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L ees beslist de gebrurksaanwrlzrng
voordat u uw wasautomaat plaatst,
rnstalleert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schacie aan uw apparaat. M.-Nr. 05 985 660



Een bijdrage aan de bescherming van ons mirieu

Het verpàkkingsmateriaal
l)c vcrlxrkkinqy beschermt het apparaat
Icr 1cr r llrrrsgtortschade.

I lcl vcrgrirkkingsmateriaal is uitgekozen
orrrrirrl riil lrcl rnilieu relatieÍ weinig be-
lil;l crr kitn wrtrderr hergebruikt.
I )oor lrrtrr;cltruik van verpakkingsmate_
rr;r;rl worrll cr otr; i;rondstoffen bespaarcj
{)n w( )r(ll cr ntirrrir:r afval geproduceerc1.

t Jw v;rlilurrrrlcl;r;rr rtcemt de vcrpakkirrcl
irr Irol ;rlr;crrrr:crr lerurT

Het afdanken van het apparaat
Afgedankte apparaten bevatten
meestal nog waardevolle materialen.
ZeI uw apparaat daarom niet zomaar
bij het grof vuil, maar inÍormeer bii uw
handelaar of het mogelijk is om het ap-
paraat terug te geven.
ls dit niet mogelijk, informeer dan bii de
gemeenïe oÍ bij een grondstoffenhan-
oetaar naar mogelijkheden voor herge_
bruik van het materiaal (biiv. schrootver_
werkinq)

Zor-q c;rvoor cjat kinderen niet bij het
oucie a6lpara;rt kunnen komen totdat
Iret wordt woggehaald. Zie ook het
hoofrJsluk. Veiligherdsrnstructies en
waarschuwinqen".
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Vei ligheidsinstructies en waarschuwingen

iii Lees eerst de gebruiksaanwijzing
ll door voordat u uw wasautomaat
iri voor het eerst gebruikt Hierin vindt
r,i u belangrijke instructies met betrek-
íi king tot de veitigheid, het gebruik en

'r1 
het onderhoud van het apparaat.

Ír Dat is veiliger voor uzelf en u voor-
íi komt onnodige schade aan uw ap-
i:,t paraaï.
íi Bewaar deze gebruiksaanwijzing en
tii geef deze door aan de eventuele
11: volgende eigenaar van de automaat.
iii: iiii!!!:i;;;i:rr:iriri :iii:iiii:i.aiil

Efficiënt gebruik
i'ir::i.;.i+ Deze wasautomaat is uits|urtend
iili:;iiiiiiii bestemd voor h u i shou de I i ik oe-
bruik.

;.,111111 Deze wasautomaat is uitsluitend
...i ',,:i bestemd voor het wassen van tex_
tiel dat volgens de aanwijzingen van de
fabrikant op het wasetiket in de wasau_
tomaat mag worden gewassen, maar
ook voor wollen textiel dat met de hand
wordt gewassen.
Gebruik voor andere doeleinden kan
gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet ver-
antwoordelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door een ander gebruik
dan hier aangegeven of door een fou-
tieve bediening.

Technische veiligheid

,,, ,,,,,, Controleer voórdaï het apparaat
,,,,,,,1,, wordt geplaatst, oÍ het zichtbaar
beschadigd is.
Een beschadigde wasautomaat mag
niet worden geplaatst en niet in gebruik
genomen.

.,r Voordat u de wasautomaat aansluit
:iiir.iïii;ii dient u altijd de aansluitgegevens

6

(zekering, spanning en frequentie) op
het typeplaatje met die van het elektricr-
teitsnet te vergelijken. Deze moeten be-
slrst overeenkomen. Raadpleeg bij twij_
fel een elektricien.

;,111111 De elektrrsche veiligheid van de
:',i,.:: wasautomaat rs uitsluitend gega_
randeerd als deze wordt aangesloten
op een aardlngssysteem dat volgens
de geldende veiligheidsbepalingen is
geïnstalleerd.
Het is zeer belangrijk dat wordt nage-
gaan of aan deze fundamentele veilig_
heidsvoorwaarde is voldaan en dat de
huisinstallatie bij twijÍel door een vak-
man / vakvrouw wordt ger'nspecteerd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor schade die wordt ver-
oorzaakï door een ontbrekende of be-
schadigde aarddraad.

,,,,,,r. De wasautomaat voldoet aan de
ll:...'' voorgeschreven veiligheidsbepa_
lingen. Ondeskundig uitgevoerde repa-
raties kunnen onvoorziene risico's voor
de gebruiker opleveren, waarvoor de
fabrikant niet aansprakelijk kan worden
gesteld. Reparaties mogen alleen door
erkende vakmensen van Miele worden
uitgevoerd.

, .,,, Wanneer er een storing wordt ver-
ll , "', holpen en wanneer de wasauto-
maat wordt gereinigd en onderhouden
mag er geen elektrische spanning op
de wasautomaat staan.
Dat is het geval, als aan één van de
volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huis_
installatie is uitgeschakeld,

- oÍ als de stekker uit de contactdoos
is getrokken.

ri*:r:ra: Gebruik om veili gheidsredenen
::i;iiiiÍ'i: geen verl en g snoer.
Dit in verband met gevaar voor bijvoor-
beeld oververhitting.

iii:iijiiilij 
De wasautomaat mag alleen met

:ir;iilÍi een nieuwe slangenset met toebe-
horen op de waterleiding worden aan-
gesloten. Een oude slangenset mag
niet opnieuw worden gebruikt.

,,it,t,:t Defecte onderdelen mogen alleen
:iii:iiiiii:i: door o r i g i n e I e M i e I e - o n d e rd e I e n
worden vervangen. Alleen van deze
Miele-onderdelen kunnen wil garande-
ren, dat zij volledig voldoen aan de vei-
ligheidseisen die wij stellen aan onze
apparaten en onderdelen daarvan.

,;1;,;;1,;;;;; Wanneef de aansluitkabel is be-
riiiÍiiÍ11ï schadigd, moet de kabel door er-
kende vakmensen worden vervanoen.

Gebruik

.ii..,..,... 
Wanneer dit apparaat op een

tiiiiiiziii:: niet-stationaire locatie (bijv. op een
boot of in een camper) moet worden
geplaatst, mag het uitsluitend door een
vakman/vakvrouw worden ingebouwd
en aangesloten. Hierbij moet aan alle
voorwaarden voor een veilig gebruik
worden voldaan.

iiiii,,:,,i 
Plaats uw wasautomaat niet in

irii,..r..i vorstgevoelige ruimten.
Bevroren slangen kunnen scheuren of
barsten en de betrouwbaarheid van de
elektronische besturing kan door tem-
peraturen onder het vriespunt afnemen

i:ii.iri:ii verwijder voordat u de wasáuto-
iliiiiiiiii maat in gebruik neemt de trans-
portbeveiliging aan de achterzijde van
het aooaraat.
Zie hoofdstuk: Het plaatsen en aanslui-
ten van de wasautomaat", paragraaf .

Het verwijderen van de transportbevei-
liging .

Wanneer u de transportbeveiliging niet
verwijdert, kan dat bij het centrifugeren
schade veroorzaken aan uw wasauto-
maat en aan de meubels / apparaten
dre ernaast staan.

,tjrri:l:iiii 
Sluit de kraan af als u langere tijd

,::i::.::iii aÍwezig bent (bijv. tijdens vakan-
ties), zeker als er zich in de buurt van
de wasautomaat geen afvoer in de
vloer (bijv. een putje) bevindt.

iiltlili 
Denk eraan dat er water kan over-

;rtii;;;;ii stromen.
Controleer daarom voordat u de water-
afvoerslang in een wastafel of wasbak
hangt, of het water snel genoeg weg-
slroomL
Zorg er daarom ook voor dat de afvoer-
slang niet weg kan glijden. Wanneer de
slang niet goed vastzit kan hij door de
kracht van het wegstromende water uit
de wastaÍel oÍ wasbak worden gedrukt.

ii:i:rriili 
Let erop dat u voorwerpen zoals

iiiriïiir:: spijkers, naalden, munten en pa-
perclips niet meewast.
Deze kunnen namelijk onderdelen van
de wasautomaat beschadigen (bijv
kuip, wastrommel).
Beschadigde onderdelen kunnen op
hun beurt weer schade aan het was-
ooed veroorzaken.



Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Algemeen

::rrrr,'tr,, 
AIS u het wasmiddel op de juiste

ri,,,i,,r,, 1'1-12n 

"t. 
doseert is hel niet nodig dat

u de wasautomaat ontkalkt. Mocht uw
apparaat toch zo sterk verkalkt zijn, dat
het beslist moet worden ontkalkt, ge-
bruik daar dan speciale ontkalkings-
mlddelen voor die een anti-corrosiemid-
del bevatten.
Deze middelen zijn verkrijgbaar via uw
Miele-vakhandelaar of bi1 de afdeling
Onderdelen van Miele Nederland B.V
Volg de adviezen voor het gebruik van
de ontkalkingsmiddelen strikt op.

r,;ii:ïi;;: wasgoed dat met oplosmiddelhou-
iïii,iiÈii dende reinigingsmiddelen is be-
handeld, moet vóórdat het in de wasau-
tomaat wordt gewassen, grondig in hel-
der water worden uitgespoeld.

irir';ii'i Gebruik in deze wasautomaat nooit
'tiiiiiitittti: 

r eini ging s m i d d e I e n d i e e e n o p I o s-
middel bevatten, zoals wasbenzine.
Wanneer u dat toch doet, kunnen on-
derdelen van het apparaat bescha-
digen en kunnen er giftige dampen ont-
staan. Het gevaar bestaat dan dat er
brand uitbreekt of zich een explosie
voordoet.

riiirri':r,i wanneer u textielverf in de wasau-
liiirÍiiï tomaat wilt gebruiken, kies dan tex-
tielverf die daar geschikt voor is. Ge-
bruik deze verÍ alleen voor huishoude-
lijke doeleinden, neem niet meer verf
dan strikt nodig is en neem de aanwij-
zingen van de textielverffabrikant ore-
cies in acht.

r1:r,,r,r; Ontk|eurin gsmidde|en kunnen door
r:iiiiririi hun chemrsche samenstelling cor-
rosie veroorzaken.
Deze middelen mogen daarom niet in
de wasautomaat worden oebruikt.

B

.iiiiiii.. Wanneer u op hoge temperaturen
ii:,r,i:,:,:ii WaSt, denk ef dan aan dat het glaS
van de deur heet wordt
Zorg er dus voor dat kinderen het glas
van de deur tijdens het wasprogramma
niet aanraken.

Gebruik van toebehoren

;1L;11;;; Al leen ori ginele M iele-toebehoren
;iliiiii:iii kunnen worden aan- of ingebouwd
Wanneer er andere toebehoren worden
aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor
de gevolgen instaan en kan er geen
beroep meer worden gedaan op bepa-
lingen met betrekking tot garantie en
productaansprakelijkheid.

Het afdanken van het apparaat

iïiiii.iiii 
Trek de stekker uit de contactdoos

iiii:i,iiiiii en maak deze samen met de aan-
sluitkabel onbruikbaar
U voorkomt daarmee dat de wasauto-
maat verkeerd wordt gebruikt.

Specifieke kenmerken

Speciafe programma's (Ziide @,
Wol @, Miniwas, Automatic,
Extra spoelen)

- Ziide @

In dit programma kan met de hand
wasbaar, kreukgevoelig fextiel wor-
den gewassen waar geen wol in zit.

- VVol@

In dit programma kan met de hand
wasbaar textiel van wol oÍ wolmeng-
weef sels worden gewassen.

- Miniwas

In dit programma kan een kleine hoe-
veelheid licht vervuild textiel worden
gewassen dat anders met de bonte
was meegaat.

Automatic

In dit programma kunnen stukken
wasgoed van verschillende soorten
textiel worden gewassen, als ze
maar wel dezelÍde kleur hebben.

Extra spoelen

In dit programma kan wasgoed wor-
den behandeld dat alleen maar moet
worden gespoeld en gecentrifu-
geerd.

Licht strijken in de programrí-a's
Fijne was enZiide @

In deze programma's wordt het was-
goed brlzonder behoedzaam gewassen
en gecentrifugeerd. Daardoor kreukt
het wasgoed minder en hoeft het min-
der te worden gestreken.

Systeem extra water

Met dit systeem is het mogelijk om met
een hogere waterstand te spoelen oÍ te
wassen en te spoelen.
Bovendien is het met dit systeem mo-
gelijk om voor de programma's Witte
was/Bonte was en Kreukherstellend
een extra spoelgang te kiezen.



Algemeen Algemeen

Voorkeuze. h/min

Met de voorkeuzefunctie kunt u het tiid_
stip dat het door u gekozen programma
start mrnimaal 30 minuten en maximaal
24 uur van te voren instellen.

