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Изхвърляне на транспортна-
та опаковка
Транспортната опаковка защитава
сушилната машина от повреди при
транспортиране. Опаковката е под-
брана от екологичнo чисти и подле-
жащи на разграждане материали,
или такива които подлежат на рецик-
лиране.

Връщане на опаковката за рецикли-
ране пести суровини и намалява нат-
рупването на отпадъци. Вашият тър-
говец ще приеме опаковката.

Изхвърляне на употребяван
уред
Електрическите и електронните уре-
ди съдържат много ценни материали.
Те съдържат и определени вещества,
смеси и компоненти, които са били
необходими за тяхното функционира-
не и безопасност. В битовата смет,
както и при неправилна обработка, те
могат да увредят човешкото здраве и
околната среда. Поради това не из-
хвърляйте употребявания уред в би-
товата смет.

Вместо това използвайте за предава-
не и рециклиране на електрически и
електронни уреди официалните, съз-
дадени пунктове за събиране и при-
емане на отпадъци при общината,
търговеца или Miele. За изтриване на
евентуално запаметени персонални
данни на уреда, който се предава, по
закон сте отговорни само вие. Моля,
погрижете се до транспортирането
на употребявания уред той да се съх-
ранява без достъп на деца.
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  Прочетете задължително това ръководство за употреба.

Тази сушилня съответства на предписаните правила за безо-
пасност. Неправилна употреба може да предизвика наранява-
не на хора и материални щети.

Преди първата употреба на сушилнята прочетете ръковод-
ството за употреба. То съдържа важни указания за безопас-
ността, употребата и техническото обслужване на сушилнята.
Така ще се предпазите и ще предотвратите щети по сушилня-
та. 

Съхранете това ръководство за употреба и го предайте на
евентуален следващ собственик.

Правилна употреба

 Тази сушилня е предназначена за употреба в домакинството и
подобна на домашната обстановка.

 Тази сушилня не е предназначена за употреба на открито.

 Използвайте сушилнята само в рамките на домакинството са-
мо за сушене на изпрани във вода текстилни изделия, които са
обозначени от производителя на етикета като подходящи за су-
шене. 
Всички други видове приложения са недопустими. Miele не носи
отговорност за щети, причинени от употреба не по предназначе-
ние или неправилно обслужване.

 Лица, които поради своите физически, сетивни или умствени
възможности или тяхната неопитност или незнание не са в със-
тояние да обслужват безопасно сушилнята, не трябва да полз-
ват сушилнята без надзор или указания от отговорно лице.
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Деца в домакинството

 Деца под осем години трябва да се пазят далеч от сушилнята,
освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

 Деца над осем години могат да ползват сушилнята без надзор
само ако работата с уреда им е обяснена така, че те могат да го
обслужват сигурно. Децата трябва да разпознават и разбират
възможните опасности вследствие на неправилно обслужване.

 Децата не трябва да почистват или поддържат сушилнята без
надзор.

 Наблюдавайте децата, които са близо до сушилнята. Не поз-
волявайте на децата да си играят със сушилнята.
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Техническа безопасност

 Преди инсталиране прегледайте сушилнята за външни видими
повреди.
Не монтирайте и не пускайте в експлоатация повредена сушил-
ня.

 Преди свързването на сушилнята задължително сравнете да-
нните за свързване (защита, напрежение и честота) на типовата
табела с тези на електрическата мрежа. В случай на съмнение
попитайте квалифициран електротехник.

 Надеждната и сигурна работа на сушилнята е гарантирана са-
мо ако сушилнята е включена в обществената електрическа
мрежа.

 Електрическата безопасност на тази сушилня е гарантирана,
ако тя е свързана към правилно инсталирана защитна система.
Много е важно това условие за безопасността да бъде провере-
но и в случай на съмнение електрическата инсталация на сгра-
дата трябва да бъде проверена от специалист. Miele не може да
бъде отговорна за щети, които са причинени от липсващ или
прекъснат защитен проводник.

 Поради причини, отнасящи се до безопасността, не използ-
вайте удължаващи кабели, разклонители или подобни (опасност
от пожар от прегряване).

 Ако мрежовият захранващ кабел е повреден, той трябва да
бъде сменен от оторизирани от Miele специалисти, за да се из-
бегнат опасности за потребителя.
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 От неправилни ремонти могат да възникнат непредвидими
опасности за потребителя, за които Miele не поема отговорност.
Ремонти могат да се извършват само от оторизирани от Miele
специалисти, в противен случай при последващи щети гаранция-
та отпада.

 Дефектни компоненти могат да бъдат заменяни само с ориги-
нални резервни части на Miele. Само при тези части Miele гаран-
тира, че те изпълняват всички изискванията за безопасност.

 В случай на неизправност или при почистване и поддръжка
тази сушилня е изключена от електрическата мрежа само тога-
ва, когато

– мрежовият щепсел на сушилнята е изваден или

– предпазителят на инсталацията на жилището е изключен, или

– бушонът на инсталацията на жилището е напълно развит.

 Тази сушилня не може да бъде използвана на мобилни обекти
(напр. кораби).

 Не правете промени по сушилнята, които не са изрично раз-
решени от Miele.
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 Обяснения към термопомпата и хладилния агент:
Тази сушилня работи с газообразен хладилен агент, който се
нагнетява от компресор. Втечненият и приведен до по-високо
температурно ниво хладилен агент циркулира в затворен кръг
през блока на топлообменника, в който се извършва обмяна на
топлината с протичащия въздух за сушене.

– Бръмчащи шумове по време на процеса на сушене, причине-
ни от термопомпата, са нормални. Безупречното функциони-
ране на сушилнята не се нарушава.

– Хладилният агент не е запалим и не е взривоопасен.

– По принцип не е необходимо изчакване след правилен транс-
порт и инсталиране на сушилнята (вижте глава "Инсталиране
и свързване").
Иначе: спазвайте времето на изчакване! В противен случай
термопомпата може да се повреди!

– Тази сушилня съдържа флуорирани парникови газове. Херме-
тично затворени. 
Наименование на хладилния агент: R134a
Количество на хладилния агент: 0,34 kg
Потенциал за глобално затопляне на хладилния агент: 1430 kg
CO2 e
Потенциал за глобално затопляне на уреда: 486 kg CO2 e
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 Спазвайте указанията в глава "Инсталиране и свързване",
както и главата "Технически данни".

 Достъпността на мрежовия щепсел трябва винаги да е гаран-
тирана, за да се изключва сушилнята от мрежовото захранване.

 Въздушната междина между долната страна на сушилнята и
пода не трябва да бъде намалявана с первази, мъхести килими и
др. В противен случай не може да се гарантира достатъчен при-
ток на въздух.

 В зоната на завъртане на вратата на сушилнята не трябва да
бъде монтирана заключваща се врата, плъзгаща врата или летя-
ща врата.

 Поради специалните изисквания (напр. относно температура,
влажност, химическа устойчивост, здравина на изтриване и ви-
брации) тази сушилня е оборудвана със специална лампа. Тази
специална лампа може да се използва само за предвидената
употреба. Тя не е подходяща за осветление на помещение. Смя-
ната може да се извършва само от оторизиран от Miele специа-
лист или сервиз на Miele.
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Употреба по предназначение

 Максималното количество за зареждане е 7,0 kg (сухо пране).
За частично количество на зареждане и за зареждане при раз-
личните програми, вижте глава "Преглед на програмите".

 Тъй като съществува опасност от пожар, текстилните изделия
не трябва да се сушат, ако те

– не са изпрани.

– не са недостатъчно почистени и имат петна от олио, мазнина
или други замърсявания (напр. използвани в кухни или козме-
тични салони и изцапани с олио, мазнина, крем и др.). При не-
достатъчно почистени текстилни изделия съществува опас-
ност от пожар вследствие на самозапалване на прането, дори
и след завършване на процеса на сушене и извън сушилнята.

– замърсени с пожароопасни почистващи препарати или оста-
тъци от ацетон, алкохол, бензин, газ, керосин, отстранител на
петна, терпентин, восък, отстранител на восък или химикали
(възможно е напр. при мопове, кърпи за бърсане на под, кър-
пи за почистване).

– са замърсени с фиксатори за коса, лакове за коса, лакочис-
тители или подобни остатъци.

Поради това перете такива особено силно замърсени текстил-
ни изделия основно: 
Използвайте допълнително количество перилен препарат и
изберете висока температура. При съмнение изперете някол-
ко пъти.
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 Опасност от пожар!
Тази сушилня не може да бъде използвана с управляем контакт
(напр. чрез таймер или на електрическа система с изключване
при пиково натоварване). 
Ако програмата за сушене се прекъсне преди завършване на
охлаждащата фаза, съществува опасност от самозапалване на
прането.

 Трябва да се извадят всички предмети от джобовете (като на-
пример запалки, кибрит).

  Предупреждение: никога не изключвайте сушилнята преди
края на цикъла на сушене. Освен ако всички дрехи не се изва-
дят незабавно от сушилнята и се разпределят, така че топлината
да се разсее.

 Омекотители или подобни продукти трябва да се използват
така, както е посочено в указанията за омекотителя.

 Тъй като съществува опасност от пожар, текстилните изделия
или продукти никога не трябва да се сушат,

– ако са използвани промишлени химикали за почистването
(напр. в химическо чистене).

– ако съдържат предимно части от дунапрен, гума или подобни
на гума материали. Това са например продукти от латексова
пяна, шапки за баня, водонепропускливи материи, гумирани
изделия и дрехи, възглавници с дунапренови парченца.

