

3

Valori determinate conform standardului EN 50229 în programul standard „bumbac, 60 °C” și „bumbac, uscare normală”.
Pentru ciclul complet de funcționare (spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare) sau pentru programul de spălare (numai spălare și stoarcere prin centrifugare) pe baza rezultatelor procedurilor de
încercare a programelor „bumbac, 60 °C” și „bumbac, uscare normală”.
200 de cicluri de spălare standard în programele standard „bumbac, 60 °C” și „bumbac, uscare normală”
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Setări
Meniul Setări se foloseşte la modificarea setărilor electronice ale maşinii de
spălat cu uscător, astfel încât aceasta
să funcţioneze conform diferitelor cerinţe. Puteţi modifica oricând setările.

Selectarea setărilor
 Atingeţi butoanele cu senzor  sau
, până când setarea dorită apare pe
afişaj.

Accesarea setărilor

– Butonul cu senzor  deplasează lista
de selecţie în jos.

Înainte de a începe, verificaţi următoarele

– Butonul cu senzor  deplasează lista
de selecţie în sus.

– Maşina de spălat cu uscător este
pornită.

 Atingeţi butonul cu senzor OK pentru
a procesa setarea afişată.

– Pe afișaj apare meniul principal.

Modificarea setării

2:59







1600

OK





 Atingeţi simultan butoanele cu senzori  şi .

Aţi accesat Setările.
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Opţiunea selectată este bifată .
 Dacă opţiunea dorită este prezentă
pe afişaj, atingeţi butonul cu senzor
OK, pentru a o activa.
Finalizarea setării

Pe afişaj apare:
Limbă 

 Atingând butonul cu senzor , se vor
afişa diversele opţiuni de setare.



 Atingeţi în mod repetat butoanele cu
senzori  sau , până când înapoi 
apare pe afişaj.
 Atingeţi butonul cu senzor OK.

Setări
Corectarea cantităţii de dozare

Limbă 
Afişajul poate fi setat într-una dintre
mai multe limbi.
Steguleţul  din dreptul cuvântului Limbă vă va ajuta să vă orientaţi dacă s-a
setat o limbă pe care nu o cunoaşteţi.
Limba selectată va fi salvată în memorie.

Tip/cantit. detergent



 Apăsaţi butonul cu senzor OK.
Compartiment 1



 Apăsaţi butonul cu senzor OK.
Miele UltraPhase 1 



 Apăsaţi butonul cu senzor OK.

TwinDos
Puteţi să stabiliţi tipul şi cantitatea de
detergent, precum şi un program de
curăţare pentru sistemul TwinDos.
Detergent/cantitate
Din fabricaţie, maşina de spălat cu uscător este programată pentru
UltraPhase 1 şi UltraPhase 2, nivelul de
duritate a apei II ().
Trebuie să modificaţi setările din sistemul electronic:
– la nivelul de duritate a apei I () şi
nivelul de duritate a apei III () .
– la folosirea unui alt detergent sau balsam (pentru aceasta aveţi nevoie de
recipientele TwinDos (accesorii opţionale)).

Dozaj - Comp. 1

60 ml

 Corectaţi cantitatea de dozarea cu
ajutorul butoanelor cu senzori  şi 
confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
 Programaţi dozajul pentru UltraPhase 2.
 Confirmaţi textul cu ajutorul butonului
cu senzor OK.
Dozaj - Comp. 2

45 ml

 Corectaţi cantitatea de dozarea cu
ajutorul butoanelor cu senzori  şi 
confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
Corectarea cantităţii de dozare este finalizată.

Cantităţile de dozare pentru
UltraPhase 1 şi UltraPhase 2






UltraPhase 1

48 ml

60 ml

72 ml

UltraPhase 2

36 ml

45 ml

54 ml
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Setări
Modificarea tipului de detergent
Cantităţile de dozare pentru produsele
Miele (de ex. UltraColor, balsam Miele)
sunt presetate pentru nivelul de duritate a apei II ().
Tip/cantit. detergent



 Apăsaţi butonul cu senzor OK.