Programmaduur (resttijd)

Wanneer u een programma start geeft
het display in uren en minuten aan hoe-
lang dit programma maximaal gaat du_
ren.
Daarna wordt de tijd per minuut aÍge_
teld.

BedieningsÍuncties

(Programmavergrendeling, af sluitfunc-
rie)

Elektronische programmavergrende-
ling

Met het inschakelen van de program-
mavergrendeling voorkomt u dat de
wasautomaat tijdens een wasprogram_
ma wordt geopend en dat het wasoro_
gramma wordt af gebroken.

Na afloop van het wasprogramma
wordt de programmavergrendeling au_
tomatisch opgeheven.

Elektronische afsluitÍunctie

Met het inschakelen van de elektroni-
sche afsluitfunctie voorkomt u dat uw
apparaat door vreemden kan worden
gebruikt.

Wanneer deze afsluitfunctie is inoe-
schakeld kan:

- de deur niet met de Deur - toets wor_
den geopend;

- er geen programma worden gestart.

10

Programma-actualisering (Update)

Wasm iddelen, textiel, wasgewoonten
en wasvoorschriÍten zullen in de toe_
Komst veranderingen ondergaan.

De was- en spoelprogramma,s zullen
oaaraan moeten worden aangepast.

De Technische Dienst zal in de toe-
komst in staat zijn het wasprogramma
te updaten en in het Novotronic-geheu-
gen van uw wasautomaat op te slaan.

Dit zal gebeuren via het controlelamoie
voor de watertoevoer (pC = programme
Correction).

Miele zal zelf aangeven wanneer de
programma's kunnen worden geactuali_
QêêTd

Bedieningspaneel

@ Display
Dit kan verschillende dingen aange-
ven. Zie volgende bladzijde.

@Toets StartG
Met deze toets kunt u

- het tijdstip dat het door u gekozen
programma start van [e voren instel-
len;

- een wasprogramma slarlen.

@ Toetsen voor de extra functies
Met deze toetsen kunt u extra func-
ties in- of uitschakelen.
Met de bovenste toets kunt u oÍ ln-
tensief oÍ Voorwas of lnweken oÍ
combinaties daarvan kiezen.
Met de onderste toets kunt u Extra
waterkiezen.
Wanneer u een extra Íunctie inscha-
kelt gaat het daarbij behorende con-
trolelampje branden.
Wanneer u een extra functie weer uit-
schakelt gaat het daarbij behorende
controlelampje uit.

@ Controlelampjes voor het gekozen
centrifugetoerental, Spoelstop en
Zonder centrifugeren

@ Toets "Centrifugeren"
Met deze toets kunt u een ander
centriÍugetoerenlal, Spoelstop of
Zon d e r c e ntr if u g e re n ktezen.

@ Programmakeuzeschakelaar
Met deze schakelaar kunt u het ba-
siswasprogramma en een daarbii ho-
rende temperatuur kiezen.
De programmakeuzeschakelaar kan
rechts- of linksom worden gedraaid.

O Controlelampjes voor het program-
maverloop
Deze controlelampjes laten u tijdens
het wasprogramma zien welke fase
in het programmaverloop is bereikt.

CD Andere controlelampies
Deze controlelampjes geven een
orobleem aan.

@Toets l-Aan/o-Uit
Met deze toets kunt u de wasauto-
maat in- en uitschakelen en het pro-
gramma onderbreken.

@Toets Deur
Met deze toets kunt u de deur van
de wasautomaat ooenen.

fg lnlorddnt
I l-on***IIt l-o"'*
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Algemeen Algemeen

Display

Dit kan verschillende dingen aangeven:

- de programmaduur (resttijd);

- de voorgeprogrammeerde tijd;

- de programmeerfuncties.

Programmaduur (resttijd)

Wanneer u een programma start zonder
gebruik te maken van de voorkeuze,
dan geeÍl hel display in uren en minu-
ten aan hoelang dit programma maxi_
maal gaat duren.

In de programma's:

- Witte was/Bonte was

- Kreukherstellend

* Automatic

berekent de wasautomaat hoelang het
duurt voordat het wasgoed het water
heeft opgenomen.
De automaat berekent op grond hier-
van tijdens de eerste 10 minuten de be-
lading.
Wanneer de automaat merkt dat hi1 niet
maximaal beladen is, verkort hij de pro_
grammaduur.

Programma Vermindering
programmaduur max.

I

Normaal I Intensief

Witte wasiBonte was 36 min 51 mrn

Kreukherstellend mrn 12 min
Automatic 16 min 26 mtn

Voorgeprogrammeerde tijd

Wanneer u een programma kiest en ge_
bruik maakt van de voorkeuze, dan
geeft het display aan hoelang het nog
duurt voordat het gekozen programma
begint.

Nadat u op de Start- toets heeÍt oe_
drukt wordt de voorgeprog rammàerde
tijd in het display afgeteld, en wel

- van ?9 h tot l0 h per uur

- vanaf t h 59 min per mrnuut.

Na afloop van de voorgeprogram-
meerde tild start het programma auto_
matisch en geeÍt het display aan hoe
lang het programma maximaal qaat du_
ren.

ProgrammeerÍuncties

U kunt een aantal varianten program-
meren om net wasprogramma nog be_
ter af te stemmen op het soort wasgoed
en oe manter waarop u dlt wilt wassen.

Bij het programmeren ziet u de geko-
zen variant in het display.

Belangrijke bedieningsele-
menten
Program makeuzeschakelaar
Met de programmakeuzeschakelaar
kunt u een basisprogramma en een
daarbij behorende temperatuur instel-
len.
De ringverlichting gaat om energie te
besparen enkele minuten na het einde
van het programma uit.

Toetsen voor de extra functies

Met deze toetsen kunt u extra functies
in- en uitschakelen.
De extra Íuncties dienen ter aanvulling
van de basiswasprogramma's.

Met de bovenste toets kunt u óf de ex-
trafunctie lntensref oÍ Voorwasof lnwe-
ken oÍ combinaties daarvan kiezen.
Met de onderste toets kunt u de extra
functie Extra water kiezen.

Wanneer het controlelample van een
Íunctie brandt, is deze functie inge-
schakeld.

Extra functies die binnen het gekozen
basisprogramma niet van toepassing
zijn, kunt u niet inschakelen,

Toets "Centrifugeren" met lampjes

Met deze toets kunt u een centrifuge-
toerental, Spoelstop oÍ Zonder centrtfu-
geren Krezen.
De controlelampjes geven aan wat u

gekozen heeft.

Het kiezen van een centriÍugetoerental

Met bovengenoemde toets kunt u het
centrif u getoerental wi jzigen.

Het maximale centriÍugetoerental ver-
schill van programma tot programma

Kiest u een hoger toerental dan binnen
het gekozen programma mogelijk is,

dan accepteert de automaat dat niet.

Het overslaan van het eindcentriÍuge-
ren

r Druk op de Centilfugeren - toels tot-
dat u SpoelsÍop heeft bereikt.

Het wasgoed wordt niet gecentriÍu-
geerd en blijft na de laatste spoelgang
in het water liggen.
Het wasgoed kreukt dan minder wan-
neer u het niet direct na aflooo van het
programma uit de trommel haalt.

Wilt u het proqramma voortzetten:

r kres dan een centrifugetoerental.

Wilt u het programma beëindigen:

r druk dan op de Deur - toets.

Het overslaan van het centrifugeren
tussen de spoelgangen en het eind-
centrifugeren

r Druk op de Centrifugeren - toets tot
en met Zonder centrifugeren.

Het wasgoed wordt niet gecentriÍu-
geerd. De wasautomaat schakelt na het
afpompen van het laatste spoelwater
direct over op de kreukbeveiliging.

Toerental Basiswasproqramma's
1 450 Witte was/Bonte was, Miniwas, Stil

ven, Pompen/Centrif uqeren

1200 Wol, Extra sooelen

900 Kreukherstellend. Automatic

600 Fiine was

400 Ziide
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Vóór de eerste wasbeurt Tips om energie te besparen

; ledere wasautomaat wordt in de fa- i. briek op ziln werking getest
iL Het is mogelijk dat er als gevolg van ,

ti deze tests wat water in het apparaat
il achterblijft. l
tltiiii:|11r::iiiiliillr:tiiílli :llllrtiil

;ïiraiiili.!.i.i.l:iË!'ja,tiii:::iiitiitai:i.

,, Controleer voordat u uw wasauto- Ii maat voor het eerst gebruikt of het l

,iï apparaat volgens de regels is ge_ ï
j plaatst en aangesloten. ll

:: Zie hoofdstuk: Het plaatsen en aan- I
:.. sluiten van de wasautomaat". '

Om veiligherdsredenen is het niet mo-
gelijk om meteen bij de eerste wasbeurt
te centrifugeren. Ter activering van het
centrifugeren moet u eerst een waspro-
gramma zonder wasgoed en zonder
wasmrddel draaien.

Wordt er welwasmiddel gebruikt kan er
overmatige schuimvorming optreden.

Draait u eerst een wasprogramma zon_
der wasgoed en zonder wasmiddel
wordt daarmee tegelijk het kogelventiel
geactiveerd. Het kogelventiel zorgt er_
voor dat vanaf de eerste wasbeurt
steeds al het wasmiddel wordt gebruikt.

r Draai de waterkraan open.

r Druk de l-Aan/O-Urï- toets in.

r Draai de programmakeuzeschake_
laar op Witte was/Bonte was 40"C.

r Druk zo vaak op de Centrifugeren _

toets totdat het controlelampje Zon_
d er centrifugeren oplicht.

r Druk op de SlarÍ- toets.

Na afloop van het programma is de
wasautomaat klaar voor de eerste
wasbeurt.

Energie- en waterverbruik

- Benut bij ieder programma dat u
kiest de maximale beladingscapaci-
teit van de trommel
Het energie- en waterverbruik is dan,
rrprnolpkcn mpt dp tOtale hOeVeel-
heid wasgoed, het laagst

- Gebruik de programma's Automatic
oÍ Miniwas voor kleinere hoeveelhe-
den wasgoed.

Bij een geringe belading in het pro-
gramma Witte was/Bonte was zorgï
de beladingsautomaat voor een ver-
mindering van het water- en energie-
verbruik en voor een verkorting van
de programmaduur.

- Gebruik in plaats van het programma
Witte was/Bonte was 95'C het pro-
gramma Witte was/Bonte was 60"C
in combinatie met de extra functie.
lntensref .
Daarmee bespaart u 35 tot 45%
energre.
Het programma duurt dan wel
langer. In de meeste gevallen is dit
genoeg.

- Gebruik voor wasgoed met hardnek-
kige vlekken of vlekken die er al wat
langer in zitten de extra funcïie lnwe-
ken.

Wasmiddelen

- Gebruik hoogstens zoveel wasmid-
del als op de wasmiddelverpakking
aangegeven slaaï.

- Reduceer bi1 geringere beladings-
hoeveelheden de hoeveelheid was-
middel Bij halve belading kan ca. 1/3

minder wasmiddel worden qebruikt.

Extra functies (lnweken, Voorwas,
Intensief)

- Kies voor licht vervuild wasqoed een
wasprogramma zonder extra func-
ties.

- Kies voor normaal tot sterk vervuild
wasqoed met zichtbare vlekken een
wasprogramma met de extra functie
lntensief .

- Gebruik de extra functie lnwekenin
olaats van de extra Íunctie Voorwas.
Bi1 het inweken en de hooÍdwas die
daar direct op volgt wordt hetzelÍde
sop gebruikt.

Tip voor machinaal drogen

- Kies wanneer u het wasgoed na aÍ-
loop in de droogautomaat wilt dro-
gen het hoogste centriÍugetoerental
dat voor dit wasgoed mogelijk is.

tc



Zo wast u goed

Korte handleiding Welk textiel in welk programma kan

Tip: Het is belangrijk dat u zich met de worden gewassen, kunt u in het volgen-

bediening van dó automaat vertrouwd de programma-overzicht vinden
maakt.
Lees daarom de uitgebreide paragra-
fen: "Voordat u gaat wassen", "Wanneer
u gaat wassen" en Nadat u heeft ge-
wassen" in dit hoofdstuk.

Voordat u gaat wassen

Q Inspecteer en sorteer het wasgoed
en behandel het voor.

Wanneer u gaat wassen

(DSchakel de wasautomaat in.

OOpen de deur.

OVut Oe trommel.

(oStuit de deur.

@ Maak eventueel gebruik van de
voorkeuzef unctie.

O Kies een programma.

@ Kies een centrifugetoerental.

@ Kles eventueel (een) extra Íunctie(s).

@Doseer het wasmiddel.

(DStart het programma.

Nadat u heeft gewassen

@Open de deur.

@ Haal het wasgoed uit de automaat.

(ESchakel de wasautomaat uit"

(D Draai de programmakeuzeschake-
laar op Q Eínde

@Stult de deur.