– ако имат пълнеж и са повредени (напр. възглавници или яке-
та). Изпадащият пълнеж може да причини пожар.
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 Горещата фаза при много програми следва охлаждащата фа-
за, за да се гарантира, че бройките пране остават при темпера-
тура, при която няма да бъдат повредени (напр. избягване на са-
мозапалване на прането). Едва след това програмата е завърше-
на. 
Изваждайте прането винаги директно и напълно след края на
програмата.

 Не се подпирайте или облягайте на вратата. В противен слу-
чай сушилнята може да се преобърне.

 Затваряйте вратата след всяко сушене. Така можете да пре-
дотвратите

– децата да се опитват да влязат в сушилнята или да скриват
предмети в нея.

– малки животни да влязат в нея.

 Тази сушилня никога не трябва да бъде използвана без

– или с повредени филтри за влакна.

– с повреден цокълен филтър.

Тази сушилня би се препълнила с влакна, което би довело до по-
вреда!

 Филтрите за влакна трябва да се почистват след всяко суше-
не!

 Филтрите за влакна или цокълните филтри трябва да бъдат
подсушени след мокро почистване. Поради мокри филтри за
влакна/цокълни филтри могат да се появят функционални нару-
шения при сушенето!
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 Не поставяйте сушилнята в застрашени от замръзване поме-
щения. Дори температури около точката на замръзване наруша-
ват функционалността на сушилнята. Замръзваща кондензна
вода в помпата и източващия маркуч може да причини повреди.

 Когато отвеждате кондензната вода навън, обезопасете из-
точващия маркуч срещу изплъзване, когато го закачвате напри-
мер на мивка.
Иначе маркучът може да се изплъзне и изтичащата кондензна
вода да причини щети.

 Кондензната вода не е питейна вода.
Възможни са вредни за здравето последствия за хора и живот-
ни, ако се пие тази вода.

 Поддържайте помещението, където е поставена сушилнята,
винаги чисто от прах и влакна.
Замърсяващи частици в засмуквания въздух за охлаждане мо-
гат трайно да запушат топлообменника.

 Предпазвайте сушилнята от водни пръски.
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Използване на ароматизиращи флакони (допълнително
закупувана принадлежност)

 Може да се използва само оригинален ароматизиращ флакон
на Miele.

 Съхранявайте ароматизиращия флакон само в оригиналната
опаковка, поради това я пазете.

 Внимание, може да изтича ароматизиращо вещество! Дръжте
изправени ароматизиращия флакон или филтъра за влакна с
монтиран ароматизиращ флакон. Не ги поставяйте легнали и не
ги обръщайте.

 Изтекло ароматизиращо вещество веднага избършете с попи-
ваща кърпа: от пода, от сушилнята, от части на сушилнята (напр.
при филтъра за влакна).

 При контакт на тялото с изтекло ароматизиращо вещество:
почистете кожата основно с вода и сапун. Промийтеочите в
продължение най-малко на 15 минути с чиста вода. При поглъ-
щане промийте устата основно с чиста вода. След контакт с
очите или при поглъщане потърсете лекар!

 Дрехи, които са влезли в контакт с ароматизиращо вещество,
изперете веднага. Дрехи или кърпи почистете основно с доста-
тъчно вода и перилен препарат.

 Има опасност от пожар или опасност от повреди на сушилня-
та при неспазване на това указание:

– Никога не допълвайте ароматизиращо вещество в аромати-
зиращия флакон.

– Никога не използвайте дефектен ароматизиращ флакон.

 Празният ароматизиращ флакон изхвърлете като отпадък и
никога не го използвайте за други цели.

 Освен това обърнете внимание на приложената към аромати-
зиращия флакон информация.
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Принадлежности

 Принадлежностите могат да се монтират или вграждат само
ако изрично са разрешени от Miele. 
Ако се монтират или вграждат други части, се губят правата на
гаранция, гаранционни услуги и/или отговорността на произво-
дителя.

 Сушилните на Miele и пералните машини на Miele могат да се
монтират като колона за пране-сушене. За целта като принад-
лежност е необходим свързващ комплект на Miele пране-суше-
не. Трябва да се обърне внимание свързващият комплект пране-
сушене да подхожда на сушилнята Miele и пералната машина
Miele.

 Обърнете внимание закупуваният като принадлежност цокъл
на Miele да е подходящ за тази сушилня.

 Miele не може да бъде отговорна за щети, които са причи-
нени от неспазване на указанията за безопасност и преду-
прежденията.
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Панел за управление

V

a Пулт за управление

b Сензорни бутони за степените на
сушене

c Контролни лампи   
светят при необходимост

d Сензорен бутон Щадене+
за щадящо сушене

e Показание за време
за продължителността на програ-
мата

f Сензорни бутони   
за избор на време

g Сензорен бутон Старт/стоп
за стартиране/прекъсване на про-
грамата

h Оптичен интерфейс
за сервиза

i Превключвател за избиране на
програма
за избиране на програма и за из-
ключване. Чрез избора на програ-
ма се включва сушилнята и чрез
позицията на превключвателя за
избор на програма  се изключва.
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DE BG

Baumwolle Памук

Bügelfeucht влажно за гладене

Express Експресна програма

Extratrocken Специално сухо

Feinwäsche Фино пране

Finish Wolle Финиш вълна

Imprägnieren Импрегниране

Jeans Дънки

Lüften warm Топло проветряване

Mangelfeucht влажно за гладене с преса

Oberhemden Ризи

Outdoor Туристически екипи

PerfectDry PerfectDry

Pflegeleicht Лесна поддръжка

Schonen+ Щадене+

Schranktrocken напълно сухо

Start/Stop Старт/стоп

Vorbügeln Предварително гладене
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Начин на функциониране на
пулта за управление

Сензорните бутони , ,  и  ре-
агират на докосване с върха на
пръстите. Изборът е възможен, до-
като съответният сензорен бутон е
осветен.

Ярко светещ сензорен бутон означа-
ва: актуално избран

Приглушено светещ сензорен бутон
означава: изборът е възможен

 Сензорни бутони за степените на
сушене

След избор на програма за степените
на сушене с превключвателя за из-
бор на програма светва предложена-
та степен на сушене.
Възможните за избор степени на су-
шене светят приглушено.

 Контролни лампи

– 
свети, когато резервоарът за кон-
дензната вода трябва да бъде из-
празнен.

– 
свети, когато цокълният филтър
трябва да бъде почистен.

–  PerfectDry
Системата Perfect Dry измерва ос-
татъчната влажност на прането в
програмите за степен на сушене и
осигурява точно изсушаване. 
Това показание . . . 
. . . мига след старта на програма-
та, докато е определена продължи-
телността на програмата и угасва. 
. . . светва при достигната степен
на сушене към края на програмата. 
. . . остава тъмно при програмите:
Финиш вълна, Топло проветрение.

 Сензорен бутон Щадене+

За сушене на чувствителни на темпе-
ратура текстилни изделия със симво-
ла . При докосване светва ярко
Щадене+.

При някои програми Щадене+ е ви-
наги активен (свети) или не е активен
(не свети).
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 Показание за време

Оставащото време от програмата се
показва в часове и минути.

Продължителността на повечето про-
грами може да варира, което може
да доведе до скокове във времето. Тя
зависи също и от количеството, вида
и остатъчната влажност на прането.
Програмируемата електроника са
адаптира спрямо това и става все по-
точна.

 Сензорни бутони   

– 
След докосване на сензорния бу-
тон  се избира по-късен старт на
програмата (предварително изби-
ране на старта). При избор 
светва ярко.

–  
Чрез докосване на сензорния бу-
тон   или  се избира продължи-
телността на предварителното из-
биране на старта или на програма-
та топло проветряване.

 Сензорен бутон Старт/стоп

Чрез докосване на сензорния бутон
Старт/стоп се стартира избраната
програма или се прекъсва стартира-
на програма. Сензорният бутон свети
пулсиращо, щом може да бъде стар-
тирана програма и свети постоянно
след стартирането на програмата.



Първо пускане в експлоатация
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Отстранете предпазното фо-
лио и рекламния стикер
 Отстранете

– предпазното фолио от вратата.

– всички рекламни стикери (ако има
такива) на предната страна и на ка-
пака.

 Стикери, които се виждат след
отваряне на вратата (напр. типова-
та табела), не бива да отстранява-
те!

След инсталирането

 Преди първо пускане в експло-
атация поставете и свържете пра-
вилно сушилнята. Ако се извършва
транспортиране противно на опи-
санието в глава "Инсталиране и
свързване", тогава се изисква 1
час изчакване, преди сушилнята
да бъде свързана електрически.

Извършете първото пускане
в експлоатация съгласно то-
ва ръководство за употреба
 Прочетете глава "1. Спазване на

правилната грижа за прането" и "2.
Зареждане на сушилнята".

 След това можете да заредите су-
шилнята и да изберете програма,
както е описано в главата "3. Изби-
ране и стартиране на програма".



Пестене на енергия
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Така можете да предотвратите не-
нужно удължаване на времето на су-
шене и повишена консумация на
енергия:

– Центрофугирайте прането с макси-
мална скорост на центрофугата в
пералната машина.
Можете при сушенето да спестите
приблизително 20% енергия, но
също и време, ако центрофугирате
с 1600 U/min вместо с 1000 U/min.