Compartiment 1

 Apăsaţi butonul cu senzor OK.
Miele UltraPhase 1 



 Selectaţi detergentul dorit cu ajutorul
butoanelor cu senzori  şi  confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
Miele UltraColor 
Dozaj - Comp. 1


105 ml

 Confirmaţi cantitatea de detergent cu
ajutorul butonului cu senzor OK sau
modificaţi cantitatea de dozare cu
ajutorul butoanelor cu senzori  şi .
 Setări pentru compartiment 2 anulate
 Confirmaţi textul cu ajutorul butonului
cu senzor OK.
Compartiment 1



 Cu ajutorul butoanelor cu senzori 
şi  selectaţi Sertar 2 şi confirmaţi cu
butonul cu senzor OK.
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Nicio menţiune 

 Selectaţi detergentul dorit cu ajutorul
butoanelor cu senzori  şi  confirmaţi cu butonul cu senzor OK.
Balsam Miele
Dozaj - Comp. 2




70 ml

 Confirmaţi cantitatea de detergent cu
ajutorul butonului cu senzor OK sau
modificaţi cantitatea de dozare cu
ajutorul butoanelor cu senzori  şi .
Sistemul electronic este setat în conformitate cu noul detergent.
Întreţinere
Maşina de spălat cu uscător dispune
de un program de curăţare pentru
TwinDos. Recipientele folosite şi furtunurile din interiorul maşinii sunt curăţate.
Sistemul TwinDos trebuie curăţat înaintea unei pauze de utilizare mai lungi sau
înainte de schimbarea detergentului.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi capitolul "Curăţare şi întreţinere",
secţiunea "Curăţarea sistemului
TwinDos".

Setări
Grad de murdărire
Puteţi stabili ce grad de murdărire este
presetat sau puteţi dezactiva această
opţiune.

Cod PIN
Cu ajutorul codului PIN vă protejaţi
maşina de spălat cu uscător împotriva
utilizării neautorizate.

Selectare

Selectare

– Preset.grad murdărie
Puteţi alege între gradele de murdărire uşor murdar, obişnuit de murdar şi
foarte murdar.
Setarea din fabrică este: obişnuit de
murdar

– Activare
Codul PIN este 125 şi poate fi activat.
În cazul în care codul PIN este activat, când maşina de spălat este pornită din nou, pe afişaj vi se va cere să
introduceţi codul PIN pentru a putea
opera maşina de spălat cu uscător.

– Opţiune
Puteţi dezactiva sau activa posibilitatea de a alege un grad de murdărire.
Setarea din fabrică este: activat

Volum alarmă sonoră

– Dezactivare
Atunci când maşina de spălat cu uscător se utilizează fără introducerea
codului PIN. Apare doar dacă codul
PIN a fost activat anterior.

Puteţi seta volumul alarmei sonore la
una din cele şapte trepte diferite.

– Modificare
Poate fi introdus orice cod numeric.

Treptele vor fi reprezentate sub forma
unor bare. Treapta cea mai de jos înseamnă că alarma sonoră este dezactivată.

Dacă aţi uitat codul PIN, maşina de
spălat cu uscător poate fi deblocată
doar de Serviciul de asistenţă tehnică Miele.
Notaţi-vă noul cod PIN.

Tonul butoanelor
Atingerea butoanelor cu senzori este
confirmată printr-un semnal acustic.
Maşina este livrată având funcţia Tonul
butoanelor activată.

Unitate de măsură temperatură
Datele privind temperatura pot fi exprimate în °C/Celsius sau în °F/Fahrenheit.
Maşina este livrată având afişajul setat
în °C/Celsius.
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Setări
Luminozitate afişaj
Afişajul are şapte niveluri programabile
de luminozitate.
Scara gradată vă indică nivelul programat.