Zo wast u goed

Programma-overzicht

Witte wa#Bsnte was @WWWW
Textielsoort Wasgoed van katoen en linnen, bijv. beddengoed, tafellakens

en servetten, badstof handdoeken, spijkerbroeken, T-shirts,
onderqoed en babvkleerties

Extra functies Inweken / Voorwas / Intensief / Extra water

Bilzondere tips - Gebruik Witte was/Bonte was 95'C alleen voor geinfec-
teerd oÍ sterk vervuild wasgoed.

- Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasooed de extra
functie lntensief.

- Gebruik voor wasgoed met hardnekkige vlekken oÍ met
vlekken die er al wat lanoer in zitten de extra functies /nuze-
ken en lntensief .

- Gebruik voor wasgoed met een grote hoeveelheid vuil
(bijv. stof, zand) de extra functie Voorwas.

- Was donkerkleurig wasgoed met een Color-wasmiddel oÍ
vloeibaar wasmiddel.

Wasmiddelen Universele wasmiddelen en Color-wasmiddelen

Max. belading 6lun

Tip voor testbureaus:
Voor de test volgens norm EN 60456 moet de toets /nÍensief worden ingedrukt

Kreukherstellend WWWW
Textielsoorl Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels of kreuk-

herstellend gemaakt katoen, bijv. overhemden, blouses,
werkkledino. tafellakens en servetten

Extra Íuncties Inweken / Voorwas / Intensief / Extra water

Bilzondere tip - Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasooed de extra
functie lntensief.

Wasmiddelen Universele wasmiddelen, Color-wasmiddelen en fijnwasmid-
delen

Max. belading 2,5 kg

Tip voor testbureaus:
Voor de test volgens norm EN 60456 moet de toets /nlenslef worden ingedrukt.

16 17



Zo wast u goed Zo wast u goed

Fijne was WW
Textielsoort lwasgoedvansynthetischevezels,mengweefsels,kunstzijde

loÍ kreukherstellend gemaakt katoen, bilv. overhemden oÍ
I blouses

lVitrage die vorgens de fabrikant in de wasautomaat kan wor-
| oen gewassen.

Extra Íuncties Inweken / Voorwas / lntensieÍ

Bijzondere tips - Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasgoed de extra
functie lntensief.

- In dit programma kreukt het wasgoed minder ( Licht strii_
ken ).

- Vitrage trekt veel stof aan en zal daarom vaak in een oro-
gramma met de extra Íunctie Voorwas moeten worden oe_
WASSEN.

- Reduceer bij kreukgevoelige vitrage het centrifugetoerental
oÍ centrifugeer helemaal niet.

Wasmiddelen Fijnwasmiddelen

Max. beladrng lkg
Ziide @
Textielsoorl Wasgoed van met de hand wasbaar, kreukgevoelig textiel

waar geen wol in zit

Extra Íunctie Extra water

Bijzondere tips - ln dit programma kreukt het wasgoed minder (,Licht strii-
ken').

- Was panty's en bh s in een waszak.

Wasmiddelen Filnwasmrddelen

Max. belading lkg
Wol@
Textielsoort Wasgoed van wol en wolmengweefsels dat met de hand of in

de wasautomaat mag worden gewassen

Wasmiddelen Wolwasmiddelen

Max. belading 2kg

Miniwas W
Textielsoort Licht vervuild wasgoed dat in het programma voor de bronte

was mag woroen gewassen

Extra functie Extra water

Bijzondere tip - Doseer minder waspoeder. Dit programma heeft namelilk
een halve beladinq

Wasmiddelen Universele wasmiddelen en Color-wasmiddelen

Max. beladinq 2,5 kg

Automatic @W
Textielsoort Wasgoed van katoenen en kreukherstellend textiel dat naar

kleur is oesorteerd

Extra functies Inweken / Voorwas / Intensief / Extra water

Bijzondere tip - Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasgoed de extra
functie lntensief.

Wasmiddelen Universele wasmiddelen en Color-wasmiddelen

Max. belading 3ko

Stiiven

Textrelsoort TaÍellakens, servetten, schorten en beroepskledtng

Bijzondere tip - Het wasgoed moet schoongewassen, maar mag niet met
wasverzachter nabehandeld ziin.

Max. belading 5kg

Ëxtra spoelen

Textielsoort Wasgoed dat alleen maar moet worden uitgespoeld en gecen-
trif uoeerd

Max. belading 5kg

Pompen/Centrifugeren

Bijzondere tip - Alleen pompen: zet het centriÍugetoerental op Zonder cen-
trifuoeren.

Max. belading 6kn
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Zo wast u goed Zo wast u goed

Voordat u gaat wassen
(D Inspecteer en sorteer het wasgoed

en behandel het voor

Het inspecteren van het wasgoed

t/
@-s
^ \.=----r9\ \

V-,-t

r Maak de zakken leeg.

,, ftVoorwerpen (spijkers, munten, iÍ [-aperclips e.d.) kunnen wasgoed en .i

onderdelen van de wasautomaat be- ,,

" schadigen,, ,,, ,,,,,,,,

r Sluit de ritsen. Keer kleding met rit-
sen eventueel binnenstebuiten.

r Sluit eventuele haakjes en oogjes.

t Zorg ervoor dat onderdelen van kle-
ding, zoals bh-beugels, niet los kun-
nen raken. Losgeraakte onderdelen
moeten eerst worden vastgemaakt of
verwijderd.

r Verwijder bijvitrage de haakjes en
het loodband of wikkel ze in een
doek.

r Keer gebreid of tricot wasgoed bin-
nenstebuiten als de fabrikant dat ad-
viseert.

20

Het sorteren van het wasgoed

r Sorteer het wasgoed naar kleur en
naar de symbolen in het wasetiket,
dat zich in de kraag of in de zijnaad
bevindt.

r Was geen textiel dat volgens het
wasetiket niet in de wasautomaat kan
worden gewassen. Het symbool
daarvoor is: X.

r Donkergekleurd wasgoed geeft bij
de eerste wasbeurten vaak iets af .

Was licht en donker wasgoed daar-
om apart.

Het voorbehandelen van vlekken

r Verwijder eventuele vlekken op het
textiel, als het even kan zodraze onI-
staan zijn. Drt is nog belangrijker voor
moeilijke vlekken als thee-, koÍÍie-, ei-
en bloedvlekken.
Neem de vlekken met een tissue aÍ.
Wrilf de vlekken er niet in!

:i^^:::
:, /!\Gebruik in geen geval chemi- ,,

ï sche (oplosmiddelhoudende) reini- ;ii

I gingsmiddelen in de wasaulomaat! i

Wanneer u gaat wassen

OSchakel de wasautomaat in

r door oo de l-Aan/)-Uit - toets te druk-
Ken.

OOpen de deur

r door op de Deur - toets te drukken en
de deur open te klappen.

@Vulde trommel

r door het wasgoed ontvouwd en los-
jes in de trommel te leggen.

Leg stukken wasgoed van verschil-
lende grootte in de trommel. Daardoor
wordt een beter wasresultaat bereikt en
kan het wasgoed zich tijdens het centri-
fugeren beter verdelen.

Benut bij ieder programma dat u kiest
de maximale beladingscapacitett van
de trommel.
Het energie- en waterverbruik is dan,
vergeleken met de totale hoeveelheid
wasgoed, het laagst.

Wanneer de maximale beladingscapa-
citeit wordt overschreden, vallen de
wasresultaten tegen en gaat het was-
goed sneller kreuken,

(oSluit de deur

Sluit de deur met een lichte klap.
Let erop dat er niets tussen deur en
manchet beklemd raakt.

() Maat< eventueel gebruik van de
voorkeuzeÍunctie

Met behulp van de voorkeuzeÍunctie
kunt u het trjdstip dat het door u geko-
zen programma moet starten minimaal
30 minuten en maximaal 24 uur van te
voren instellen

U oebruikt daarvoor de Slart - toets

De programmakeuzeschakelaar moet
op stand Q Einde staan.

Het controlelampje Q Voorkeuze in het
display gaat knrpperen.

ledere keer wanneer u op de Start-
toets drukt verschuiÍt de voor te pro-
grammeren tijd en wet

- tot 1O uur in stappen van 30 minuten,

r Druk zovaak op de SÍarÍ- toets tot-
dat in het display de tijd verschilnt
die u wilt voorprogrammeren.

Wanneer u op de Start- toets blilft druk-
ken, versprrngt de tijd automatisch naar
24 h.

Het wissen van de voorkeuze

r Druk nog eens op de SÍarÍ - toets
wanneer het display ?9 h aangeeÍt

Heï wissen van de voorkeuze, wanneer
er al op de StarÍ - toets is gedrukt

r Breek het programma aÍ.

- vanaf 10 uur in stappen van 1 uur

I
I

I

Ostart G

zl
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O Kies een programma

r door de programmakeuzeschakelaar
op de gewenste stand te zetten.

Wanneer u geen gebruik maakt van de
voorkeuzeÍunctie, dan geeft het display
in uren en minuten aan hoelang het
programma maximaal gaat duren.

@ Xies een centrifugetoerental

r door zovaak op de Centrifugeren -

toets te drukken totdat het controle-
lampie oplicht van het door u ge-
wenste centrif u getoerental.

Wanneer u een hoger centriÍugetoeren-
tal kiest dan binnen het gekozen was-
programma mogelijk is. accepteert de
automaat dat niet.

Extra functies

O Kies eventueel (een) extra func'
tie(s)

Met de toetsen voor de extra functies
kunt u extra functies inschakelen, als
deze binnen het gekozen basisPro-
gramma mogelijk zijn. U kunt ze met
deze toetsen ook weer uitschakelen.
Met de bovenste toets kunt u een extra
Íunctre oÍ een combinatie van extra
functies kiezen en wel in de volgende
volgorde: lntensief oÍ lntensref en Voor-

was of lntensief en lnweken of Voorwas

oÍ Inweken of geen keuze.
Met de onderste toets kunt u de extra
functie Extra water kiezen.

Q Intensief

Ouoo*"u

Q lnweken

rlïÍ;'.,,ffii+ii,

r Druk op de toets van de gewenste
extra Íunctie. Druk zovaak op de bo-
venste toets totdat het/de controle-
lampje(s)van de gewenste extra
functie(s) gaat/n branden.

lntensief

Voor normaal tot sterk vervuild was-
goed

Wanneer u deze Íunctie hebt ingescha-
keld, duurt de hoofdwas langer.

Voorwas

Voor wasgoed waar veel stof of zand
tn ztï

lnweken

Voor wasgoed dat bilzonder sterk is
vervuild door eiwithoudende vlekken
(bijv bloed, vet, cacao)

Wanneer u deze Íunctie hebt ingescha-
keld, gaat aan het eigenlijke waspro-
gramma een inweekprogramma vooraÍ.

U kunt tussen vier inweektijden kiezen,
te weten 2 uur, 1 uur en 30 minuten, 1

uur en 30 minuten.
Op de ïoeïs lnweken kunt u de ge-

wenste variant programmeren.

Wanneer de wasautomaat wordt gele-

verd is de inweektijd op 2 uur ingesteld.

Voor het wijzigen van de inweektijd zie

hoofdstuk: "Programmeerfuncties", pa-

ragraaÍ: Inweektijd'.

Extra water

Wanneer u deze functie hebt ingescha-
keld, wordt er bij de wasprogramma's
meer water gebruikt.

U kunt tussen vier varianten kiezen.
Op de toets ExÍra waterkunl u de ge-

wenste var|ant Programmeren.

Wanneer de wasautomaat wordt gele-

verd, wordt de eerste keer dat u oP de
Extra water - toets drukt de waterstand
bij het wassen en spoelen verhoogd.

Voor het wijzigen van de variant zie

hoofdstuk: "Programmeerfuncttes", pa-

ragraaf : "Systeem extra water".

s
30 

4oEiíkl"9s
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@Doseer het wasmiddel

Het is belangrijk om niet te weinig en
niet te veel te doseren, want . . .

. . . te weinig wasmiddel heeft tot ge-
volq dat:

- het wasgoed niet schoon en in de
loop van de tijd grauw en hard wordt;

- er vetbolletjes in het wasgoed blijven
zitten;

- er zich kalk in de kuio aÍzet.

. . . te veel wasmrddel heeft tot gevolq
dat:

- er sterke schuimvorming optreedt,
de waswerking daardoor gering en
het reinigings-, spoel- en centriÍu-
geerresultaat niet optimaal is;

- er door een automatisch ingescha-
kelde extra spoelgang meer water
wordt verbruikt;

- het milieu extra wordt belast.

Wanneer u vloerbaar wasmiddel en te-
vens de extra functie Voorwas gebruikt,
let er dan op dat er in dat gevalvoor
het vloeibaar wasmiddel een apart bak-
je in vakje t!! moet worden geplaatst.
Dit is verkrijgbaar bij de Miele vakhan-
del of bij de aÍdeling Onderdelen van
Miele Nederland B.V

r Trek de wasmiddellade naar buiten
en doseer het wasmiddel in de vak-
jes.