– Използвайте за съответната про-
грама за сушене максималното ко-
личество на зареждане. Тогава по-
треблението на енергията по отно-
шение на цялото количество пране
е най-изгодно.

– Погрижете се температурата на
помещението да не е много висока.
Ако помещението се намират и
други уреди, отделящи топлина,
проветрете или ги изключете.

– След всяко сушене почиствайте
филтъра за влакна в зоната за пъл-
нене.

Указания за почистване на филтъра
за влакна и цокълния филтър ще на-
мерите в главата "Почистване и под-
дръжка".

– По възможност използвайте про-
менливи във времето изгодни та-
рифи на тока. Осведомете се при
вашия доставчик на електроенер-
гия. Функцията за предварително
избиране на старта ще ви подпо-
могне за това: можете да избирате
кога може автоматично да старти-
ра процесът на сушене в рамките
на следващите 24 часа.
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Спазване още при прането
– Перете особено силно замърсени

текстилни изделия основно: из-
ползвайте достатъчно количество
перилен препарат и изберете висо-
ка температура, при съмнение из-
перете няколко пъти.

– Не сушете мокри текстилни изде-
лия, от които капе вода. Центрофу-
гирайте прането с максимална ско-
рост на центрофугата в пералната
машина. Колкото по-високи са обо-
ротите на центрофугата, толкова
повече енергия и време можете да
спестите при сушенето.

– Нови цветни текстилни изделия из-
перете преди първо сушене отдел-
но и не ги сушете със светли
текстилни изделия. Тези изделия
могат да пуснат боя при сушенето
(също и при изкуствени материи в
сушилнята). Също така върху
текстилните изделия могат да по-
лепнат влакна с друг цвят.

– Можете да сушите колосано бельо.
За обичайния ефект на колосване
използвайте двойна доза нишесте.

Подготвяне на прането за су-
шилнята

 Отстранете от прането всички
чужди части (напр. помощни сред-
ства за дозиране на перилни пре-
парати, запалка и др.)!
Тези части могат да се стопят или
да експлодират: сушилнята и пра-
нето могат да бъдат повредени.

 Прочетете главата "Указания
за безопасност и предупрежде-
ния".
В противен случай съществува
опасност от пожар при неправил-
но използване и обслужване!

– Сортирайте текстилните изделия
според вида на влакната и тъканта,
еднакви по големина, еднакви сим-
воли за поддръжка, както и жела-
ната степен на сушене.

– Проверете текстилните изделия/
пране за безупречни шевове и те-
гели. Така можете да предотврати-
те изпадане на пълнежи. Опасност
от пожар при сушене!

– Ръзгънете текстилните изделия.

– Вържете текстилните колани и
връзки на престилки.

– Затворете . . . 
. . . калъфи на завивки и възглавни-
ци, за да не попаднат вътре малки
части. 
. . . куки и халки.

– Зашийте или отстранете разхлабе-
ни банели на сутиени.

– Отворете якета и дълги ципове, за
да могат текстилните изделия да се
изсушат равномерно.

– Образуването на гънки в текстилни
изделия с лесна поддръжка се уве-
личава, колкото по-голямо е коли-
чеството на зареждане. Това се
явява особено по много чувстви-
телна тъкан (напр. ризи, блузи). В
екстремни случаи намалете коли-
чеството на зареждане.
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Символи за поддръжка

Сушене

 нормална/по-висока температу-
ра

 намалена температура: избере-
те 
Щадене+ (за чувствителни
текстилни изделия)

 не е подходящо за сушене

Гладене и гладене с преса

 много горещо

 горещо

 топло

 не гладете/пресовайте

Грижа за прането със сушил-
нята

Прочетете глава "Преглед на про-
грамите".
Там са посочени всички програми
и количества на зареждане.

– Спазвайте количеството на зареж-
дане за всяка програма. Тогава по-
треблението на енергията по отно-
шение на цялото количество пране
е най-изгодно.

– Изберете степента на сушене съ-
гласно изискването, напр. . . . 
. . . Напълно сухо, ако след сушене
искате да сгънете прането и да го
приберете в гардероба. 
. . . Влажно за гладене с преса, ако
след сушенето обработвате пране-
то, напр. да го гладите с преса.

– Тъкани от лен можете да сушите,
ако това е посочено на етикета за
поддръжка. В противен случай тъ-
канта може да стане груба.

– Върна и смес с вълна имат склон-
ност към степване и свиване. Тези
текстилни изделия обработвайте
само в програмата Финиш вълна.

– Трикотажни изделия (напр. тени-
ски, бельо) често се свиват при
първото пране. Поради това не из-
сушавайте текстилните изделия
прекалено много, за да предотвра-
тите по-нататъшно свиване. Купу-
вайте трикотажни изделия по въз-
можност един или два номера по-
големи.

– При особено чувствителни към
температура и мачкане текстилни
изделия намалете количеството на
зареждане и изберете Щадене+.
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 Задължително необходимо е
първо да прочетете главата "1.
Спазване на правилната грижа
за прането".

Отворете вратата

 Хванете вдлъбнатата дръжка,
дръпнете и отворете вратата.

 Поставете прането свободно в ба-
рабана.

Никога не препълвайте барабана.
В противен случай прането се из-
носва, влошава се резултатът от
сушенето и може да се очаква по-
силно намачкване.

При затваряне на вратата не за-
щипвайте части от прането в отво-
ра на вратата.
Възможни са повреди по прането!

Ако сушите без ароматизиращ
флакон: eзикът на шибъра трябва
да бъде изместен до долу (стрел-
ка).

Затваряне на вратата

 Затваряйте вратата с лек тласък.
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Избор на програма
Чрез избора на програма сушилнята
се включва, а чрез позицията на
превключвателя за избор на програ-
ма  се изключва.

V

 Завъртете превключвателя за из-
бор на програма.

Освен това може да свети степен на
сушене и на дисплея за време се по-
казва време.

Програми за степен на сушене

– Памук, Лесна поддръжка, Фино
пране, Експресна програма, Ри-
зи, Дънки, Туристически екипи,
Предварително гладене

След избор на една от тези програ-
ми след това може да се променя
степента на сушене.

 Докоснете сензорния бутон с же-
ланата степен на сушене, който
след това светва ярко.

При Памук и Експресна програма мо-
гат да се избират всички степени на
сушене. При другите програми избо-
рът е ограничен.
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Други и управляеми по време про-
грами

– Памук , Финиш вълна, Им-
прегниране

Степента на сушене/продължител-
ността автоматично се задава от су-
шилнята и не може да се променя.

– Топло проветряване

Можете да изберете продължител-
ност в стъпки през десет минути: от
 минути до  часа.

 Докосвайте сензорния бутон  или
 толкова често, докато на дис-
плея за време светне продължи-
телността на програмата.

Избиране на Щадене+ (при необхо-
димост)

Чувствителни текстилни изделия
(със символ за поддръжка , като
напр. от акрил) се сушат с по-ниска
температура и по-продължително
време.

 Докоснете сензорния бутон Щаде-
не+ , който след това светва ярко.

– Щадене+ може да се избира при
тези програми:

– Памук

– Лесна поддръжка

– Ризи

– Дънки

– Топло проветряване

– При Фино пране, Предварително
гладене, Туристически екипи не мо-
же да се избере Щадене+. Тогава
тази програма е винаги активна.
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Избиране на отложен старт (при
необходимост)

С избор на отложен старт можете
да изберете по-късен програмен
старт: от  минути до  (часа).

Но: Избор на отложен старт в комби-
нация с Топло проветряване не е въз-
можно.
Още информация ще получите в гла-
ва "Отложен старт".

 Докоснете сензорния бутон .

 светва ярко

 Докосвайте сензорен бутон  или
 толкова често, докато на дис-
плея за време светне отложен
старт.

Стартиране на програма
 Докоснете мигащия сензорен бутон

Старт/стоп.

Старт/стоп свети

Указания:

– Показанието Perfect Dry мига/свети
само при програми за степени на
сушене (вижте също глава "Об-
служване на сушилнята").

– Тази сушилня измерва остатъчната
влага на прането и определя необ-
ходимата продължителност на про-
грамите.
Ако сушилнята се напълни с малко
или сухо пране, то се изсушава/
проветрява в постоянен интервал
от време. В такъв случай Perfect
Dry не свети в края на програмата.

Избягвайте прекаленото изсуша-
ване на пране и текстилни изде-
лия.
Частите на прането и текстилните
изделия се изхабяват!

Пестене на енергия:
След 10 минути елементите на дис-
плея угасват и сензорният бутон
Старт/стоп свети пулсиращо.

 Докоснете сензорния бутон Старт/
стоп, за да включите отново инди-
каторните елементи (това не влияе
на текущата програма).
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Край на програмата/премах-
ване на гънки
Край на програмата:  свети и
сензорният бутон Старт/стоп не све-
ти повече.

След края на програмата за макси-
мално 2 часа се включва премахва-
нето на гънки. Без премахване на
гънки: Финиш вълна.
Вижте глава "Програмираща функ-
ция", раздел " Премахване на гън-
ки".

Пестене на енергия:

– 10 минути след края на програмата
сензорният бутон Старт/стоп за-
почва да мига и индикаторните по-
казания угасват.

– Тази сушилня се изключва автома-
тично 15 минути след завършване
на цикъла за премахване на гънки
(при програми без премахване на
гънките 15 минути след края на
програмата).

Изваждане на прането

 Не отваряйте никога вратата
преди завършване на процеса на
сушене.