Iluminare Standby
Afişajul este întunecat, iar butonul
Start/Stop clipeşte lent, pentru a economisi energie.
Selectare
– activat
Afişajul se întunecă după 10 minute.
– activat (nu pentru programul curent)
(setare din fabrică)
Pe parcursul derulării programului,
afişajul rămâne aprins, însă la 10 minute după terminarea programului
acesta se întunecă.
– dezactivat
Afişajul rămâne aprins.

Stare maşină oprire
Maşina se opreşte automat. Acest lucru are loc după terminarea programului/etapei de anti-şifonare sau după
pornire, dacă nu se mai operează alte
comenzi.
Selectare
– după 15 minute (setare din fabrică)
Maşina se opreşte după 15 minute.
– după 20 minute
Maşina se opreşte după 20 de minute.
– după 30 minute
Maşina se opreşte după 30 de minute.

Afişare încărcare maximă
După selectarea programului, este afişată pentru scurt timp capacitatea
maximă de încărcare. Puteţi să dezactivaţi acest lucru.
Afişajul de încărcare maximă este activat din fabricaţie.

Afiş. nume program
Numele programului de spălare selectat este afişat scurt pe ecran.
Afişajul numelui programului este dezactivat din fabricaţie.
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Setări
Memorie
După începerea unui program de spălare, maşina va memora setările selectate ale unui program (temperaturi, viteză de centrifugare şi extraopţiuni).
La o nouă selectare a programului, maşina de spălat cu uscător indică setările
salvate.
Maşina este livrată având funcţia Memorie dezactivată.

Prespălare prelungită bumbac
Dacă aveţi cerinţe speciale de la etapa
de prespălare, puteţi prelungi durata
de bază a acesteia de 25 de minute.
Selectare

Timpul de înmuiere
Puteţi să setaţi timpul de înmuiere între 30 de minute şi 5 ore.
Puteţi să setaţi timpul în paşi de câte 30
de minute. Atunci când selectaţi opţiunea Înmuiere se va efectua timpul de înmuiere programat.

Acţiune blândă
În cazul activării funcţiei Acţiune blândă, intensitatea mişcării tamburului se
reduce. Astfel, articolele textile uşor
murdare pot fi spălate mai blând.
Funcţia Acţiune blândă poate fi activată
pentru programele Bumbac şi Întreţinere uşoară.

– normal (setare din fabrică)
Timpul de prespălare este de 25 de
minute.

Dacă este activată funcţia Acţiune blândă, la fiecare ciclu de spălare al acestor
programe se spală cu ritmul de Acţiune
blândă.

– +6 minute
Timpul de prespălare este de 31 de
minute.

Maşina este livrată având funcţia de acţiune blândă dezactivată.

– +9 minute
Timpul de prespălare este de 34 de
minute.
– +12 minute
Timpul de prespălare este de 37 de
minute.
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Setări
Reducerea temperaturii
La altitudine apa are un punct de fierbere mai scăzut. Începând de la o altitudine de 2000 m Miele recomandă
activarea reducerii temperaturii pentru
a evita "fierberea apei". Temperatura
maximă este redusă la 80 °C, chiar şi
atunci când se selectează o temperatură mai mare decât această valoare.
Maşina este livrată având funcţia de reducere a temperaturii dezactivată.

Apă plus
Puteţi creşte cantitatea de apă folosită
în programele de spălare.
Selectare
– apă suplimentară (setare din fabricaţie)
Cantitatea de apă este majorată (mai
multă apă) la ciclurile de spălare şi
clătire.
– clătire suplimentară
Se efectuează un ciclu suplimentar
de clătire.
– apă şi clătire suplimentară
Majorarea cantităţii de apă la ciclurile
de spălare şi clătire şi o clătire suplimentară.
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Nivel apă plus
La activarea extraopţiunii Apă plus puteţi creşte nivelul apei în patru trepte.
Nivel
– normal (setare din fabrică)
– Plus 
– Plus 
– Plus 

Nivel maxim apă la clătire
Nivelul apei la clătire poate fi setat la
valoarea maximă.
Această funcţie este importantă pentru
persoanele alergice, pentru a obţine un
rezultat foarte bun de clătire. Consumul
de apă creşte.
Maşina este livrată având această funcţie dezactivată.