UJ = Vakje voor de voorwas
Wanneer u de extra functie
Voorwas hebt gekozen, neem
danllovan de totale aanbe-
voien wasmiddelhoeveelheid.

U! = Vakje voor de hoofdwas
en voor het inweken, wanneer
u deze extra functie hebt
gekozen.

A = Vakje voor wasverzachter
oÍ stijfsel

r Sluit de wasmiddellade.

(DStart het programma

r door op de Start- toets te drukken.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van
de voorkeuzefunctie, dan wordt de
voorgeprogrammeerde tijd in het dis-
play afgeteld.

Na afloop van de voorgeprogram-
meerde tild start het programma en
geeft het display aan hoe lang dit maxi-
maal gaat duren.

r Controleer of er voorwerPen in de
manchet van de deur zijn achterge-
bleven.

;iJiiiii:i:i:i;iii:;:i:i;i:i llliil:ii:;:iiiii

ïj t<i1t< goed of er geen stukken was-

ii goed in de trommel zijn bliiven Itg-

i:1 gen Anders loopt u het risico daÏze
*: Oit Oe volgende wasbeurt krimpen oÍ

li afgeven.
iii;:r;lli;: : i;ii:r:rriitii;;:::ll: ;ii::i;r

Nadat u heeÍt gewassen

@Open de deur

r door op de Deur - toets te drukken en

de deur open te KlaPPen.

@ Haal het wasgoed uit de automaat

@ Schakel de wasautomaat uit

r door op de l-Aan/]-Uit - toets te druk-

Ken.

(D Draai de programmakeuzeschake'
laar op Q Einde

@Sluit de deur

Anders bestaat het gevaar dat er voor-

werpen per vergissing in de trommel te-

rechtkomen, worden meegewassen en

het wasgoed beschadtgen.

24
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Het bijvullen van de trommel oÍ
het voortijdig verwijderen van
wasgoed uit de trommel
U kunt bij de volgende programma's
nog wasgoed in de trommel leggen of
wasgoed uit de trommel halen, nadat u

het programma heeÍt gestart:

- Witte was/Bonte was

- Kreukherstellend

- Míniwas

- Automatic

- Stijven

r Druk op de Deur - toets totdat de
deur openspringt.

r Leg wasgoed in de trommel oÍ haal
er wasgoed uit.

r Sluit de deur.

Het programma wordt automatisch
voortgezet.

Attentie:

Nadat de wasautomaat een programma
eenmaal heeÍt gestart kan hij in de hoe-
veelheid wasgoed geen wijzigingen
meer vaststellen.

Daarom gaat de wasautomaat, ook na-
dat u nog wasgoed in de trommel hebt
gelegd of wasgoed uit de trommel heeft
gehaald, altijd van de maximale bela-
dingshoeveelheid uit.

De resttijd kan langer zijn dan aange-
geven.

ln een paar gevallen kan de deur niet
meer worden geopend, en wel wan-
neer

- de temperatuur van het sop boven
de 55'C komt;

- de waterstand te hoog is,

- de programmavergrendeling is inge-
schakeld;

- de programmafase Centrifugeren is
bereikt.

Wanneer u in één van bovenstaande
gevallen op de Deur - toets drukt, licht
hel controlelample Vergrendeld op.

Het onderbreken van een Pro-
gramma
r Schakel de wasaulomaat met de

l-Aan/]-Uit - toets uit.

Wanneer u het Programma weer wilt

voortzetten,

r schakel de wasautomaat dan met de

l-Aan/)-Uil - toets weer in.

Het wijzigen van het gekozen
programma

Nadat u oP de Start - toets heeft ge-

drukt, kunt u de volgende wijzigingen
aanbrengen.

- U kunt te allen tiide het centriÍuge-
toerental wijzigen. voor zover dal hel

maximum toerental van het gekozen

programma niet overschrijdt.

- U kunt max. 6 minuten nadat het qe-

kozen programma-1sges!er'! een an-

dere temoeratuur Klezen.

- U kunt max. 6 minuten nadat het ge-

kozen programma is gestart de extra

Íunctie "Extra water' in- of weer uit-

schakelen.

Nadat u oP de Start - toets heeÍt ge-

drukt, kunt u geen ander Programma
meer kiezen.

Wordt de programmakeuzeschakelaar
na de start van het programma tocn op

een ander programma gedraaid, heeft

dat geen invloed op het programmaver-
loop. Het controlelam ple Kreukbeveili-
ging/Einde begint te KntPPeren.

Het controlelampje gaat uit wanneer de
programmakeuzeschakelaar weer op
het programma wordt gedraaid dat
eerst was ingesteld.

Het overslaan van een Pro-
grammafase
r Draai de programmakeuzeschaKe-

laar op O Einde.

Zodra in het ProgrammaverlooP het

controlelampje kntppert van de pro-

grammafase waarmee het Programma
moet worden voortgezet,

r draai dan de programmaKeuzescna-

kelaar binnen 4 seconden weer oP

de gewenste Programmafase.

, Wanneer de programmavergrende- l

I ting is ingeschakeld kan het Pro- 
::

Íi gramma niet worden aÍgebroken en :

Í kan et geen programmaÍase worden I

:, overgeslagen. :

Het aÍbreken van een Program-
ma / Het wisselen van Pro-
gramma

r Schakel de wasautomaat met de

l-Aan/)-Uit - toets uit.

r Draai de programmakeuzeschake-
laar op stand O Einde.

Het programma is nu aÍgebroken.

r Schakel de wasautomaat met de
l-Aan/)-Uit - toets in.

r Kies een ander Programma.

r Druk op de SlarÍ- toets.
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Zo wast u goed
Zo wast u goed

Programmaverloop

De wasautomaat beschikt over een vol-
ledig elektronische besturing met bela-
dingsautomaat.
Tildens een wasprogramma zuigt het
wasgoed water op. Om hoeveelwater
het gaat hangt af van de hoeveelheid
wasgoed en het soort textiel.
Hoe groter het absorptievermogen van
het wasgoed is, des te meer water er
moet worden bijgepompt. De elektroni-
ca van de wasautomaat kan de hoe-
veelheid water meten die het wasgoed
opneemt en die moet worden bijge-
pompt.
Het programmaverloop en de wastijd
zijn bi1 de diverse programma's dus
verschillend.
Het programmaverloop van de hier ver-
melde programma's slaat op het basrs-
programma met maximale belading.
Eventueel gekozen extra Íuncties zijn
hrer buiten beschouwing gelaten.

De controlelampjes voor het program-
maverloop geven tijdens iedere was-
beurt aan in welke fase het waspro-
gramma zrch op dat moment bevindt.

Witte was/Bonte was

Hoofdwas
Waterstand: laag

Wasritme: normaal

Spoelen
Waterstand: gemiddeld

Spoelgangen: 2 of 31)

Centrifugeren
Centrifugeren
tussen de spoelgangen2): ja

Eindcentrifugeren: ja
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Kreukherstellend

Hoofdwas
Waterstand: laag

Wasritme: normaal

Spoelen

Waterstand: hoog
^ /^")

bpoergangen: z oT J"
Centrifuqeren
Centrifugeren
tussen de spoelgangen2): ja

Eindcentrif ugeren: 1a

Fiinè was

Hoofdwas
Waterstand: hoog

Wasritme: behoedzaam
Spoelen

Waterstand: hoog

Spoelgangen: 3

Centrifugeren
CentriÍugeren
tussen de spoelgangen: nee

Eindcentrifugeren:1a

2iide@
HooÍdwas
Waterstand: gemiddeld

Wasritme: zilde
Spoelen

Waterstand: gemiddeld

Spoelgangen: 2

Centrifugeren
Centrifugeren
tussen de spoelgangen: nee

Eindcentrif ugeren: ja

,,i .,,,,, ,. 1.,., , lMoll' 1,,, 
,

HooÍdwas
Waterstand: gemiddeld

Wasritme: wol

Spoelen

Waterstand: gemiddeld

Spoelgangen: 2

CentriÍugeren

CentriÍugeren
tussen de spoelgangen2): ja

EindcentriÍugeren: ja

Miniwas

Hoofdwas
Waterstand: laag

Wasrttme: normaal

Spoelen
Waterstand: gemiddeld

Spoelgangen: 2

Centrifuqeren

Centrifugeren
tussen de spoelgangen2): ja

EindcentriIugeren: ja

,, ,..':., "' "' 

l'Autematic

HooÍdwas

Waterstand: laag

Wasritme: normaal

Spoelen

Waterstand: hoog

Spoelgangen 2

Centrituqeren

CentrtÍugeren
tussen de spoelgangen2): ia

Erndcentrifugeren: ja

...;.stiiVênl
Waterstand: laag

Wasritme: normaal

EindcentriÍugeren: Ja

Extra sPoelen

Waterstand: hoog

Spoelgangen: 2

EindcentriÍugeren: ja

Nadere biizonderheden over het pro-
grammaverlooP:

Kreukbeveiliging:

De trommel beweegt nog 30 minuten

na aÍloop van het Programma om

kreukvorming te voorkomen Een utt-

zondering vormt het programma Wol.

De wasautomaat kan te allen tijde wor-

den geopend.

1) Een derde spoelganq wordt uitqe-

voerd wanneer:

- er teveel schuim in de trommel ztt;

- er een lager centrifugetoerental ls

gekozen dan 700 omw/mtn;

- Zonder centrifugeren is gekozen.

2) Centrifuqeren tussen de spoelganqen

Het wasgoed wordt tussen de sPoel-

gangen gecentriÍugeerd.

3) Een derde spoelganq wordt uitge-
voerd wanneer:

- Zonder centrifugeren is gekozen'

Tussen de spoelgangen wordt niet ge-

centrifugeerd wanneer Zonder centrifu-
geren ls geKozen.
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Zo wast u goed
Zo wast u goed

TEXTI ELBEHAND ELI NGSSYM BOLEN
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Handwas lsuw ol koud.
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Gewoon

programma

Gewoon

programma

Wolwas-

progÍamma

wwdwffi-
r 

- 
progÍamma

In het wasgoed bevindt zich een etiket

met textielbehandelingssymbolen. Dit

etiket doet aanbevelingen voor de juiste

behandeling van het artikelwaarop het

is aangebracht. Het mag niet worden

verward met een garantie hoe het tex-

tiel zich in het gebrutk zal gedragen.
Het behandelingsetiket waarborgt dat
het textielproduct bij de aanbevolen be-

handeling geen schade lijdt.

Een artikel waarop een behandelings-
etiket met de symbolen is aangebracht
moet voldoen aan bepaalde eisen van

wasechtheid, wrilfechtheid en water-

echtheid van de kleuren. Het mag niet

teveel krimpen of vervormen, de lijmen

mogen niet loslaten en bij de eerste vier

keer reinigen zijn ontleding, smelten,
vergelen, pillen en blijvende kreukels

ontoelaatbaar.

Behandelingen en temperaturen die

milder zijn dan op het etiket aangege-
ven ziln altiid toegestaan.

De waskaart is als handige sticker bij

de VTWS verkrijgbaar. U kunt deze stic-

ker oo uw Miele-wasautomaat plakken.

Meer informatie over textiel en de reini-
ging ervan treÍt u aan in het boekje
Textiel ABC . Ook dit boekje kunt u bi1

de VTWS verkrilgen en wel door over-

making van € B,- oP gironummer

666402 t.n.v. VTWS in Delft.

Het telefoonnummer van de VTWS is

015 - 261 12 05.

rt'i:l':h
i.+t.ï;:rí.t!:'í.r

Koud bleken met bleekwater of geconcentÍêerd

chlooÍbleekmiddel in verdunde oplossing mog6lijk
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Gewone reiniging

@@@ a
chemisch reinigonSpeciale rêiniging
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Niet mogelijk
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Wasmiddelen
Wasmiddelen

Het kiezen van wasmiddel

U kunt alle moderne wasmiddelen ge-
bruiken die geschikt zijn voor huishoud-
wasautomaten. Ook vloeibare,
compacte (geconcentreerde) wasmid-
delen, tabletten en wasmiddelen met
verschrllende componenten.

U kunt ook eventueel bijgevoegde do-
seerbolletjes of doseerzakjes ge-
bruiken.

Wasgoed van wol oÍ wolmengweefsels
kunt u het beste met een wolwasmiddel
WASSEN.

Tips voor het gebruik en voor de dose-
ring van de wasmiddelen bijvolle bela-
ding kunt u vinden op de wasmiddel-
verpakktng.

Het doseren van wasmiddel

De dosering is van verschillende facto-
ren afhankelijk.

- De hoeveelheid wasgoed

- De mate waarin dit is vervuild

Licht vervurld
Er zijn geen vuile vlekken te zien,
maar de kledingstukken ruiken niet
meer zo Íris.