 Хванете вдлъбнатата дръжка,
дръпнете и отворете вратата.

 Извадете прането.

Не забравяйте части от прането в
барабана!
Останалото в сушилнята пране мо-
же да се повреди при повторно су-
шене.

 Завъртете превключвателя за из-
бор на програма на .

Прозвучава сигнал, ако сушилнята не
е изключена автоматично.

 Отстранете влакната от двата фил-
търа за влакна в зоната на пълне-
не: глава "Почистване и поддръж-
ка", раздел "Филтър за влакна".

 Затваряйте вратата с лек тласък.

 Изпразнете резервоара за конден-
зна вода.

Осветление на барабана
Барабанът се осветява, за да не про-
пуснете част от прането при изваж-
дането. 
Осветлението на барабана се из-
ключва автоматично (пестене на
енергия).
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Избиране

 Докоснете сензорния бутон .

 светва ярко

 Докосвайте сензорен бутон  или
 толкова често, докато на дис-
плея за време светне отложен
старт.

– Изборът се осъществява от 
(минути) до  (часа) на половин
час и след това до  на един час.

– При продължително докосване на
сензорния бутон  или  времето
се увеличава/намалява.

– Ако сензорният бутон  бъде до-
коснат отново, избраното време се
изтрива.

Стартиране
 Докоснете сензорния бутон Старт/

стоп.

– Старт/стоп и  светят

– Сензорните бутони   не светят
повече

– Времето до началото на старта на
програмата се отчита в низходяща
посока в интервал от един час над
, а след това в интервал на ми-
нути до програмния старт.

– След всеки час се извършват крат-
ки завъртания на барабана до про-
грамния старт (намаляване на гън-
ките).

Промяна
 Докоснете сензорния бутон Старт/

стоп.

 Със сензорните бутони   може-
те да променяте времето.

 Докоснете сензорния бутон Старт/
стоп, за да продължи функцията за
отложен старт.

Добавяне/изваждане на пра-
не
 Можете да отворите вратата и да

добавите/извадите пране.

– Всички програмни настройки оста-
ват запазени.

– Ако желаете, можете още веднъж
да промените степента на сушене.

 Затворете вратата.

 Докоснете сензорния бутон Старт/
стоп, за да продължи функцията за
отложен старт.

Прекъсване
 За изключване завъртете прев-

ключвателя за избор на програма
на .
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Памук  ** максимално 7,0 kg*

Изделие Нормално мокро памучно пране, както е описано в Памук на-
пълно сухо.

Указание – Суши се само Напълно сухо.

– Програмата Памук  е най-ефективна от гледна точка на
консумирана енергия за сушенето на нормално мокро памуч-
но пране.

Памук максимално 7,0 kg*

Специално сухо, напълно сухо

Изделие Еднослойни и многослойни текстилни изделия от памук: тени-
ски, бельо, бебешко бельо, работно облекло, якета, одеяла,
престилки, хавлиени кърпи/кърпи за баня/халати за баня, фла-
нелено/хавлиено спално бельо.

Указание – Изберете Специално сухо за различни, многослойни и особе-
но дебели текстилни изделия.

– Не сушете трикотаж (напр. тениски, бельо, бебешко бельо) на
Специално сухо,защото могат да се свият.

Влажно за гладене, влажно за гладене с преса

Изделие Текстилни изделия от памук или лен, които трябва допълнително
да се обработват: покривки за маса, спално бельо, колосано бе-
льо.

Указание Прането за гладене с преса дръжте навито до гладенето, така то
остава влажно.

Лесна поддръжка максимално 4,0 kg*

Напълно сухо, влажно за гладене

Изделие Лесни за поддръжка текстилни изделия от синтетика, памук или
смесени тъкани: работно облекло, пуловери, рокли, панталони,
покривки за маса, чорапи.

* тегло на сухото пране

** Указание за изпитвателните лаборатории:
Изпитвателна програма съгласно Регламент 392/2012/EС за енергийния ети-
кет в съответствие с EN 61121
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Фино пране максимално 2,5 kg*

Напълно сухо, влажно за гладене

Изделие Чувствителни текстилни изделия със символ за поддръжка  от
синтетични влакна, смесени тъкани, изкуствена коприна или
лесни за поддръжка памучни изделия, като напр. ризи, блузи,
фино бельо, текстилни изделия с апликации.

Указание За особено немачкащо сушене намалете зареждането.

Финиш вълна максимално 2,0 kg*

Изделие Вълнени тъкани и тъкани с примес на вълна: пуловери, плетени
жилетки, чорапи.

Указание – Вълнените изделия бързо се разрохкват и стават меки и пух-
кави, но не се изсушават напълно

– Извадете текстилните изделия веднага след края на програ-
мата.

Ризи максимално 2,0 kg*

Напълно сухо, влажно за гладене

Изделие Ризи, блузи

Експресна програма максимално 4,0 kg*

Специално сухо, напълно сухо, влажно за гладене, влажно за гладене с
преса

Изделие Нечувствителни текстилни изделия за програмата Памук.

Указание Програма със съкратена продължителност

* тегло на сухото пране
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Дънки максимално 3,0 kg*

Напълно сухо, влажно за гладене

Изделие Всички дънкови платове: панталони, якета, поли, ризи.

Туристически екипи максимално 2,5 kg*

Напълно сухо, влажно за гладене

Изделие Туристически екипи от подходящ за сушене материал.

Импрегниране максимално 2,5 kg*

Изделие За сушене на подходящи за сушене текстилни изделия, като на-
пр. микрофибър, ски екипи и туристически екипи, фини плътни
памучни тъкани (поплин), покривки за маса.

Указание – Суши се само Напълно сухо.

– Тази програма съдържа допълнителна фаза на фиксиране за
импрегнирането.

– Импрегнирани текстилни изделия могат да се обработват са-
мо с импрегниращи средства с указанието "подходящ за ди-
шащи материи". Тези средства са на базата на флуорно хими-
чески съединения.

– Не сушете текстилни изделия, които са импрегнирани със съ-
държащи парафин средства – има опасност от пожар!

* тегло на сухото пране
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Предварително гладене максимално 1,0 kg*

Напълно сухо, влажно за гладене

Изделие – Памучна или ленена тъкан

– Лесни за поддръжка памучни тъкани, смесени тъкани или
синтетика: памучни панталони, анораци, ризи.

Указание – Програма за намаляване на гънките след предходното цен-
трофугиране в пералната машина.

– Подходящо също и за сухи текстилни изделия.

– Извадете текстилните изделия веднага след края на програ-
мата.

Топло проветряване максимално 7,0 kg*

Изделие – Допълнително сушене на многослойни текстилни изделия,
които въз основа на техните характеристики съхнат неравно-
мерно: якета, възглавници, спални чували и други обемни
текстилни изделия.

– Сушене на отделни бройки пране: хавлии за баня, бански кос-
тюми, домакински кърпи.

Указание В началото не избирайте най-дългото време. Чрез проби уста-
новете кое време е най-подходящо.

Съвет Използвайте Топло проветряване за отстраняване или намаля-
ване на миризми в чистото памучно облекло (времетраене:
1/2-1 часа). Освежаващият ефект се усилва, ако навлажните
текстилните изделия преди проветряването и използвате арома-
тизиращ флакон (принадлежност за допълнително закупуване).
При синтетични материи намаляването на миризмите е по-слабо
изразено.

* тегло на сухото пране
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Преизбиране на програма не е въз-
можно (защита от неволно измене-
ние).

Ако превключвателят за избор на
програма се премести,  свети, до-
като се настрои първоначалната про-
грама.
Изключение: чрез позицията на прев-
ключвателя за избор на програма 
сушилнята се изключва.

За да можете да изберете нова про-
грама, трябва да прекъснете програ-
мата.

Обърнете внимание, че след отва-
ряне на вратата може да излезе
гореща водна пара.

Прекъснете текущата про-
грама и изберете нова про-
грама
 Докоснете сензорния бутон Старт/

стоп.

Текстилните изделия се охлаждат, ко-
гато е постигнато определено време
на сушене и температура на сушене. 
Ако през това време отново докосне-
те Старт/стоп, свети .

 За изключване завъртете прев-
ключвателя за избор на програма
на .

 Изберете и стартирайте директно
нова програма.

Добавяне или изваждане на
пране
 Докоснете сензорния бутон Старт/

стоп.

Текстилните изделия се охлаждат, ко-
гато е постигнато определено време
на сушене и температура на сушене.
Ако в това време отново докоснете
сензорния бутон Старт/стоп, свети
.

 Опасност от изгаряне:
Не докосвайте задната страна на
барабана при добавяне/изваждане
на текстилни изделия! Създават се
високи температури в зоната на
барабана.

 Добавете пране или извадете една
част от прането.

 Затворете вратата.

Продължете програмата:

(при необходимост преди това избе-
рете степен на сушене)

 Докоснете сензорния бутон Старт/
стоп.

Продължителност на програ-
мата
Промени в изпълнение на програма-
та могат да доведат до промени в по-
казване на времето на дисплея за
време.
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Изпразване на резервоара за
кондензна вода

Отделящата се при сушенето кон-
дензна вода се събира в резерво-
ара за кондензна вода.

След сушене изпразнете резерво-
ара за кондензна вода!

Ако се достигне максималното коли-
чество на пълнене на резервоара за
кондензна вода, свети .Изтриване
на 
: при включена сушилня отворете и
затворете вратата.