Setări
Răcirea soluţiei de apă cu detergent
Când această funcţie este activată, se
alimentează o cantitate suplimentară
de apă în tambur la finalul spălării
principale, pentru răcirea soluţiei de
apă cu detergent.
Răcirea soluţiei de apă cu detergent are
loc când selectaţi programul Bumbac,
la temperaturi de peste 70 °C.
Răcirea soluţiei de apă cu detergent trebuie activată:
– pentru a preveni riscul de opărire, dacă furtunul de evacuare este fixat de
marginea chiuvetei sau a căzii.
– în cazul în care ţevile de scurgere din
clădire nu corespund standardului
DIN 1986.
Maşina este livrată având această funcţie dezactivată.

Presiune apă mai scăzută
La o presiune a apei sub 100 kPa, maşina de spălat cu uscător întrerupe
programul cu mesajul de eroare la alimentarea cu apă.

Protecţie împotriva formării
unui inel de rufe
Pentru a reduce probabilitatea formării
unui inel de rufe, poate fi limitată viteza de centrifugare finală. Acest lucru
este eficient doar în modul "Spălare şi
uscare fără întrerupere".
Selectare
– 1200 rpm (setare din fabricaţie)
– 1100 rpm
– 1000 rpm
– 900 rpm

Gradele de uscare
Dacă este necesar, aveţi posibilitatea
de a adapta gradele de uscare pentru
programele Bumbac, Întreţinere uşoară şi Automat.
Gradul de uscare este reprezentat printr-o diagramă cu bare:
– mai puţine bare = mai umed
– mai multe bare = mai uscat

În cazul în care presiunea redusă a apei
(sub 100 kPa) persistă, poate fi activată
această setare pentru a garanta o alimentare cu apă fără erori.
Maşina este livrată având funcţia Presiune apă scăzută dezactivată.
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Setări
Miele@home
Setarea Miele@home este vizibilă doar
dacă modulul WiFi este introdus.
Aplicaţia Miele@mobile
Aplicaţia Miele@mobile poate fi descăr®
cată gratuit de la Apple App Store sau
Google Play Store™.

Conectarea maşinii de spălat cu uscător la reţeaua WiFi
Asiguraţi-vă că în locul de instalare al
maşinii de spălat cu uscător există o
reţea WiFi cu un semnal suficient de
puternic.
Modulul WiFi XKM 3100 W trebuie să
fie introdus.
Aveţi mai multe posibilităţi pentru a conecta maşina de spălat cu uscător la reţeaua WiFi.
1. Conectare prin aplicaţia
Miele@mobile

După ce instalaţi aplicaţia Miele@mobile
pe un terminal mobil, puteţi să efectuaţi
următoarele acţiuni:
– să operaţi aparatul electrocasnic cu
telecomanda;
– să accesaţi informaţii despre starea
de funcţionare a aparatului dvs. electrocasnic;
– să accesaţi indicaţii privind derularea
programului aparatului dvs. electrocasnic;
– să creaţi o reţea Miele@home cu alte
aparate electrocasnice Miele cu funcţie WiFi.
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Puteţi să realizaţi conexiunea la reţeaua
prin aplicaţia Miele@mobile.
 Instalaţi aplicaţia Miele@mobile pe
terminalul dvs. mobil.
 Urmaţi ghidul aplicaţiei şi folosiţi instrucţiunile de montaj şi instalare ataşate modulului WiFi XKM 3100 W.
Pentru conectare aveţi nevoie de:
1. Parola reţelei WiFi
2. Parola maşinii de spălat cu uscător

Setări
Parola maşinii de spălat cu uscător este
formată din ultimele nouă cifre ale seriei
înscrise pe eticheta cu date tehnice.