Normaalvervuild
Er zijn lichte vlekken te zien.

Sterk vervuild
Er zijn donkere vlekken te zien.

- De waterhardheid
Wanneer u de hardheidsgraad in uw
regio niet weet, informeer daar dan
naar bij uw waterleidingbedrijf .

Waterhardheid

Wateronthardi ngsmiddel
Wanneer het water harder is dan
10'dH kunt u een wateronthardings-
middel gebruiken om wasmiddel te be-
sparen.

De juiste dosering vindt u op de ver-
pakking.

Doseer eerst het wasmiddel en dan pas
het onthardtngsmiddel.

Het wasmiddel kunt u normaal toevoe-
gen, d.w,z. in doseringen voor zacht
water tot 10'dH.

Wasmiddelen met verschillen-
de componenten
Wanneer u met verscheidene compo-
nenten wast, adviseren wij u deze mid-
delen altild bij elkaar in vakje tlJ te do-
seren, en wel in de onderstaande volg-
oroe:

1. Wasmiddel

2. Wateronthard i ngsmiddel

3. Vlekkenzout

Dan worden de middelen beter inqe-
sooeld.

Wasverzachters en stiifsels

Met wasverzachters wordt uw wasgoed
extra zacht en minder statisch.

Met synthetische slilfsels kriigt u het

wasgoed beter in model

Met andere stijfsels wordt wasgoed stilf

r Doseer de middelen volgens de aan-

wijzingen van de fabrikant.

Automatisch sPoelen met wasver-
zachter oÍ stiiÍsel

r Doseer de wasverzachter of het (syn-

thetische) stijfsel in vakje LË.,. Doseer
niet hoger dan de Piil.

De wasverzachter oÍ het (synthetische)

stijfselwordt automatisch met het

iaatste spoelwater in de trommel ge-

sooeld Aan het einde van het waspro-
gramma blijÍt er een klein beetje water

in vakie lËJ staan.

ii Wanneer u verschillende keren auto- i!
Í matisch met stijfsel heeÍt gespoeld' I
r: reinig dan de wasmiddellade. 

'Í n"inig vooral het kanaal voor de i'j

l *asuerrachter en de zuighevel. ii

ii Zie hoofdstuk: 'Reiniging en onder- í:

'= houd , paragraaf : "Het reinigen van '
iil de wasmiOdellade f

Apart spoelen met wasverzachter of
synthetisch stiifsel
l Doseer de wasverzachter oÍ heÏ syn-

thetische stijísel in vakje Lq.l.

r Draai de programmakeuzeschake-
laar op St|ven.

r Kies een centrifugetoerental.

r Druk oP de SÍart- toets.

Apart spoelen met stiifsel

r Doseer het stijfsel en bereid het voor

zoals op de verPakking beschreven
staat.

r Doseer het stijfsel in vakje UJ.

r Draai de Programmakeuzeschake-
laar op Stiiven.

r Kies een centriíugetoerental.

r Druk oP de Slart - toets

Het kleuren en ontkleuren
r Het gebruik van textielverf in de was-

autornaat is alleen toegestaan voor

huishoudelijke doeleinden Neem niet

meer verf dan strikt nodig is Wordt er

teveel geverfd dan kan het in de verf

aanwezige zout het roestvrij staal

aantasten. Neem de aanwijzingen
van de lextielverffabrikant precies in

acht.

r Gebruik geen ontkleuringsmiddelen
in de wasautomaat.

Hardheids-
graao

Finoncnhen

van het water
Duitse

hardheid
'dH

I Zachl 0 - 10

Gemiddeld 10-16

ill Hard tot
zeet naro

> lt)
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BedieningsÍuncties Bedieningsfuncties

Elektron ische prog rammaver-
grendeling

Met het inschakelen van de program-
mavergrendeling voorkomt u dat de
wasautomaat tijdens het wassen
wordt geopend en dat het waspro-
gramma wordt afgebroken.

Het inschakelen van de programma-
vergrendeling

r Druk na het starten van het program-
ma minstens 4 seconden op de
Start - toets totdat het controlelampie
Vergrendeld brandt. Dit lampje be-
vindt zich rechts onder oo het bedie-
ningspaneel.

De programmavergrendeling is nu in-
gesteld.

Het apparaat accepteert nu geen wij-
zigingen meer en maakt het waspro-
gramma helemaal af .

Na aÍloop van het wasprogramma
wordt de programmavergrendeling au-
tomatisch opgeheven.

Het uitschakelen van de programma-
vergrendeling

r Druk minstens 4 seconden op de
Start - toets totdat het controlelampje
Vergrendeld uitgaat.

Uitzondering:

De programmakeuzeschakelaar is op
een andere stand gezet en in het pro-
grammaverloop knippert het controle-
lampje Kreukbevei I ig i ng/Ei nde.

r Draai de programmakeuzeschake-
laar op het programma dat u eerder
heeft ingesteld.

Het controlelample Kreukbevei li-
ging/Einde gaat uit.

r Druk minstens 4 seconden op de
Start - toets totdat het controlelampje
Vergrendeld uitgaat.

Elektroni sche aÍsl u itÍu nctie

Met het inschakelen van de elektroni-
sche aÍsluitfunctie voorkomt u dat uw

aoparaat door vreemden kan worden
gebruikt.

Wanneer deze afsluitfunctie is inge-
schal<eld kan:

- de deur niet met de Deur - toets wor-
den geopend;

er geen programma worden gestart.

Het inschakelen van de afsluitfunctie

Dit is alleen mogelijk als:

- de deur gesloten is

- en de programmakeuzeschakelaar
op stand o Einde staat.

O Schakel de wasautomaat met de
l-Aan/)-Uit - toets in.

@ Druk op de toets voor de extra Íunc-
ties /ntenslef, Voorwas oÍ lnweken en
blijf daar tijdens de volgende stap-
pen @ tot en met @ op drukken.

O Draai de programmakeuzeschake-
laar langzaam, stap voor stap en met
de klok mee op Witte was/Bonte
was 60"C.

@ Draai de programmakeuzeschake-
laar langzaam, stap voor staP en te-
gen de klok in op stand Q Einde.

(@ Draai de programmakeuzeschake-
laar langzaam, stap voor staP en te-
gen de klok in op Fijne was koud.

Het controlelample Verg re ndel d knip-
DETI.

(o Laat de toets voor de extra functies
lntensief , Voorwas oÍ lnweken los.

O Draai de programmakeuzeschake-
laar op stand 0 Einde.

@Schakel de wasautomaat met de
l-Aan/]-Uit - toets uit.

Het uitschakelen van de afsluitfunc-
tie

r Herhaal de stappen O tot en met O.

Het controlelampje Verg rendel d gaal
uit.

rll
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Reiniging en onderhoud

.ji AHaatvóórdat u de wasautomaat
:il een reinigings- of onderhoudsbeurt
iii geeft de spanning van het apparaat.

Het reinigen van de wasauto-
maat

r Reinig de wasautomaat met een mild
reinigingsmiddel oÍ sopje.
Wrijf de automaat daarna met een
zachïe doek droog

r Reinig de wastrommel met een reini-
gingsmiddel voor roesïvrij staal.

Het reinigen van de wasmiddellade

Verwijder eventuele resten wasmiddel
regelmatrg.

r Trek de wasmiddellade naar buiten
totdat u weerstand voelt.

r Druk de ontgrendelingsknop in

r en trek de wasmiddellade naar bui-
Ien,

r Reinig de wasmiddellade met warm
water.
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Het reinigen van de zuighevel

Trek de zuighevel uit vakje E (1)

en reinig de hevel onder stromend
warm waler.

Reinig ook het pijpje, waar de zuig-
hevel overheen wordt gestoken.

,:?*',,,.1:,,,,:,.1,,',,n1:':,1,,*""f,,,i:l'n,,(*'l;,,,,,,,,,,,,

A GeOruit< geen oplosmiddelhou-
dende reinrgingsmiddelen, schuur-
middelen, glas- of allesreinigers.
Deze kunnen namelijk kunststof op-
pervlakken en andere onderdelen
beschadigen.
Spuit de wasautomaat in geen geval
met een waterspuit schoon.

t
T

Reiniging en onderhoud

Het reinigen van de watertoe-
voerzeeÍies
l)e automaat heeft twee zeefjes ter be-
:;cherming van de watertoevoerklep.
lJeze moeten worden gecontroleerd
wanneer het controlelampie voor de
watertoevoer brandt.

Het reinigen van het zeefie in de wa-
tertoevoerslang

r Draai de waterkraan dicht.

r Schroef de toevoerslang van de wa-
terkraan.

r Trek het rubberen dichtingsringetje 1

uit de groef.

r Pak het kunststoÍ zeefle 2 met een

combinatie- of Punttang aan de oP-

staande rand in het midden vast en

trek het eruit.

r Reinig het zeefje.

r Monteer alles weer in omgekeerde
volgoroe.

Het reinigen van het zeefie in het
koppelstuk van de watertoevoerklep

r SchroeÍ de geribbelde kunststof
moer voorzichtig met een tang van
het koppelstuk aÍ.

r Pak het kunststoÍ zeeÍje met bijv. een
punttang aan de oPstaande rand in

het midden vast en trek het er uit.

r Reinig het zeefle.

r Monteer alles weer in omgekeerde
volgorde.

iti De beide zeefjes moeten weer wor-
rrr den teruggeplaatst, nadat ze zijn

;i gereinigd.

37



Nuttige tips

Het oplossen van problemen .

De meeste problemen waar u in het dagelijks gebruik mee te maken zou kunnen
krijgen kunt u zelf oplossen.
In al die gevallen hoeft u de Technische Dienst niet te bellen en kunt u tijd en kos-
ten besparen.
De volgende tabellen helpen u om de oorzaken van een probleem te vinden en uit
de wereld te helpen. Bedenk echter:

/\^, /!\Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmen- ;i
:r, sen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico s lo- :ri

iii Pen .ii

Om het u makkelijker te maken het probleem waar u mee te maken heeft en de
bijbehorende oplossing snel rn de tabellen te vinden, hebben wil de problemen in-
gedeeld in de volgende hooÍdstukken:

- Het programma begint niet

- Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding

- Het wasprogramma verloopt normaal, maar er volgt een Íoutmelding

- Algemene problemen of een tegenvallend resultaat

- De deur kan met de Deur- toets niet worden oeooend

Het programma begint niet

Foutmelding Mogelijke oorzaak Oplossing

Het controlelampje Kreukbe-
vei I i g i ng/Ei nde brandt niet
of het lampje van de Start -
toets knippert niet.

Er staat geen stroom
nn Fn+ ^^^^r^^+uv rrEr dPvar dar.

Controleer oÍ

- r'lp stokkpr nnod in f g
contactdoos zit;

- de zekerinq in orde is.

Het controlelampje Vergren-
deld brandt.

De afsluitfunctie is in-
qeschakeld.

Schakel de afsluitÍunctie
uit.

Nadat u het programma
Po m pe n/Ce ntr if u g e re n heeÍt
gekozen en op de SÍart-
toets heeft gedrukt, begint
het programma niet.

De wasautomaat is

niet klaar voor ge-
bruik.

Maak de wasautomaat
klaar voor gebruik zoals
beschreven in het hoofd-
stuk: 'Voor de eerste
wasbeurt".
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Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding

Foutmelding Moqeliike oorzaak Oplossing O

Het controlelamPie Wa-

terafvoer knipPert.
In het display ver-
schijnt: "- - -".

De waterafvoer is ge-
blokkeerd.

Reinig het pluizenÍilter en het
filterhuis zoals beschreven in

het hooÍdstuk: Nullige tiPs ,

paragraaÍ: "Het openen van
de deur bij verstoPte aÍvoer
en/oÍ stroomuttval

De waterafvoerslang
liqt te hooq.

De maximale opvoerhoogte
is1m.

Het controlelamPie Wa'
tertoevoer kniPPert.
In het display ver-
schijnt: "- - -".

De watertoevoer ts

oeblokkeerd.
Draai de kraan open.

Het zeefje in de wa-
tertoevoerslang is ver-
stopt.

Qainin hot zooÍio| ,u,, 
"v 

|,vL Lvv'lv

De controlelamPies Wa-
tertoevoer en Wateraf'
voer knipperen.
In het display ver-
schiint: rr- - -".

Het waterbeveiligings-
systeem heeft gerea-
geerd.

Neem contact oP met de
Technische Dienst.

In het programmaver-
loop knippert het con-
trofelampie lnwMoor'
wassen of Spoelen.
In het display ver-
schiint: "- - -rr.

Er is sprake van een
deÍect.

Start het programma nog een

Keer.

Volgt dezelÍde foutmelding,
neem dan contact oP met de
Technische Dienst.