 За да не се повредят вратата и
дръжката при изваждане на ре-
зервоара за кондензна вода:
Винаги затваряйте напълно врата-
та.

 Извадете резервоара за кондензна
вода.

 Носете резервоара за кондензна
вода хоризонтално, за да не изтича
вода. При това го хващайте за па-
нела на дръжката и в края.

 Изпразнете резервоара за конден-
зна вода.

 Поставете обратно резервоара за
кондензна вода в сушилнята.

 Не пийте кондензната вода!
Възможни са увреждащи здравето
последствия за хора и животни.

Можете да използвате кондензна во-
да в домакинството (напр. за парна
ютия или овлажнител на въздуха). За
целта трябва да наливате кондензна-
та вода през фина цедка или хартиен
филтър за кафе. Най-фините влакна,
които биха могли да причинят повре-
ди, се филтрират от водата.
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Филтър за влакна

Тази сушилня разполага с 2 филтъ-
ра за влакна в зоната на пълнене на
вратата: горният и долният филтър
за влакна улавят отделените в про-
цеса на сушене влакна.

Отстраняване на видимите влакна

След всяка програма отстранявай-
те отделилите се влакна.

Съвет: Можете да изсмуквате влак-
ната с прахосмукачка без допир.

 Отворете вратата.

 Първо трябва да се извади
ароматизиращият флакон (ако има
такъв). Вижте глава "Ароматизи-
ращ флакон".

 Издърпайте горния филтър за
влакна напред.

 Отстранете влакната (вижте стрел-
ките) . . .

 . . . от повърхностите на цедките на
всички филтри за влакна.

 . . . от перфорирания дефлектор за
прането.

 Пъхнете навътре горния филтър за
влакна, докато почувствате фикси-
рането.

 Затворете вратата.

При особено силно запушване:
вижте по-долу.
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Почистете основно филтъра за
влакна и зоната на въздуховода

Почистете основно, ако времето
за сушене се удължи или повърх-
ностите на цедките на филтрите за
влакна са видимо залепнали/запу-
шени.

 При използване на ароматизи-
ращ флакон: отстранете го!

 Издърпайте горния филтър за
влакна напред.

 На долния филтър за влакна за-
въртете жълтата дръжка по посока
на стрелката (до отчетливо фикси-
ране).

 Издърпайте филтъра за влакна
(хващайки го за дръжката) напред.

 Отстранете видимите влакна с пра-
хосмукачка и по-дълъг накрайник
на прахосмукачката от горната зо-
на на въздуховода (отвори).

Мокро почистване на филтъра за
влакна

 Промийте повърхностите на цедка-
та с течаща топла вода.

 Изтръскайте филтъра за влакна
основно и го подсушете внимател-
но.

 Поради мокри филтри за влак-
на могат да се появят функционал-
ни нарушения при сушенето!

 Бутнете долния филтър за влакна
напълно навътре и заключете жъл-
тата дръжка.

 Пъхнете горния филтър за влакна
напълно навътре.

 Затворете вратата.
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Цокълен филтър

Почиствайте цокълния филтър ви-
наги когато свети  или времето
за изпълнение на програмата се е
удължило.

Изтриване на : при включена су-
шилня отворете и затворете вратата.

Изваждане

 За отваряне натиснете по кръглата,
вдлъбната повърхност на капака за
топлообменника.

Капакът отскача.

 Издърпайте цокълния филтър за
дръжката навън.

В сушилнята десният водещ щифт
излиза навън. Той позволява на капа-
ка за топлообменника да се затвори
само ако цокълният филтър е пра-
вилно поставен по цялата перифе-
рия.

Почистване

 Издърпайте дръжката от цокълния
филтър навън.

 По-големи натрупвания от влакна
върху цокълния филтър можете
първо да изстържете или да изсму-
чете с прахосмукачка.

 Измийте основно цокълния филтър
под течаща вода.

 Изстискайте силно цокълния фил-
тър.

 Преди повторен монтаж цо-
кълният филтър не трябва да е
толкова мокър, че да капе вода!

 С влажна кърпа отстранете налич-
ните влакна от дръжката.
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Капачка за цокълния филтър

 С влажна кърпа отстранете налич-
ните влакна.
При това не повреждайте уплътни-
телната гума!

 Контролирайте дали охлаждащите
ребра са замърсени с влакна (по-
следователно).

Контролиране на топлообменника

 Опасност от нараняване! Не
докосвайте охлаждащите ребра с
ръце. Можете да се порежете.

 Погледнете дали са се събрали
влакна.

В случай на видимо замърсяване:

 Почистете с прахосмукачка и
засмукваща четка. Прокарвайте
четката леко без натиск по охлаж-
дащите ребра на топлообменника.
Внимавайте охлаждащите ребра
да не се огънат или повредят!

 Внимателно изсмучете видимите
замърсявания.
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Повторен монтаж

 Поставете цокълния филтър пра-
вилно по периферията върху
дръжката.

За да може цокълният филтър да
стои много точно пред блока на
топлообменника:

 Поставете предварително дръжка-
та с цокълния филтър правилно по
периферията върху двата водещи
щифта:

– Знакът на Miele върху дръжката не
трябва да е обърнат с главата на-
долу!

 Вкарайте напълно навътре цокъл-
ния филтър.

С вкарването на цокълния филтър се
премества навътре и десният водещ
щифт.

 Затворете капака за топлообмен-
ника.

 Сушилнята може да работи са-
мо ако е поставен цокълният фил-
тър и капакът за топлообменника
е затворен. Само затвореният ка-
пак гарантира плътността на кон-
дензната система и безупречното
функцониране на сушилнята!
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Сушилня

 Разединете сушилнята от елек-
трическата мрежа.

 Не използвайте съдържащи
разтворители почистващи препа-
рати, абразивни средства, препа-
рати за почистване на стъкла и
универсални почистващи препара-
ти!
Те могат да повредят пластмасови
повърхности и други части.

 Почиствайте сушилнята само с ле-
ко влажна мека кърпа с мек по-
чистващ препарат или сапунена во-
да.

 Почиствайте уплътнението от въ-
трешната страна на вратата по пе-
риферията с влажна кърпа.

 Подсушете всичко с мека кърпа.

 Неръждаема стомана (напр. бара-
бана) можете да почистите с подхо-
дящо почистващо средство за не-
ръждаема стомана, което обаче не
е задължително.
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Използвайте ароматизиращия фла-
кон (допълнително закупувана при-
надлежност), ако вашето пране
трябва да получи специален аромат.

 Прочетете първо главата "Ука-
зания за безопасност и преду-
преждения", раздел "Използване
на ароматизиращия флакон (до-
пълнително закупувана принад-
лежност)".

Поставете ароматизиращия
флакон

Дръжте флакона само както е изо-
бразено. Не го дръжте наклонен,
защото може да се изсипе арома-
тизиращото вещество.

 Обхванете здраво ароматизиращия
флакон – за да не може ароматизи-
ращият флакон да бъде отворен по
невнимание!

 Дръпнете защитната пломба.

 Отворете вратата на сушилнята.

Ароматизиращият флакон се поста-
вя в горния филтър за влакна. За
целта ще намерите отвор вдясно до
вдлъбнатината на дръжката.

Ако не използвате ароматизиращ
флакон: шибърът трябва да остане
винаги затворен (преместете го за
езика до долу)!

 Отворете капачето за езика, докато
езикът се позиционира горе вдя-
сно.

 Поставете ароматизиращия фла-
кон до упор в отвора.
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Маркировките  и  трябва да са
една срещу друга.

 Завъртете външния пръстен 
малко надясно.

– Усеща се слабо съпротивление на
фиксирането и се чува леко "щрак-
ване".

Маркировката  трябва да се на-
мира в позиция : това е позиция-
та, в която се усеща леко съпроти-
вление на фиксиране.

Преди сушенето
Интензитетът на аромата може да
бъде избран.

 Завъртете външния пръстен надяс-
но: колкото по-широко се отвори
ароматизиращият флакон, толкова
е по-интензивен ароматът.

Задоволително пренасяне на арома-
та се извършва само при влажно
пране и по-дълго време на сушене с
достатъчно пренасяне на топлина.
При това ароматът се възприема и в
помещението, където е поставена су-
шилнята.
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След сушенето
За да не изтича напразно ароматизи-
ращо вещество:

 Завъртете външния пръстен наля-
во, докато маркировката b заста-
не в позиция _.

– Усеща се слабо съпротивление на
фиксирането.

Ако понякога е необходимо да се
суши без аромат: извадете арома-
тизиращия флакон и го съхранявай-
те в опаковката, в която е купен,
вижте по-долу.

Смяна на ароматизиращия
флакон
Ако интензивността на аромата вече
не е достатъчна:

 Завъртете външния пръстен наля-
во, докато маркировките a и b за-
станат една срещу друга.

 Сменете ароматизиращия флакон.

Ароматизиращият флакон може да
бъде поръчан при специализирания
търговец на Miele, сервиз на Miele
или в интернет.



Ароматизиращ флакон

47

 Не оставяйте флакона легнал –
може да изтече ароматизиращо
вещество!

Съхранявайте ароматизиращия
флакон само в опаковката, в която
сте го купили

– Ако ароматизиращият флакон се
съхранява междинно, като напри-
мер по време на почистване на
филтъра за влакна: не съхранявай-
те опаковката странично или надо-
лу с главата, за да не се излее аро-
матизиращото вещество.