2. Conectare prin WPS
Condiţie:
– Aveţi un router cu funcţie WPS
(WiFi Protected Setup).
– Modulul WiFi a fost introdus în locaşul dedicat.
– Maşina de spălat cu uscător este
pornită.
 Respectaţi instrucţiunile de montaj şi
instalare ataşate modulului WiFi XKM
3100 W.
Dacă nu s-a realizat conexiunea, este
posibil să nu fi activat WPS la router suficient de repede. Repetaţi paşii de mai
sus.

Setări de modul
Vă recomandă să conectaţi maşina la
reţeaua WiFi prin intermediul aplicaţiei
Miele@mobile sau prin WPS. Dacă doriţi să realizaţi singur toate setările de
conectare la router sau aveţi o configuraţie specială a reţelei, puteţi să realizaţi
setările necesare dacă dispuneţi de cunoştinţe de specialitate.
Info modul
Arată informaţii despre modulul WiFi.
Pornire acţiune modul
Dacă doriţi să resetaţi toate setările
efectuate şi valorile introduse pentru
Miele@home, puteţi să reveniţi la setările din fabricaţie ale modulului WiFi. Toate setările care nu au legătură cu
Miele@home se păstrează.
Selectaţi Restart setări implic. şi confirmaţi cu OK.
Setări de sistem
Această funcţie este folosită exclusiv de
Serviciul de asistenţă tehnică Miele
pentru a conecta manual aparatul electrocasnic la reţeaua dvs.

Sfat: Dacă routerul dvs. WiFi nu dispune de WPS ca metodă de conectare,
folosiţi aplicaţia Miele@home pentru conectare.
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Setări
Comandă de la distanţă

SmartGrid

Setarea Comandă la distanţă este vizibilă doar dacă modulul WiFi este introdus şi conectat.

Setarea SmartGrid este vizibilă doar dacă modulul WiFi este introdus şi conectat.

Dacă aţi instalat aplicaţia
Miele@mobile pe terminalul mobil, puteţi să apelaţi starea maşinii de spălat
cu uscător de oriunde vă aflaţi şi să
porniţi maşina de la distanţă.

Cu această funcţie puteţi să porniţi
maşina automat la orele la care tarifele
la energie sunt cele mai mici.

Setarea Comandă la distanţă trebuie să
fie activată dacă doriţi să porniţi maşina
de spălat cu uscător de pe aparatul
dvs. mobil.
Oprirea programului se poate realiza
prin aplicaţie, chiar dacă Comandă la distanţă nu este activată.
Prin intermediul butonului "Start întârziat" setaţi o perioadă de timp până la
care doriţi să porniţi maşina de spălat
cu uscător şi porniţi funcţia Start întârziat (consultaţi capitolul "Start întârziat/
SmartStart").
Maşina de spălat cu uscător poate fi
pornită în perioada de timp indicată prin
intermediul unui semnal transmis de
dvs.
Dacă nu transmiteţi niciun semnal până
la ora de pornire maximă setată, maşina
de spălat cu uscător va porni automat.
Maşina este livrată având funcţia comandă de la distanţă dezactivată.
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Dacă aţi activat SmartGrid, butonul Start
întârziat are o nouă funcţie.
Setaţi SmartStart prin intermediul butonului "Start întârziat" (consultaţi capitolul "Start întârziat/SmartStart").
Maşina de spălat cu uscător va fi pornită în perioada de timp indicată de dvs.,
prin intermediul unui semnal transmis
de furnizorul de energie.
Dacă furnizorul de energie nu transmite
niciun semnal până la ora de pornire
maximă setată, maşina de spălat cu uscător va porni automat.
Maşina este livrată având funcţia
SmartGrid dezactivată.