Nuttige tips

(D Schakel om de Íoutmelding uit te schakelen de wasautomaat met de

t-Aan/}-l-Jit- toets uit en draai de programmakeuzeschakelaar op stand

4) Einde.



Nuttige tips

OSchakel om de foutmelding uit te schakelen de wasautomaat met de
l-Aan/}-Uit - toets uit en draai de programmakeuzeschakelaar op sland
I Einde

l{et wasprogramma vêrloopt normáal, maar êr volgt Êên fout-
melding

Foutmelding Moqeliike oorzaak Oplossing O
Het controlelampje
Waterafuoer knippert.

De waterafvoer is
belemmerd.

Reinig het pluizen[ilter en het fil-
terhuis zoals beschreven in het
hooÍdstuk: Nuttige tips , para-
graaÍ: "Het openen van de deur
bij verstopte afvoer en/of stroom-
uitval."

Het controlelampje
Watertoevoer knip-
pert.

De watertoevoer is
brelemmerd.

Controleer of

- de waterkraan ver genoeg ts
nnonaor]rqrid

- er knikken in de toevoerslang
zitten.

L]'aI zaaÍia in rla rnrr-

tertoevoerslang rs

versropr.

Reinig het zeeÍje

Het controlelampje
Overdosering brandt.

Er heeft zich tijdens
het wasprogramma
tarrool cnhrrim no-

vormd.

Gebruik de volgende keer minder
wasmiddel en neem de doseer-
aanwijzingen op de wasmiddel-
veroakkino in acht.

ln het programmaver-
loop knippert het con-
trolelampje Wassen.

Er is sprake van een
defect.

Start het programma nog een
Keer.

Volgt dezelfde foutmelding, neem
dan contact op meï de Techni-
sche Dienst.

In het programmaver-
loop knippert het con-
trolelampje Kreukbe-
veiliging/Einde.

Nadat het gekozen programma is gestart, is de pro-
grammakeuzeschakelaar op een ander programma ge-
draaid Zeï de programmakeuzeschakelaar op het pro-
gramma dat eerder is ingesteld.
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Nuttige tips

Algemene problemen oÍ een tegenvallend resultaat

Probleem Moqeliike oorzaak Oplossing

De wasautomaat
trilt tijdens het cen-
trifugeren.

De stelvoeten staan niet
gelijk en zijn niet met een
contramoer vastge-
schroeÍd.

Stel de wasautomaat stevig
en schroef de stelvoeten met
een contramoer vast.

Het wasgoed is niet
normaal gecentrifu-
qeerd.

Het ingestelde centriÍu-
getoerental was te laag.

Kies bij de volgende was-
beurt een hoger centrifuge-
toerental.

De wasautomaat
maakt een pomPend
qeluid.

Dat is geen storing Wanneer het water wordt wegge-
pomptzijn dit soort geluiden normaal.

De ringverlichting
brandt niet.

De wasautomaat heeft de ringverlichting uitgeschakeld
om energie te besparen. Om de ringverlichting weer in te

schakelen, moet u één van de Extra Íunctie - toetsen in-

drukken of aan de programmakeuzeschakelaar draaien

ln de wasmiddellade
blijft vrij veelwas-
middelachter.

Er staat onvoldoende
druk op het water.

Reinig het zeeÍje in de wa-
terloevoer.

Druk eventueel toets Exlra
waterin.

Poedervormige wasmtd-
delen in combinatie met
onthardingsm iddelen
hebben de neigtng te
qaan plakken.

Doseer voortaan eerst het
wasmiddel en dan pas het
onthardingsmiddel in de was-
middellade.

De wasverzachter
wordt niet volledig
ingespoeld of er
blijft teveel water in
vakie S staan.

De zuighevel zit ntel
goed of is verstopt.

Reinig de zuighevel.
Zie hooÍdstuk: 'Reinigtng en
onderhoud", paragraaÍ: "Het

reinigen van de wasmiddella-
de'.



Nuttige tips

Probleem Mogefijke oorzaak Oplossing
Het wasgoed wordt
met een vloeibaar
wasmiddelniet
schoon.

In vloeibare wasmidde-
len zitten geen bleek-
middelen.
Fruit-, kofÍie- of theevlex-
ken zijn er moeilijk uit te
krijgen.

- Gebruik poedervormige was-
middelen met een bleekmid-
del.

- Doseer vlekkenzout in vakje
tlU en het vloeibare wasmid-
del in een doseerbolletje.

- Doseer vloerbaar wasmiddel
en vlekkenzout nooit bij el-
kaar in het wasmiddelvakie.

Op het gewassen
wasgoed ziin griize
elastische bolletjes
achtergebleven
(vetbolletjes).

Er is te weinig wasmid-
del gedoseerd. Het was-
goed is sterk met vet,
bijv. creme oÍ olie ver-
vuild geweest.

Wanneer wasgoed zo ver-
vuild is moet u óÍ meer was-
middel doseren óÍ een vloet-
baar wasmiddel gebruiken.

Draai vóór de volgende was-
beurt het Witte was/Bonte
u/as - programma op 60 "C
met een vloeibaar wasmiddel
en zonder wasqoed.

Op het gewassen
wasgoed zitten wit-
te, wasmiddelach-
tige bestanddelen.

Het wasmiddel bevat
niet in water op te lossen
bestanddelen ter ont-
harding van het water, nl.
zeolieten.
Deze bestanddelen heb-
ben zich op het textiel
vastgezet.

Probeer de resten met een
borstel te verwijderen wan-
neer het wasgoed droog is.

Was donker wasgoed voort-
aan met een vloeibaar was-
middel. Deze middelen be-
vatten geen zeolielen.
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De deur kan met de Deur - toets niet worden geopend.

Probleem Oplossing

De wasautomaat is niet
elektrisch aangesloten.

Stop de stekker in het stopcontact.

De wasautomaat is niet in-
qeschakeld.

Schakel de wasautomaat met de l-Aan/)-UlÍ - toets
in.

De elektronische pro-
grammavergrendeling is
inqeschakeld.

Schakel de programmavergrendeling uit zoals be-
schreven in het hoofdstuk: Bedieningsfuncties".

De elektronische afsluit'
functie is ingeschakeld.

Schakel de elektronische aÍsluitfunctie uit zoals
beschreven in het hoofdstuk: BedieningsÍuncties

De stroom is uitgevallen. Open de deur zoals beschreven in het hoofdstuk:
Nuttige tips', paragraaf : "Het openen van de deur
bii stroomuitval".

De deur is niet goed dicht-
qedaan.

Druk een keer stevtg tegen de slotkant van de
deur en druk daarna op de Deur - toets.

Er bevindt zich nog water
in de trommel en de was-
automaat kan het water
niet weqpompen.

Reinio het oluizenÍilter en het filterhuis.

De deur kan bi1 een temperatuur van hoger dan 55"C niet worden geopend. Op

deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt.



Nuttige tips

Het openen van de deur bij ver-
stopte aÍvoer en/of stroomuit-
val

r Schakel de wasautomaat uit.

Aan de achterkant van het Íront van de
wasmiddellade bevindt zich een gele
opener voor het kleple van het pluizen-
filter.

r Pak deze gele opener

r Open daarmee het klepje van het
pluizenf ilter.
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Verstopte afvoer

Wanneer de afvoer is verstopt, bevindt
zich een vrij grote hoeveelheid water in
de automaat (max.25 l).

flWees voorzichtig! Het water is
' heet, wanneer kort daarvoor op een
' hoge temperatuur is gewassen. U lI kunt zich aan het water branden! 

l: : : : :::::::::.: : ::. . ::::.. ::: : : :. :r:::t:

Het legen van de wasautomaat

r Zet een bak of schaal onder het kleo-
je.

: Het pluizenfilter mag er niel hele-
::: maal uit worden gedraaid. i

r Draai het pluizenfilter zover los totdat
het water eruit stroomt.

r Draai telkens wanneer de bak oÍ de
schaal volraakt, het deksel van het
pluizenÍilter vast en maak de bak oÍ
schaal leeg.

í'ffi'J
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Wanneer er geen water meer uit de au-
lomaat loopt,

r draai het plurzenfilter er dan helemaal
uit.

r Reinig het pluizenÍilter grondig.

r Controleer of de pompschoepvleugel
gemakkelijk rond te draaien is.

r ls dat niet het geval, verwijder dan de
voorwerpen en/of draden.

r Reinig het filterhuis

r Zet het pluizenÍilter weer in het filter-
NUIS.

r Draai het Íilter weer vast.

:^.,: /\Wordt het pluizenfilter niet terug- '

t1, gezeï en vastgedraaid, dan loopt er -
ii:, waïer uit het aPParaat. 

fi.

Het openen van de deur

.: n ^
::: flControleer steeds of de trommel ,'

iii strlstaat wanneer u het wasgoed uit Ï
iii de automaat wilt halen. Wanneer u ii

'Íi uw hand in een nog draaiende trom- ;?

ii mel steekt, loopt u het risico zich te 
',.

verwonden. ::

r Trek aan de noodontgrendeltng

De deur gaat open.



Nuttige tips

Technische Dienst

Reparaties

Voor reparaties dient u

- uw Miele-vakhandelaar of

- de Technische Dienst van Miele Ne-
derland B.V
TC WAATSCNUWCN.

Het adres en de telefoonnummers van
Miele Nederland B V. en de diverse af-
delingen vindt u op de achterzijde van
deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is
het noodzakelijk dat de ïechnische
Dienst weet welk model wasautomaat u
heeÍt en welk nummer deze heeft.
Beide gegevens vindt u op het type-
plaatle aan de binnenkant van de deur
boven het glas.

Garantietermijn en garantievoorwaar-
den

De garantietermijn van de wasautomaat
bedraagt 1 jaar

Nadere bijzonderheden over de garan-
tievoorwaarden en het Miele Service-
verzekering Certificaat treft u aan in bii-
gaande Íolder.
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Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

Het apparaat van voren

C Watertoevoerslang (bestand tegen
een druk van maximaal 7.000 kPa)

ra Elektrische aansluiting

(t - @ Waterafvoerslang (met draaibaar
en verwtjderbaar bochtstuk) met ver-
schillende mogelijkheden voor water-
aÍvoer

iz) Bedieningspaneel

@Wasmiddellade

@ Deur

@ Klepje voor het pluizenÍilter, het f ilter-
huis en de noodontgrendeling

@ Handgrepen voor het transPort

@Vier stelvoeten



Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

Het apparaat van achteren

CRand van het bovenblad
Hier kunt u het apparaat vastpakken
wanneer u het wilt verplaatsen.

@ Elektrische aansluiting

e Watertoevoerslang (bestand tegen
een druk van maximaal 7.000 kPa)

@ Waterafvoerslang
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@ Draaibeveiligingen met transport-
stangen

(D Houder voor:

Watertoevoerslang

- WateraÍvoerslang
-f"^^^^^"+^+^^^^^
r dr r-pur LJtdr tL_lut I

Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

Plaats van opstelling
Als plaats van opstelling is een beton-
nen vloer het meest geschikt. In tegen-
stelling tot een houten of een zachte
vloer trilt deze nauwelijks mee als de
wasautomaat aan het centrifugeren is.

Let bij het plaalsen van uw automaat op
het volgende:

r Plaats hel
biel.

apparaat waterpas en sta- Let oP

r Plaats het apParaat nlet oP een

zachte vloerbedekking omdat het tn
dat geval tijdens het centrifugeren
gaat trillen.

r Wanneer u het aPParaat oP een hou-

ten vloer wilt plaatsen, plaats het dan

op een multiplex plaat van tenminste
3 cm dik.
U dient de plaat niet alleen maar aan

de planken van de vloer, maar aan

zoveel mogelilk - in ieder geval aan

2 - balken vast te schroeven.

r Plaats het apparaat als het enigszins
kan in één van de hoeken van het

vertrek. Daar is iedere vloer het sta-
bielst.

Awanneer het apparaat oP een
,, reeds aanwezige (betonnen of ge- í
,r metselde) sokkel plaatst, let er dan :i

op dat het liidens hel cenlriÍugeren 
,

niet kan gaan schuiven U doel dit 
',.

met behulp van spanklauwen. Deze ir

zijn verkrijgbaar bii de Miele-vakhan-:;
del oÍ bij de afdeling Onderdelen i

van Miele Nederland B.V i,

Het plaatsen van de wasauto-
maat

r Wanneer u het apParaat van de ver-
pakkingsbodem tilt en oP de Plaats
neerzet waar het moet staan, Pak het

dan aan de voorkant bij de handgre-
pen en aan de achterkant bii de rand
van het bovenblad vast.

r Pak het apparaat bij het tillen niet aan

de deur vast.