– съхранявайте на хладно и сухо
място

– не излагайте на слънчева светлина

– при нова покупка: извадете защит-
ната пломба малко преди употреба

Почистване на филтъра за
влакна
Ако филтрите за влакна и цокълните
филтри не бъдат почистени, интен-
зивността на аромата намалява!

 Ароматизиращият флакон
трябва да бъде изваден, когато се
почиства филтърът за влакна.

 За да не изтече ароматизира-
що вещество:
Съхранявайте ароматизиращия
флакон само в опаковката, в която
сте го купили, както е изобразено!

 Почистете филтъра за влакна и цо-
кълния филтър: вижте глава "По-
чистване и поддръжка".



Какво да правим, когато ...

48

Повечето неизправности и грешки, които възникват в ежедневната работа,
можете да отстраните сами. В много случаи можете да спестите време и раз-
ходи, тъй като не се налага да се обаждате на сервиза.

Следващите таблици ще ви помогнат да намерите причините за дадена неиз-
правност или грешка и да я отстраните.

Контролни показания и указания

Проблем Причина и отстраняване

 свети след прекъс-
ване на програмата,
прозвучава сигнал

Резервоарът за кондензна вода е пълен или из-
точващият маркуч е прегънат.
 Изпразнете кондензната вода.
 Проверете източващия маркуч.
 Вижте глава "Почистване и поддръжка".

 изключване:
 Отворете и затворете вратата (при включена

сушилня).

 свети в края на про-
грамата

Има замърсяване от влакна.
 Почистете филтъра за влакна.
 Почистете цокълния филтър.
 Вижте глава "Почистване и поддръжка".

 изключване:
 Отворете и затворете вратата (при включена

сушилня).
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Проблем Причина и отстраняване

 свети Превключвателят за избор на програма е премес-
тен.
 Ако изберете първоначалната програма, тогава

отново светва остатъчното време.

В края на програмата
мигат: .........

Програмата е завършена, но прането още се ох-
лажда.
 Можете да извадите прането и да го прострете

или да продължите да го охлаждате.

След включване мига/
свети , не е възмо-
жен избор на програ-
ма

Пин кодът е активиран.
 Вижте глава "Програмираща функция", раздел

" Пин код".

 и  мигат след пре-
късване на програма-
та, прозвучава сигнал

Има по-силно замърсяване от влакна.
 Почистете филтъра за влакна.
 Почистете цокълния филтър.
 Почистете въздушните пътища: зоната на въз-

духовода под цокълния филтър и топлообмен-
ника.

 Вижте глава "Почистване и поддръжка".

  изключване:
 Изключете и включете сушилнята.

 и друга цифрова
комбинация мигат
след прекъсване на
програмата, прозвуча-
ва сигнал

Причината не може да се установи непосредстве-
но.
 Изключете и включете сушилнята.
 Стартирайте програма.

Ако следва отново прекъсване на програмата и
съобщение за грешка, има повреда. Уведомете
сервиза на Miele.

: свети и програма-
та се прекъсва, проз-
вучава сигнал

Прането се е разпределило неправилно или се е
навило.
 Разбъркайте прането или при необходимост из-

вадете една част от него.
 Изключете и включете сушилнята.
 Стартирайте програма.
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Незадоволителен резултат от сушенето

Проблем Причина и отстраняване

Прането не е изсушено
задоволително

Зареждането се състои от различни тъкани.
 Сушете допълнително с Топло проветряване.
 Изберете след това подходяща програма.

Съвет: можете да адаптирате степените на сушене
на някои програми индивидуално. Вижте глава
"Програмиращи функции", раздели " Степени
на сушене Памук", " Степени на сушене Лесна
поддръжка".

Пране или напълнени
с перушина възглавни-
ци отделят при суше-
нето неприятна мириз-
ма

Прането е прано с много малко прах за пране.
Перушината има свойството да отделя собствена
миризма при затопляне.
 Пране: перете с достатъчно перилен препарат
 Възглавници: проветрете извън сушилнята
 Използвайте при сушенето ароматизиращия

флакон (допълнително закупувана принадлеж-
ност), ако предпочитате специален аромат.

Части от прането от
синтетични влакна
след сушенето са за-
редени със статично
електричество

Синтетичните материи са склонни към статични
заряди.
 Използван при прането омекотител в последния

процес на изплакване може да намали статич-
ния заряд при изсушаване.

Образували са се
влакна

Отделят се влакна, които са се образували по
текстилните изделия основно от изтриване при но-
сене или частично при изпирането. Натоварването
в сушилнята е по-скоро слабо.
Отделящите се влакна се улавят от филтър за
влакна и цокълни филтри и могат лесно да се от-
странят.
 Вижте глава "Почистване и поддръжка".
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Други проблеми

Проблем Причина и отстраняване

Процесът на сушене
трае много дълго и до-
ри се прекъсва*

В помещението, където е поставена сушилнята, е
много топло.
 Проветрете основно.

Остатъци от перилни препарати, косми и фини
влакна могат да причинят запушвания.
 Почистете филтрите за влакна и цокълния фил-

тър.
 Отстранете видимите влакна зад капака в каме-

рата на топлообменника (вижте глава "По-
чистване и поддръжка", раздел "Цокълен фил-
тър").

Решетката долу вдясно е блокирана.
 Отстранете кошницата за пране или други

предмети.
Филтрите за влакна и цокълният филтър са поста-
вени мокри.
 Филтрите за влакна и цокълният филтър трябва

да бъдат сухи.
Текстилните изделия са прекалено мокри.
 Центрофугирайте в пералната машина с по-ви-

соки обороти.
Барабанът е много пълен.
 Вземете под внимание максималното количе-

ство на зареждане на програма за сушене.
Поради метални ципове степента на влажност на
прането не е определена точно.
 За в бъдеще отваряйте циповете.
 Ако проблемът се появи отново, сушете тези

текстилни изделия в програмата Топло про-
ветряване.

* Преди нов програмен старт:
 Изключете и включете сушилнята.

Чуват се работни шу-
мове (виене/бръмчене)

Няма повреда! Компресорът работи.
Това са нормални шумове, които са предизвикани
от работата на компресора.
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Проблем Причина и отстраняване

Не може да се старти-
ра програма

Причината не може да се установи непосредстве-
но.
 Свържете мрежовия щепсел.
 Включете сушилнята.
 Затворете вратата на сушилнята.
 Проверете предпазителя на инсталацията на

жилището.

Спиране на тока? След възстановяване на
захранващото напрежение автоматично стартира
работещата преди това програма.

Свети пулсиращо само
още сензорният бутон
Старт/стоп

10 минути след края на програмата сензорният бу-
тон Старт/стоп свети пулсиращо и индикаторните
елементи угасват: пестене на енергия. Това не е
повреда, а правилна функция.
Когато сушилнята е в програма за премахване на
гънки, барабанът се върти от време на време.
 Докоснете сензорен бутон, за да включите ин-

дикаторните елементи.

Вижте глава "Програмиращи функции", раздел "
Характеристика на изключване пулт за управле-
ние".

Сушилнята е изключе-
на след края на про-
грамата

Тази сушилня се изключва автоматично: пестене
на енергия. Това не е повреда, а правилна функ-
ция.
 Изберете програма, за да включите сушилнята.

Съвет: можете да промените това. Вижте глава
"Програмиращи функции", раздел " Характе-
ристики на изключване сушилня".

Осветлението на бара-
бана не свети

Осветлението на барабана се изключва автома-
тично ...
... при затворена врата.
... При отворена врата след няколко минути (пес-
тене на енергия).
Осветлението на барабана свети при отваряне на
вратата, ако сушилнята е включена.
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Контакт при неизправности
При неизправности, които не можете
да отстраните сами, уведомете Ва-
шия специализиран търговец на Miele
или сервиза на Miele.

Телефонния номер на сервиза на
Miele ще откриете в края на този до-
кумент.

Сервизът се нуждае от наименова-
нието на модела и фабричния номер.
Тази информация можете да открие-
те на табелката с данни.

Ще намерите табелката с данни, ко-
гато отворите вратата на Вашата су-
шилня:

Допълнително закупувана
принадлежност
За тази сушилня ще получите допъл-
нителни принадлежности в специали-
зираните магазини на Miele или в
сервиза на Miele.

Тези и много други интересни проду-
кти можете да поръчате и в интернет
магазина на Miele.

Кошница за сушилня

С кошницата за сушилня можете да
сушите и проветрявате такива проду-
кти, които не могат да бъдат обра-
ботвани механично.

Ароматизиращ флакон

Използвайте при сушенето аромати-
зиращия флакон, ако предпочитате
специален аромат.

Гаранция
Гаранционният период е 2 години.

Повече информация можете да наме-
рите в доставените с машината га-
ранционни условия.
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Изглед отпред

a Мрежов захранващ кабел

b Обслужващ панел

c Резервоар за кондензна вода
– след сушене изпразнете

d Врата
– не отваряйте при сушене

e Капачка за топлообменника и цо-
кълния филтър
– не отваряйте при сушене

f четири регулируеми по височина
навиващи се крака

g Отвор за охлаждащ въздух
– не блокирайте с кошницата за

пране или предмети
h Източващ маркуч за кондензна во-

да
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Изглед отзад

a Издигнат капак с възможност за
захващане за транспортиране
(стрелки)

b Принадлежности за външно
свързване на кондензната вода:
скоба за маркуч, адаптер и дър-
жач за маркуча

c Източващ маркуч за кондензна
вода

d Мрежов захранващ кабел

Носене на сушилнята до мяс-
тото на поставяне

 Задното закрепване на капака
може да стане чупливо вследствие
на външно въздействие.
Капакът може да се откъсне при
носене.
Преди носене се уверете в здраво-
то закрепване на стърчащата част
на капака.