Accesorii opţionale
Pentru această maşină de spălat sunt
disponibili detergenţi, agenţi de îngrijire
a materialelor textile, aditivi şi agenţi
pentru îngrijirea maşinii. Toate produsele sunt concepute pentru a fi compatibile cu maşinile de spălat Miele.
Acestea, cât şi multe alte produse interesante, pot fi comandate prin Internet
accesând www.miele-shop.com. Puteţi
contacta şi Serviciul de asistenţă tehnică Miele precum şi reprezentanţa dvs.
Miele.

UltraColor
– detergent lichid pentru rufe colorate
– pentru articole textile colorate şi negre
– protejează culorile strălucitoare împotriva decolorării
– îndepărtare eficientă a petelor chiar şi
la temperaturi mici
Detergent pentru articole din lână şi
delicate
– detergent pentru articole din lână şi
delicate
– recomandat în special pentru articolele textile din lână şi mătase

Detergent
UltraPhase 1 şi UltraPhase 2
– Detergent lichid cu utilizare universală
şi intensificator de curăţare, cu dozare prin intermediul a două componente
– pentru rufe albe şi colorate
– nu este necesară reumplerea, întrucât
produsul este livrat în cartuşe destinate folosirii cu TwinDos

– curăţă chiar şi la temperaturi de 20°C
şi menţine forma şi culoarea rufelor
dumneavoastră delicate

Detergent special
Detergentul special este disponibil sub
formă de capsule  pentru o dozare individuală comodă sau într-o sticlă practică de dozare.
Outdoor

UltraWhite

– detergent lichid pentru articole de tip
Outdoor şi funcţionale

– detergent pudră

– curăţă şi îngrijeşte protejând culorile

– pentru rufe albe şi de culori deschise,
precum şi pentru articole din bumbac
foarte murdare

– protejează şi îngrijeşte ţesăturile tip
membrană cu ajutorul lanolinei

– îndepărtare eficientă a petelor chiar şi
la temperaturi mici

Sport
– detergent lichid pentru îmbrăcămintea sport şi din fleece (polar)
– neutralizează mirosurile neplăcute
– menţine forma stabilă a articolelor
textile
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Accesorii opţionale
Puf
– detergent lichid pentru perne, saci de
dormit şi articole de îmbrăcăminte cu
puf
– menţine elasticitatea pufului şi a penelor
– menţine respirabilitatea articolelor de
îmbrăcăminte cu puf
– împiedică formarea unor gheme de
puf
WoolCare
– detergent lichid pentru lână şi articole
delicate
– conţine un complex special de îngrijire pe bază de proteine din grâu

Agent de îngrijire a materialelor textile
Agentul de îngrijire a materialelor textile
este disponibil sub formă de capsule 
pentru o dozare individuală comodă sau
într-o sticlă practică de dozare.
Agent de impermeabilizare
– pentru impermeabilizarea textilelor
din microfibre, ca de ex. hainele de
ploaie
– menţine respirabilitatea articolelor
textile
Balsam
– parfum proaspăt, natural
– pentru rufe moi

– împiedică împâslirea
– protejează culorile

Aditiv

– disponibil doar sub formă de capsule 

Booster

SilkCare

– pentru articole textile colorate şi albe

– detergent lichid pentru mătase

– disponibil sub formă de capsulă 
pentru o dozare individuală comodă

– conţine un complex special de îngrijire pe bază de proteine din mătase
– protejează culorile
– disponibil doar sub formă de capsule 

– pentru îndepărtarea petelor

Îngrijirea maşinii
Detergent pentru curăţarea maşinii
– curăţare temeinică şi eficientă a maşinii de spălat
– îndepărtează grăsimile, bacteriile şi
mirosurile pe care le degajă acestea
Agent anti-calcar
– înlătură depunerile masive de calcar
– acţiune blândă şi protectoare datorită
acidului citric natural
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