::,^-" 
AD" machinevoeten en de vloer :

,i onder het apparaat moeten droog i1

,, zijn. ls dat niet het geval. dan loopt u
iï het risico dat de automaat gaat glij- 

ïi den tiidens het centrifugeren. 
,

Het verwiideren van de trans-
portbeveiliging

r Haak een schroevendraaier achter
de draaibeveiligingen (1 )

r en haal ze er aÍ (2)

Áo



Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

r Draai de linker transportstang met de
hiinevoencle steeksleutel 90" en

r Draai de rechter transportstang 90"
en

r trek de stang eruit r trek de stang eruit.
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Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

, l\D" wasautomaat mag zonder
, [-ranspor tbevei I ig i ng n iet worden ge-

i: transPorteerd.
I Bewaar de transportbeveiliging
:i Wanneer de wasautomaat moet wor-

r den getransporteerd (bi1v. bij een

Í: verhuizing) moet de beveiliging
i] weer worden gemonteerd.

Het monteren van de trans-
portbeveiliging
Het monteren van de transportbeveili-
ging gebeurt in omgekeerde volgorder Sluit de gaten met de draaibeveiligin-

gen en de daaraan bevestrgde doP-
jes aÍ.

r Bevestig de transportstangen aan de

achterwand van de wasautomaat. Let

erop dat de gaten @ oP de Pennen
@ worden gePlaatst.



Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

Het stellen van de wasauto-
maat

De wasautomaat moet waterpas en ge-
lijkmatig op de vloer staan. Alleen dan
is een optimale werking gewaarborgd.

Wanneer een wasautomaat verkeerd
wordt geplaatst, wordt er meer water en
energie verbruikt dan nodig is en kan
net apparaat gaarr schuiven.

Het stellen van de automaat gebeurt
rnet behulp van de vier machine- oÍ
stelvoeten. Wanneer het apparaat wordt
geleverd zijn alle stelvoeten naar bin-
nen gedraaid.

Het naar buiten draaien en vastzetten
van de stelvoeten

Draai contramoer 2 met de bijge-
voegde steeksleutel los en wel met
de wijzers van de klok mee. Draai de
contramoer samen met stelvoet 1

naar buiten.

Controleer met een waterpas of het
apparaat waterpas staat.

Houd stelvoet 1 met een waterpomp-
tang vast. Draai contramoer 2 met de
steeksleutel weer aan de ommante-
ling vast.

^/l\Alle vrer de contramoeren moe- 
:

ten stevig aan de ommanteling zijn
vastgedraaid. Coniroleer ook de 

.

voeten die u bij het stellen van de 
i

automaat niet naar buiten hebt ge- :

draaid. Doet u dat niet, dan bestaat i

het gevaar dat het apparaat gaat
scnurven.
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Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

Het plaatsen van de wasautomaat
onder een werkblad of in een keuken-
blok

Hier is een onderbouwset* noodza-
kelijk.

De onderbouwset moet door een I
vakman / vakvrouw worden gemon- ïteerd. ''l

: :...: : a,.ilitia;.: llL:l il!t:: :i,li:|aa::;L+

Het bovenblad van de automaat
moet om veiligheidsredenen beslist
door een afdekPlaat worden ver-

vangen.

Wanneer de automaat onder een

werkblad wordt ondergebouwd dat
9OO/910 hoog is, is er één stelframe*
veretst.

De watertoevoer, wateraÍvoer en de

elektrische aansluiting dienen in de

buurt van de automaat geinstalleerd
te zijn en men moet er gemakkelijk
bij kunnen.

Brj de onderbouwset ls een montage-
trandleiding gevoegd

Was-droogzuil

Op deze wasautomaat kan een Miele-

droogautomaat worden gePlaatst.

Daarvoor is een tussenstuk* noodzake-

Het tussenstuk moet door een vak-

man / vakvrouw worden gemon-

leerd.
::t,a:t!:i:::j:,i;iii.tiaiiit;it1:t:.1::ailiaia

l)r: met * aangegeven onderdelen zijn

vcrkrijgbaar bij de Miele-vakhandel oÍ

lrrl rle aÍdeling Onderdclen van Miele
lJcrlerland B.V.

a De afstand tot de wand moet veilig-
heidshalve minstens 2 cm bedragen

b Hoogte:
Tussenstuk met werkblad :

ca. 169 cm
Tussenstuk zonder werkblad :

ca. .170 cm

Het terugplaatsen van het bovenblad
van de wasautomaat

Hebt u het bovenblad van de wasauto-
maat voor plaatsing onder een werk-

blad of voor een was-droogzuil verwtj-

derd en moet u het blad daarna terug-
plaatsen, let er dan op dat het stevig
aan de houders aan de achterkant
vastzit.
Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat

de wasautomaal veilig kan worden ge-

transporteerd.

Let op het volgende:
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Het Miele waterbeveiligi ngs-
systeem'
Het Miele waterbeveilrgingssysteem
biedt een volledige bescherming tegen
waterschade door de wasautomaat.

Het systeem bestaat hoofdzakelijk uit
drie onderdelen:

1 ) de watertoevoerslan g
(slang-in-slang-systeem)

2)de elektronica en de ommanteling

3)de waterafvoerslang

1 ) De watertoevoerslang

- De watertoevoerslang is bestand te-
gen een oruK van mtnstens
7.000 kPa.

Scheuren worden daarmee voor-
komen.

2) De elektronica en de ommanteling

- De bodemplaat

Wanneer de wasautomaat lekt wordt
het overtollige water in de bodem-
plaat opgevangen. Het waterinlaat-
ventiel wordt door de vlotterschake-
laar uitgeschakeld. De watertoevoer
is vanaf dat moment geblokkeerd.
Het water dat zich in de kuip bevindt
wordt afgepompt.

- Bescherming tegen overstromen

Voorkomen wordt dat de wasauto-
maat door een ongecontroleerde wa-
tertoevoer gaat lekken.
Stijgt de waterstand boven een be-
paald niveau, dan wordt de afvoer-
pomp ingeschakeld en het water ge-
controleerd aÍgepompt.

3) De waterafvoerslang

- Raqnharminn tonor,,,,, ,v .-\,-,1 teegzutgen

De waterafvoerslang is beveiligd met
een ventilatiesysteem. Hiermee
wordt voorkomen dat de wasauto-
maat wordt leeggezogen"

Ë:A
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Het aansluiten van de water-
toevoer
De automaat mag zonder terugslagklep
op het waterleidingnet worden aange-
sloten, omdat hi1 gebouwd is volgens
EU-normen.

De waterdruk moet minstens 100 kPa
en mag nret meer dan 1.000 kPa bedra-
gen. ls de druk hoger dan 1.000 kPa
dan moet er een drukreduceerventiel in

de waterleiding worden ingebouwd.

Voor de aansluiting is een kraan met
''la"-schroef koppel ing noodzakelijk.
ls zo'n kraan niet aanwezig, dan mag
de automaat uitsluitend door een er-
kend installateur op de waterleiding
*ot9*,,,3'n.9""1ï"n;,"'," 

!......,.,,::É:,j.,j',::::::.:i.t::ii,,!,:!:j,,i,,.,,:::::::ti

IUet aansluitpunt staat onder i

druk van de waterleiding. Controleer
daarom of de aansluiting niet lek is. ii

, Dit kunt u doen door de kraan lang- :l

laam open te draaten. Leg het dich-
tingsringetje er eventueel opnieuw in

: en draai de schroefkoppelrng even- I

tueel wfl vasler aan

De wasautomaat is niet geschikt om i

op warm water te worden aangeslo- .

len. :

Onderhoud

Wanneer u de slang vervangt, gebruik
rlan uitsluitend een Miele-slang die be-
r;land is tegen een druk van minstens
i 000 kPa.

:ïr De beide zeefjes in het vrije uiteinde i::

iii van de watertoevoerslang en in het 
ii.

, koppelstuk van de watertoevoerklep 
',i

iii mogen ter bescherming van de wa- i,

iii tertoevoerklep niet worden verwij- ii
derd. ',

::. :::: :: 1

Langere slangen om na te bestellen

Slangen van 2,5 of 4,0 m lang kunnen
worden nabesteld bij de Miele-vakhan-
del oÍ bij de Technische Dienst van
Miele Nederland B.V
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Het aansluiten van de wateraf-
voer
Het sop wordt afgepompt m.b.v. een af-
voerpomp met een opvoerhoogte van
1m.
Het water moet ongehinderd weg kun-
nen stromen en daarom mogen er geen
knikken in de slang zitten.
Het bochtstuk aan het eind van de
slang is draaibaar en kan indien nodig
worden verwijderd.

De waterafvoerslang kan op de vol-
gende manieren worden aangebracht

1. De slang kan in een wasbak, wasta-
fel of gootsteen worden gehangen.

Attentie:

- Zorg ervoor dat de slang niet weg
kan glilden.

- Wordt het water in een wasbak, was-
taÍel of gootsteen afgepompt moet
het snel genoeg weg kunnen stro-
men. ls dat niet het geval, dan loopt
u het risico dat er water overstroomt
of dat een deel van het wegge-
pompte water in de automaat wordt
tan tnnê7nnên

2. De slang kan op een kunststoÍ af-
voerbuis met rubberen mof worden
aangesloten Een sifon is niet beslist
noodzakelijk.

3. De slang kan op een wasbak of was-
taÍel met kunststoÍ nippel worden
aangesloten.

4. De slang kan in een putje in de vloer
worden gehangen.

Indien noodzakelijk kan de afvoerslang
tot max. 5 m worden verlengd.
Verlengstukken ziln verkrilgbaar bij de
Miele-vakhandel of bil de afdeling On-
derdelen van Miele Nederland B.V

Voor opvoerhoogten van meer dan 1 m
(tot max. 1,8 m) is een tweede afvoer-
pomp - met duowerking - incl. de nood-
zakelijke ombouwset verkrijgbaar, en
wel bij de Miele-vakhandel oÍ bij de af-
deling Onderdelen van Miele Neder-
land B.V.
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Elektrische aansluiting
De wasautomaat mag alleen door een
erkend installateur op het elektrictteits-
net worden aangesloten.

Deze wasautomaat is voorzien van een
aansluitkabel en een stekker met be-
schermingscontact (randaarde), ge-
schikt voor aansluiting oP .-230 V

50 Hz.

Deze wasautomaat mag uitsluitend
worden aangesloten op een contact-
doos met beschermingscontact (rand-
aarde) oÍ een daarvoor geschikte
2-polige schakelaar, bijv voor in de
badkamer.

Wij raden u aÍ om de wasautomaat oP

een verlengsnoer en/of stekkerdoos
iran te sluiten. Dit om brand te voor-
komen.

In de EU-richtlijnen geeft men ter verho-
ging van de veiligheid het advies om

de huisinstallatie van een aardlekscha-
kelaar te voorzien.

De gegevens van de aansluitwaarden
vindt u op het typeplaatje. Vergelijk
deze waarden met de gegevens van
uw elektriciteitsnet.



Verbruiksgegevens

r)Testprogramma volgens EN 60456

Instructie voor de vergelijkende onderzoeken:

voor testprogramma's volgens EN 60456 moet de toets /nÍensief worden inge-

drukt.

De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar
gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water,

kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, verschillen in de net-

íi spanning en gekozen extra functies.

Àn

Belading Verbruiksgegevens

Energie

in kWh

Water

inl

Programmaduur
I

Normaal I IntensleÍ

Witte was/Bonte was

95'C 5,0 kg 1,70 ÁE t h 42min t h5Tmin

60"cr) 5,0 kg nRq AA t h 56 minl)

60'c 5,0 kg n p,Á /R t h26min t h56min
,4non1) 5,0 kq 0,50 4tr. t h 56 minr)

40'c 5,0 kg 0,50 Atr t h26min t h56min

Kreukhersïellehd

40'c1) 2,5 kq 0,45 49 t h 16 minl)

40'c 2,5 kq 0,45 49 t h01 min th16min

Fiiné wás

30'c 1,0 ks 0,35 65 49 min 59 min

zilde.@

30"c 1,0 kg 0,24 39 37 min

WalW:

30"c 2,0 kg o,23 37 40 min

Miniwas

40'c 2,5 kg n?^ 35 mtn

Automatic

40"c 3,0 kg 0,30 - 0,60 30-50 43 min 58 mrn

Technische gegevens

Hoogte " "'' l;,::,:': :,::,,:,

Breedte

Diepte

Diepte bij geopende deur

Gewicht

Maximale belasting van de vloer

Beladingscapaciteit

Aansluitspann ing

Aansluitwaarde

Zekering

Minimale waterdruk

Maximale waterdruk

Lengte van de toevoerslang

Lengte van de afvoerslang

Lengte van de aansluitkabel

Maximale opvoerhoogte

Maximale afpomplengte

Keurmerk

QÁ fl nm9JrV Vt r r

59,5 cm

RQflnm

97,5 cm

v3 Kg

1600 Newton (ca. 160 kg)

5 kg droog wasgoed

7io trrnanlantio

Zie typeplaatje

7io trrnanlrrtio

"100 kPa (1 bar)

1 .OO0 kPa (10 bar)
.1,60 

m

1,50 m

1,60 m

1,OO M

5,UU M

KEMA

59
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Programmeerfuncties
voor de wijziging van
standaardwaarden



Programmeerfuncties

U kunt een aantal varianten program-
meren om het wasprogramma nog be-
ter af te stemmen op het soort wasgoed
en de manier waarop u dit wilï wassen.