 Носете сушилнята за предните кра-
ка на уреда и задната стърчаща
част на капака.

 Транспортирайте сушилнята
така, както е изобразено. При
транспортиране в легнало положе-
ние трябва да наклонявате сушил-
нята само на лявата страна.
Ако се извършва транспортиране,
различаващо се от описаното, то-
гава се изисква 1 час изчакване,
преди сушилнята да бъде свърза-
на към електрическата мрежа.
В противен случай термопомпата
може да се повреди!
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Инсталиране

Нивелиране на сушилнята

 В зоната на завъртане на вра-
тата на сушилнята не трябва да
бъде монтирана заключваща се
врата, плъзгаща врата или летяща
врата.

Тази сушилня трябва да бъде нивели-
рана по вертикала, за да се осигури
безупречна работа.

Чрез въртене на навиващите се кра-
ка се компенсират неравности на по-
да.

Вентилация

 Не покривайте отвора за ох-
лаждащия въздух на предната
част! В противен случай не може
да се гарантира въздушното ох-
лаждане на топлообменника.

 Въздушната междина между
долната страна на сушилнята и по-
да не трябва да бъде намалявана с
первази, мъхести килими и др. В
противен случай не може да се га-
рантира достатъчен приток на въз-
дух.

Издухваният за въздушното охлаж-
дане на топлообменника топъл въз-
дух затопля въздуха в помещението.
Поради това осигурете достатъчна
вентилация на помещението: напри-
мер отворете прозореца. В противен
случай се удължава времето на су-
шене (по-висока консумация на енер-
гия).

Преди следващо транспортиране

Останало след сушенето малко коли-
чество кондензна вода в областта на
помпата може да изтече при накло-
няване на сушилнята. Препоръка:
преди транспортирането стартирайте
за около 1 минута програмата Топло
проветряване. По този начин оста-
тъчната кондензна вода се отвежда в
резервоара за кондензна вода (който
след това трябва да изпразните) или
чрез източващия маркуч.
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Допълнителни условия за по-
ставянето

Възможност за поставяне под плот

Тази сушилня може да се постави под
работен плот.

 Внимание, излъчване на топли-
на: излизащият от сушилнята то-
пъл въздушен поток трябва да мо-
же да се отвежда. В противен слу-
чай е възможна повреда!

– Демонтаж на капака на уреда не е
възможен.

– Изводът за електрическо свързва-
не трябва да бъде инсталиран в
близост до сушилнята и да е дос-
тъпен.

– Времето за сушене може слабо да
се удължи.

Допълнително закупувана принад-
лежност

– Свързващ комплект пране-суше-
не

Тази сушилня може да се постави ка-
то колона за пране-сушене заедно с
перална машина на Miele. За целта е
необходимо само да се използва
свързващият комплект пране-сушене
на Miele.

– Цокъл

За тази сушилня се предлага цокъл с
чекмедже.



Инсталиране и свързване

58

Отвеждане на кондензната
вода навън

Забележка

Отделящата се при сушенето кон-
дензна вода се изпомпва чрез из-
точващия маркуч на задната страна
на сушилнята в резервоара за кон-
дензна вода.

Можете да отвеждате кондензната
вода с източващия маркуч на задната
страна на сушилнята и навън. Тогава
няма да е необходимо да изпразвате
резервоара за кондензна вода.

Дължина на маркуча: 1,60 m
Макс. височина на изпомпване:
1,50 m
Макс. дължина на изпомпване:
4,00 m

Като допълнително закупувана
принадлежност получавате

– удължител на маркуч,

– комплектоващ елемент "Възвратен
вентил" за външно свързване на
вода. Приложен е удължител на
маркуч.

Специални условия на свързване,
които изисква възвратният вентил

 Без възвратния вентил може
да протече вода обратно в сушил-
нята или да бъде обратно изпом-
пена и да изтече.
Тази вода може да причини щети
на сушилнята и помещението за
поставяне.
При специалните условия на
свързване, както е описано по-до-
лу, трябва да се използва възвра-
тен вентил.

Макс. височина на изпомпване с въз-
вратен вентил: 1,00 m

Специалните условия на свързване,
при които се изисква възвратен вен-
тил, са:

– Източване в мивка или подов си-
фон, ако краят на маркуча е пото-
пен във вода.

– Свързване в сифона на мивка.

– Различни възможности за свърз-
ване, където допълнително са
свързани например перална маши-
на или съдомиялна машина.

 Възвратният вентил трябва да
бъде монтиран така, че стрелката
върху възвратния вентил да сочи
по посока на протичането.
В противен случай не е възможно
изпомпване.
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Полагане на източващия маркуч

 Не дърпайте за източващия
маркуч, не го разтягайте и не го
прегъвайте.
В противен случай той може да
бъде повреден!

В източващия маркуч има малко ко-
личество остатъчна вода. Поради то-
ва поставете съд.

 Издърпайте източващия маркуч от
щуцера.

 Развийте маркуча от устройството
за навиване на маркуча и внима-
телно го извадете от държача на
скобата.

 Оставете наличната остатъчна вода
да изтече в резервоара.

 Прекарайте маркуча в зависимост
от потребността – надясно или на-
ляво.

– При дясно полагане можете да зак-
репите маркуча в канала.

– Можете да оставите маркуча в до-
лния държач на клемата, за да не
бъде неволно прегънат.
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Примери

– Източване в мивка или подов си-
фон

Използвайте държача за маркуч, за
да предотвратите прегъвания на мар-
куча.

 Натиснете с палеца отляво и отдяс-
но на държача на маркуча малките
фиксиращи куки навътре (тъмни
стрелки) и ...

 ... извадете държача на маркуча
напред (светли стрелки).*

 Осигурете източващия маркуч
срещу изплъзване, като напр. чрез
връзване, ако го окачвате на мив-
ка: вижте фигурата изглед отпред.
Изтичащата вода може да причини
щети.

 Можете да поставите възвратния
вентил на края на маркуча.

* държача на маркуча можете по-
късно да поставите отново, в слу-
чай че повече не можете да отвеж-
дате кондензната вода навън.

– Директно свързване към сифон
на мивка

 Извадете на горната задна част на
сушилнята адаптера 1 и намираща-
та се зад него скоба за маркуч 3.

 Свържете източващия маркуч, как-
то е описано по-долу.
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1. Адаптер

2. Съединителна гайка на мивката

3. Скоба за маркуч

4. Край на маркуча (закрепен към
държача за маркуч)

5. Възвратен вентил

6. Източващ маркуч на сушилнята

 Монтирайте адаптера 1 със съеди-
нителната гайка на мивката 2 към
сифона на мивката.
По правило съединителната гайка
на мивката е оборудвана с шайба,
която трябва да извадите.

 Поставете края на маркуча 4 върху
адаптера 1.

 Използвайте държача за маркуч.

 Затегнете скобата за маркуч 3 ди-
ректно зад съединителната гайка
на мивката с помощта на отвертка.

 Поставете възвратния вентил 5 в
източващия маркуч 6 на сушилня-
та.

Възвратният вентил 5 трябва да
бъде монтиран така, че стрелката
върху възвратния вентил да сочи
по посока на протичането (по по-
сока на мивката).

 Закрепете възвратния вентил със
скобите за маркуч.
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Електрическо свързване
Тази сушилня е оборудвана със
захранващ кабел и мрежов щепсел,
които са готови за присъединяване.

Достъпността на мрежовия щепсел
трябва винаги да е гарантирана, за
да се изключва сушилнята от мрежо-
вото захранване.

Свързването може да се извърши са-
мо към изпълнена съгласно VDE 0100
стационарно монтирана електриче-
ска система.

Тази сушилня в никакъв случай не
трябва да се свързва с удължаващ
кабел, като например разклонител и
други подобни, за да се изключи по-
тенциален източник на опасност
(опасност от пожар).

Типовата табела дава информация за
номиналната разходвана мощност и
съответната защита. Моля, сравнете
данните на типовата табела с данните
на електрическата мрежа.
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Зарежда-

не
1

Обороти на цен-
трофугата на пе-
ралната машина

Оста-
тъчна
влага

Енер-
гия

Време
на ра-
бота

кг об/мин % kWh мин

Памук 
2 7,0

3,5
1000
1000

60
60

1,73
0,97

137
83

Памук напълно сухо 7,0
7,0
7,0

1200
1400
1600

53
50
44

1,55
1,45
1,30

124
118
105

Памук напълно сухо
вкл. Щадене+

7,0 1000 60 1,78 145

Памук влажен за гладене 7,0
7,0
7,0
7,0

1000
1200
1400
1600

60
53
50
44

1,29
1,15
1,05
0,90

102
89
83
71

Лесна поддръжка напълно су-
хо

4,0 1200 40 0,65 57

Лесна поддръжка напълно су-
хо
вкл. Щадене+

4,0 1200 40 0,66 59

Импрегниране 2,5 800 50 1,22 110

Финиш вълна 2,0 1000 50 0,03 5

Експресна програма напълно
сухо

4,0 1000 60 1,10 97

Ризи напълно сухо 2,0 600 60 0,60 58

Дънки напълно сухо 3,0 900 60 1,28 116

Туристически екипи напълно
сухо

2,5 800 50 0,85 76

1
 Тегло на сухото пране

2
 Изпитвателна програма съгласно Регламент 392/2012/EС за енергийния етикет в съответ-