Het gaat om de volgende program-
ma's:

- Witte was/Bonte was

- Kreukherstellend

- Miniwas

- Automatic

- Zijde

De gekozen variant kunt u na het pro-
grammeren activeren door de toets Ex-
tra water in te drukken.

De varianten zijn:

Variant 1:

Meer water bij het spoelen in de ge-
noemde programma's

Variant 2:

Meer water bij het wassen en bij het
spoelen in de genoemde programma's
ln deze variant wordt het apparaat ge-
leverd.

Variant 3:
Een extra spoelgang in de program-
ma's Witte was/Bonte was en Kreukher-
stellend

Variant 4:
Een combinatie van de varianten 2 en 3

Voor het programmeren van de ge-
wenste variant zie de volgende bladzij-
de.

Systeem extra water

Wanneer de extra functie Extra water
is ingeschakeld, wordt er bij de pro-
gramma's meer water gebruikt.
Daarbil zijn vier varianten mogelijk.
De variant die u wilt hebben kunt u

programmeren via "Systeem extra
water".
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Programmeerf uncties

Het programmeren van de gewenste
variant doet u met de staPPen (D tot
en met O
cn wel met behulp van de SÍarÍ- toets
en de programmakeuzeschakelaar.
Deze bedieningselementen hebben
dus een tweede functie die niet op het
paneel te zien is.

Eerst moet aan de volgende voorwaar-
den worden voldaan:

De wasautomaat moet uitgeschakeld
ztln.

- De wasautomaat moet gesloten zijn.

De programmakeuzeschakelaar
moet op stand Q Ernde staan.

O Druk op de Start - toets en blijf daar
gedurende de stappen O en @ oP

drukken.

@schakel de wasautomaat met behulp
van de l-Aan/)-Uit - toets in.

OWacht totdat het controlelampje van
de Start - toets gaat branden.

O. . . en laat de SÍarÍ - toets daarna
los.

(o Draai de programmakeuzeschake-
laar op stand lzVrÍÍe was/Bonte
was 75'C.

In het display gaat de letter P knipperen
rn afwisseling met het cijfer 7, ê,3 of \.

@ Door op de Start - toets te drukken
kunt u tussen de verschillende
varianten kiezen.

Knippert in het display in afwisseling
met de letter P een

I = dan is variant I gekozen;

? = dan rs variant 2 gekozen:

J = dan is variant 3 gekozen;

I = dan is variant 4 gekozen.

O Schakel de wasautomaat met de
l-Aan/)-Uit - toets uit.

Op de toets Fxlra wateris de gekozen
variant nu geprogrammeerd en blijÍt dat
totdat er een andere variant wordt ge-

kozen en geprogrammeerd.



Behoedzaam wassen

Wanneer de Íunctie "Behoedzaam
wassen" is geactiveerd, wordt het
aantal trommelbewegingen geredu-
ceerd.
Zo kan licht vervuild wasgoed met
een behoedzaam ritme worden ge-
WASSCN.

Programmeerf uncties

"Behoedzaam wassen" kan worden ge-
bruikt in de programma's Wítte
was/Bonte was, Miniwas, Stiiven en Au-
tomatic.

De functie is, wanneer de wasautomaat
wordt geleverd, niet geactiveerd.

Het programmeren van de variant
"Aan" of "Uit" doet u met de stappen
O tot en met (D

en wel met behulp van de SÍarÍ- toets
en de programmakeuzeschakelaar.
Deze bedieningselementen hebben
dus een tweede functie die niet oo het
paneel te zien is.

Eerst moet aan de voloende voorwaar-
den worden voldaan:

De wasautomaat moet uitgeschakeld
ztjn.

De wasaulomaat moet gesloten zr1n.

De programmakeuzeschakelaar
moet op stand Q Etnde s\aan.

O Druk op de Start - toets en blilf daar
gedurende de stappen (O en @ op
drukken.

(o Schakel de wasautomaat met behulp
van de l-Aan/)-Uit- toets in.

@Wacht totdat het controlelampje van
de Start - toets gaat branden.

O. . . en laat de Start - toets daarna
los.

(@ Draai de programmakeuzeschake-
laar op sïand Witte was/Bonte was
60'c.

In het display gaat de letter P knipperen
in afwisseling met het cijfer 0 oÍ l.

0 = wàr-rfieer "Behoedzaam wassen"
niet is geactiveerd;

of een:

I = wanneer "Behoedzaam wassen"
wel is geactiveerd.

@ Door één keer op de Start - toets te
drukken kunt u overschakelen van:

* ll op J. waarmee u "Behoedzaam
^^+;,,^^"+.

- oÍ van 7 op 0, waarmee u "Behoed-
zaam wassen" deactiveert.

Oschakel de wasautomaat met de
l-Aan/)-Uit - toets uit.

De gekozen variant is nu geprogram-
meerd en blijÍt dat totdat de andere va-
riant wordt gekozen en geprogram-
meerd.
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Programmeerf uncties

Afkoeling van het sop

Wanneer de functte'AÍkoeling van
het sop" is geactiveerd, stroomt er

aan het einde van de hooÍdwas ter
afkoeling van het sop extra water In

de trommel.

Afkoeling van het sop" kan worden ge-

bruikt bij het programma Witte
was/Bonte Was en wel bii de tempera-
turen 90"C en 75'C.

Het verdient aanbeveling om deze
Íunctie te activeren

wanneer de wasautomaat in een ge-

bouw staat met wateraÍvoerbuizen
die niet aan de Komokeur voldoen;

wanneer u de wateraÍvoerslang in

een wasbrak, wastafel of gootsteen
hangt.
Op deze manier kunt u verbrandings-
oÍ verschroeiingsgevaar voorkomen.

I)e functie is, wanneer de wasautomaat
wordt geleverd, niet geactiveerd.

Het programmeren van de variant
"Aan" of "Uit" doet u met de stappen
O tot en met O

cn wel met behulp van de SfarÍ- toets
en van de programmakeuzeschakelaar.
Deze bedieningselementen hebben
dus een tweede Íunctie dte niet op het
paneel te zien is.

l-erst moet aan de v
ilen worden voldaan:

De wasautomaat moet uitgeschakeld
ztln.

De wasautomaat moet gesloten zijn.

De programmakeuzeschakelaar
moet op de stand Q Einde staan.

O Drut< op de Start - toets en blijf daar
gedurende de stappen lO en O oP
drukken.

@schakel de wasautomaat met behulp
van de l-Aan/)-Uit - toets in.

@Wacht totdat het controlelampje van
d,o .9tert - toêls oaat branden.r (vvlv vsv

O . . . en laat de SfarÍ - toets daarna
los.

@ Draai de programmakeuzeschake-
laar op stand Wlle was/Bonte
was 40'C.

In het display gaat de letter P knipperen
in afwisseling met het cijfer l7 of Ï.

lJ = wanneer Afkoeling van het sop"
niet is geactiveerd;

of een:

I = wonfl€er 'AÍkoeling van het sop"
wel is geactiveerd

@ Door één keer op de SÍarl - toets te
drukken kunt u overschakelen van:

- 0 op 7, waarmee u Afkoeling van het
sop" activeert,

- of van I op 0, waarmee u Afkoeling
van het sop" deactiveert.

Oschakel de wasautomaat met de
l-Aan/]-Uit - toets uit.

De gekozen variant is nu geprogram-
meerd en blijft dat totdat de andere va-
riant wordt gekozen en geProgram-
meerd.



Memory

Wanneer de Íunctie "Memory" is ge-
activeerd, slaat de wasautomaat het
centriÍugetoerental dat bij een pro-
gramma wordt gekozen en eventuele
extra Íuncties die bij datzelfde pro-
gramma worden ingesteld, bij de
start van het programma op.

ProgrammeerÍuncties

Wanneer u de volgende keer hetzelfde
basiswasprogramma kiest, geeft de
wasautomaat het opgeslagen centrifu-
getoerental en de eventueel opgesla-
gen extra functie(s)weer aan.

De functie is, wanneer de wasautomaat
wordt geleverd, niet geactiveerd.

Het programmeren van de variant
"Aan" of "Uit" doet u met de stappen
O tot en met O
en wel met behulp van de SÍart - toets
en van de programmakeuzeschakelaar.
Deze bedieningselementen hebben
dus een tweede Íunctie die niet op het
oaneel te zien is.

Eerst moet aan de volgende voorwaar-
den worden voldaan:

De wasautomaat moet uitgeschakeld
4n.
De wasautomaat moet gesloten zijn.

De programmakeuzeschakelaar
moet op stand 0 Ernde sïaan.

O Drut< op de Start - toets en blijf daar
gedurende de stappen (O en O op
drukken.

OSchakel de wasautomaat met behulp
van de l-Aan/)-Uit - toets in.

OWacht totdat het controlelampje van
drr Start - tncts naat branden.. (vv(u yuu

O . . . en laat de SÍarÍ - toets daarna
tos.

@ Draai de programmakeuzeschake-
laar op stand ffilÍe was/Bonte
was 30oC.

In het display gaat de letter P knipperen
in afwisseling met het cijfer 0 oÍ L

0 = wàfireer "Memory"

niet is geactiveerd;

of een:

I = wàt]fleer "Memory"

wel is geactiveerd.

@ Door één keer op de Start - toets te
drukken kunt u overschakelen van:

- ll op l, waarmee u "Memory"

activeert

- of van I op 0, waarmee u "Memory"

deactiveert.

(D Schakel de wasautomaat met de
l-Aan/}-Uit - toets uit.

De gekozen variant is nu geprogram-
meerd en blijft dat totdat de andere va-
riant wordt gekozen en geprogram-
meerd.

66 67

Inweektijd

Wanneer de extra functie lnweken is
rngeschakeld, gaat aan het eigenlilke
wasprogramma een inweekprogram-
rna vooraÍ.
Daarbij zijn vier varianten mogelijk.
De variant die u wilt hebben kunt u

programmeren via Inweektijd'.

Programmeerf uncties

I )r: mogelilkheden zijn:

Vilriant 1:

1.) uur rnweekttld

ln deze variant wordt het apparaat ge-
Icverd.

V:Ie!!e
I uur en 30 minuten inweektijd

V;lriant 3:
1 uur inweektijd

Vr11eU 4:
,10 minuten inweektijd

Het programmeren van de gewenste
variant doet u met de stappen (O tot
en met O
crr wel met behulp van de SfarÍ- toets
cn de programmakeuzeschakelaar.
| )eze bedieningselemenïen hebben
r ltrs een tweede functie die niet op het
paneel te zien is"

l:erst moet aan de volgende voorwaar-
rlen worden voldaan:

De wasautomaat moet uitgeschakeld
z\n.

De deur moet gesloten zijn.

De programmakeuzeschakelaar
moet op stand I Einde staan.

ODrut op de Start- toets en blijf daar
gedurende de stappen @ en @ op
drukken.

O Schakel de wasautomaat met behulp
van de l-Aan/)-Uit - toets in.

@Wacht totdat het controlelample van
d,o Stert - tncis naat branden

@. . . en laat de Start - toets daarna
ros.

(@ Draai de programmakeuzeschake-
laar op sïand Kreukherstellend 60'C.

In het drsplay gaat de letter P knipperen
in aÍwrsseling met het cijfer 7, ê, I of tí.

@ Door op de Start - toets te drukken
kunt u tussen de verschillende
varianten kiezen.

Knippert in het display in afwisseling
met de letter P een

I = dan is variant 1 gekozen,

? = dan is variant 2 gekozen;

3 = dan is variant 3 gekozen;

ï = dan is variant 4

OSchakel de wasautomaat met de
l-Aan/)-Uit - toets uit.

Op de Ioeïs lnweken is de gekozen va-
riant nu geprogrammeerd en blijÍt dat
totdat er een andere variant wordt ge-
KOZen en geprogrammeero.
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U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:
- afdeling Technische Dienst -
Telefoon: (03 47) 37 BB BB"

Voor onderdelenleveranties:
- afdeling Onderdelen -
Telefoon: (03 47) 37 BB 80.

Voor overige inÍormatie:
- aÍdeling Consumentenbelangen -
Telefoon: (03 47) 3T Bg 87.

MIELE NEDERLAND B.V.
Postbus 166
4130 ED Vianen
I nternet: www. miele. nr

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:
De Limiet 2
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen

Wijzigin gen voorbehouden/3903 M.-Nr. 05 985 660 / 00

Dit papier bestaat uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose en is dus minder belastenrl voor l-ret milieu