ствие с EN 61121

Всички необозначени стойности са определени, позовавайки се на стандарта EN 61121

Консумация на енергия в изключено състояние:
Консумация на енергия в неизключено състояние:

0,4 W
1,5 W

Указания за сравнителните изпитвания:
За изпитвания съгласно EN 61121 преди началото на оценяващите проверки трябва да се прове-
де един ход на сушене с 3 kg памучно пране съгласно горепосочения стандарт със 70% начална
влажност в програмата Памук напълно сухо.
В зависимост от количеството на зареждане, различните текстилни изделия, остатъчна
влага след центрофугирането, колебания в напрежението в електрическата мрежа данните
на потреблението могат да се отклоняват от посочените стойности.
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Височина 850 mm

Ширина 596 mm

Дълбочина 636 mm

Дълбочина при отворена врата 1054 mm

различно да

възможност за монтиране в колона да

Тегло прибл. 62 кг

Обем на барабана 120 л

Количество на зареждане 7,0 kg (тегло на сухото пране)

Обем на резервоара за кондензна
вода

4,8 л

Дължина на маркуча 1,60 m

Максимална височина на изпомпване 1,50 m

Максимална дължина на изпомпване 4,00 m

Дължина на захранващия кабел 2,00 m

Захранващо напрежение вижте типовата табела

Потребявана мощност вижте типовата табела

Защита вижте типовата табела

Присъдени знаци за качество вижте типовата табела

Консумация на енергия вижте глава "Данни за потребление-
то"

LED светодиоди Клас 1
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Програмиране

С програмируемите функции може-
те да адаптирате електрониката на
сушилнята към вашите лични изиск-
вания.

Програмирането се извършва в 8
стъпки (, ,  ... ) с помощта на
сензорните бутони.

Влизане в нивото за програмиране

Изискване

– Сушилнята е включена: избрана е
някаква програма.

– Вратата на сушилнята е отворена.

 Докоснете сензорния бутон Старт/
стоп и го задръжте докоснат по
време на стъпки -.

 Затворете вратата на сушилнята.

Изчакайте, докато сензорният бутон
Старт/стоп започне да свети посто-
янно ...

  ... и тогава отпуснете сензорния
бутон Старт/стоп.

Изберете програмируема функция

Номерът на програмируемата функ-
ция се показва на дисплея за вре-
мето чрез  в комбинация с число: 
напр. .

 Чрез докосване на сензорния бу-
тон  или  изберете стъпково
съответно следващата или пре-
дходната програмируема функция:

Програмируема функция

 Степени на сушене Памук

 Степени на сушене Лесна
поддръжка

 Удължаване на времето за
охлаждане

 Звук на бутоните

 ПИН код

 Проводимост

 Характеристика на изключва-
не пулт за управление

 Характеристика на изключва-
не сушилня

 Запаметяване

 Премахване на гънки

 Приглушена яркост на осве-
тените полета

 Потвърдете избраната програми-
руема функция със сензорния бу-
тон Старт/стоп.
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Обработване и запаметяване на
програмируема функция

Можете или да включите/изключите
програмируемата функция, или да
изберете различни опции.

 Чрез докосване на сензорния бу-
тон  или  включвате/изключва-
те програмируемата функция или
избирате опция:

Програмируема функция

възможен избор

       

 X X X O X X X

 X X X O X X X

 O X X X X до 

 O X

 O X

 O X

 X O

 O X X

 O X

 X X O

 X O X X X X X

X = избираем
O = фабрична настройка

 Потвърдете избраното със сензор-
ния бутон Старт/стоп.

Сега отново свети номерът на про-
грамируемата функция: напр. .

Напускане на нивото на програми-
ране

 Завъртете превключвателя за из-
бор на програма на .

Програмирането е запаметено трай-
но. Вие можете да го променяте от-
ново по всяко време.
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 Степени на сушене Памук

Можете да адаптирате индивидуал-
но степените на сушене на програ-
мата Памук в 7 степени.

Избор

 = още по-влажно

 = по-влажно

 = малко по-влажно

 = Фабрична настройка

 = малко по-сухо

 = по-сухо

 = още по-сухо

Изключение:
Програмата Памук  остава не-
променена.

 Степени на сушене Лесна
поддръжка

Можете да адаптирате индивидуал-
но степените на сушене на програ-
мата Лесна поддръжка в 7 степени.

Избор

 = още по-влажно

 = по-влажно

 = малко по-влажно

 = Фабрична настройка

 = малко по-сухо

 = по-сухо

 = още по-сухо

 Удължаване на времето
за охлаждане

Вие можете във всички програми за
степен на сушене да удължавате ав-
томатичната фаза на охлаждане
преди края на програмата в стъпки
от 2 минути до 18 минути. Тогава
текстилните изделия се охлаждат
по-силно.

Избор

 = Фабрична настройка

 = времето на охлаждане по-
дълго с 2 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 4 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 6 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 8 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 10 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 12 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 14 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 16 минути

 = времето на охлаждане по-
дълго с 18 минути
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 Звук на бутоните

Тук можете да активирате/дезакти-
вирате звуков сигнал, който прозву-
чава при докосване на сензорните
бутони.

Избор

 = изключено

 = включено (фабрична на-
стройка)

При недопустим избор прозвучава
отрицателен звуков сигнал.

 ПИН код

ПИН кодът предпазва вашата су-
шилня от неоторизирано използва-
не.

При активиран ПИН код след включ-
ване трябва да се въведе ПИН код,
за да може да се обслужва сушилня-
та.

Избор

 = изключено (фабрична на-
стройка)

 = включено

Ако сте избрали , за в бъдеще
след включване сушилнята може да
бъде ползвана само след въвеждане
на ПИН кода.

Обслужване на сушилня с ПИН код

След включване на сушилнята на
дисплея за време мига и свети .
ПИН кодът е  и не може да бъде
променян.

 Докоснете сензорния бутон , до-
като като първа цифра мига .

 Потвърдете със сензорния бутон
Старт/стоп.

 По този начин въведете и другите
две цифри.

След въвеждане и потвърждение на
 със сушилнята може да се рабо-
ти.

 Проводимост

 Тази програмируема функция
може да бъде настроена само ако
поради много мека вода неправил-
но се определя остатъчната влага.

Избор

 = изключено (фабрична на-
стройка)

 = ниско

Условие

Водата, в която са били прани
текстилните изделия, е много мека и
стойността на проводимостта (елек-
трическа проводимост) е по-малка от
150 μS/cm. За стойността на прово-
димостта на питейната вода може да
се информирате от водоснабдител-
ното предприятие.

 Активирайте  действително
само ако е налице горепосоченото
условие.
В противен случай резултатът от
сушенето ще е незадоволителен!
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 Характеристика на из-
ключване пулт за управление

За пестене на енергия елементите
на дисплея и сензорните бутони
угасват след 10 минути и само сен-
зорният бутон Старт/стоп свети пул-
сиращо. Това можете да промените.

Но: без изключване в случай на неиз-
правност.

Избор

 = изключено

Дисплеят за времето и сен-
зорните бутони не угасват
при включена сушилня.

 = включено (фабрична на-
стройка)

Дисплеят за време и сензор-
ните бутони се изключват
след 10 минути, . . . 
. . . ако след включване не
последва друго обслужване. 
. . . след старт на програма. 
Но: след изтекло време на
предварително избрано
стартиране в края на програ-
мата или в края на фазата за
защита от образуване на
гънки дисплеят за времето и
сензорните бутони се включ-
ват само за 10 минути.

Отново "включване" на показания

– Завъртете превключвателя за из-
биране на програми (не на ) или
докоснете един сензорен бутон. И
двете действия не влияят на теку-
щата програма.

– Отворете вратата, докато сушилня-
та е включена.

 Характеристики на из-
ключване сушилня

За пестене на енергия сушилнята
автоматично се изключва след 15
минути. Това време можете да удъл-
жавате или съкращавате.

Автоматичното изключване се из-
вършва след 15, 20 или 30 минути,

– ако след включването не следва
друго обслужване,

– след като е завършила програмата
за премахване на гънки,

– след като е завършила програма
без премахване на гънки.

Но: без изключване в случай на неиз-
правност.

Избор

 = след 15 минути (фабрична
настройка)

 = след 20 минути

 = след 30 минути
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 Запаметяване

Може да регулирате следното: елек-
трониката запаметява избрана про-
грама със степен на сушене или из-
бор. Освен това се запаметява про-
дължителността на програматаТо-
пло проветряване. При следващ из-
бор на програма тези настройки се
показват.

Избор

 = изключено (фабрична на-
стройка)

 = включено

Изключение:
Програмата Памук  остава не-
променена.

 Премахване на гънки

До макс. 2 часа след завършване на
процеса на сушене барабанът се
върти в специален ритъм за пре-
махване на гънки. Това помага да се
намалят гънките, ако след края на
програмата текстилните изделия не
се извадят веднага. Можете да скъ-
сите продължителността.

Избор

 = без програма за премахване
на гънки

 = 1 час

 = 2 часа (фабрична настрой-
ка)

 Приглушена яркост на ос-
ветените полета

Яркостта на затъмнените сензорни
бутони на пулта за управление може
да се избира в седем различни сте-
пени.

Яркостта се настройва веднага при
избора на различните степени.

Избор

 = най-тъмна степен

 = Фабрична настройка

...
 = най-светла степен
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