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A csomagolóanyag megsem-
misítése
A csomagolás megóvja a készüléket a
szállítási sérülésektől. A csomagoló-
anyagokat környezetvédelmi és hulla-
dékkezelés-technikai szempontok alap-
ján választották ki, így azok újrahaszno-
síthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot taka-
rít meg és csökkenti a keletkező hulla-
dék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
A elektromos és elektronikus készülé-
kek még jelentős mennyiségben tartal-
maznak értékes anyagokat. Tartalmaz-
nak olyan anyagokat, összetevőket és
alkatrészeket is, amelyek a készülékek
működéséhez és biztonságához szük-
ségesek voltak. Ezek a szemétbe kerül-
ve vagy nem megfelelő kezelés esetén
ártalmassá válhatnak az emberi egész-
ségre és a környezetre. Ezért semmi
esetre se dobja a háztartási szemétbe a
régi készülékét.

Ehelyett használja az elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására szolgáló hivatalos, kije-
lölt gyűjtő és visszavételi helyeket a
helységben, a kereskedőknél vagy a
Mielénél. A selejtezendő készüléken lé-
vő esetleges személyes adatok eltávolí-
tásért törvényileg saját maga felel. Kér-
jük, gondoskodjon arról, hogy selejte-
zendő készüléke az elszállításig gyer-
mekbiztosan legyen tárolva.
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Ez a mosógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen
használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz
vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe he-
lyezi a mosógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítés-
hez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal
megvédi önmagát, és elkerüli a mosógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a mosógép telepítéséről szóló fejezetet
valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül
el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az
útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetle-
ges következő tulajdonosnak.

Rendeltetésszerű használat

 Ezt a mosógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztar-
táshoz hasonló felállítási környezetben használják.

 Ez a mosógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.

 A mosógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak
olyan textíliák mosására használja, amelyeket a gyártó a kezelési
címkében mosásra alkalmasnak jelölt. Az összes többi felhasználási
mód tilos. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket
nem rendeltetésszerű használat vagy hibás működtetés okoz.
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 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a mosógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a
mosógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül hasz-
nálniuk.

Gyermekek a háztartásban

 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosógéptől kivéve, ha
állandó felügyelet alatt állnak.

 Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosógépet
felügyelet nélkül használniuk, ha a mosógépet úgy elmagyarázták
nekik, hogy a mosógépet biztonsággal kezelni tudják. A gyermekek-
nek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen
használat lehetséges veszélyeit.

 Gyermekeknek nem szabad a mosógépet felügyelet nélkül tisztíta-
niuk vagy karbantartaniuk.

 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a mosógép közelében tartóz-
kodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a mosógéppel játszani.

Műszaki biztonság

 Vegye figyelembe az „Telepítés“, valamint a „Műszaki adatok“ feje-
zetek utasításait is.

 Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a mosógépen
külső látható sérülések. Ne állítson fel és ne helyezzen üzembe sérült
mosógépet.
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 A mosógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa
össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszült-
ség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén
kérje ki villanyszerelő szakember véleményét.

 A mosógép megbízható és biztos működése csak akkor biztosí-
tott, ha mosógép a nyilvános villamos hálózatra van csatlakoztatva.

 A mosógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy
előírásszerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. 
Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék
és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgál-
ja.
Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó
vagy megszakadt védővezeték okoz.

 Biztonsági okokból ne használjon hosszabbító kábelt, asztali el-
osztót vagy hasonlókat (túlmelegedésből eredő tűzveszély).

 Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad ki-
cserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja Miele, hogy a
biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.

 A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy
a mosógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.

 Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak
a felhasználónak, melyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Javítá-
sokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek,
különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támaszt-
ható.
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 Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele
által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó ve-
szélyeztetésének elkerülése érdekében.

 Hiba esetén vagy tisztítás és ápolás közben a mosógép csak ak-
kor van elektromosan leválasztva a hálózatról, ha:

– a mosógép hálózati csatlakozója kihúzva vagy

– a háztartás biztosítéka kikapcsolva vagy

– a háztartás becsavarható biztosítéka teljesen kicsavarva.

 A Miele vízvédelmi rendszer akkor véd a vízkárok ellen, ha a kö-
vetkező előfeltételek teljesülnek:

– Kifogástalan víz- és elektromos csatlakozás.

– Felismerhető károk esetén a mosógépet haladéktalanul meg kell
javítani.

 Az áramlási nyomásnak legalább 100 kPa-nak kell lenni és az
1.000 kPa-t nem szabad túllépni.

 Ezt a mosógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon)
működtetni.

 Ne hajtson végre olyan módosításokat a mosógépen, amelyeket
Miele nem kimondottan engedélyezett.

 Ez a mosógép a különleges követelmények, (pl. hőmérséklet, ned-
vesség, vegyszer-, kopásállóság és vibráció) miatt speciális világí-
tóeszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világítóeszközt csak a ter-
vezett célra szabad használni. Nem alkalmas helyiség megvilágításá-
ra. A cserét csak engedéllyel rendelkező szakember vagy a Miele
ügyfélszolgálata végezheti el.
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Szakszerű használat

 Ne helyezze el a mosógépet fagyveszélyes helyiségben. A befa-
gyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak és fagypont alatti
hőmérsékleteken csökkenhet az elektronika megbízhatósága.

  Üzembe helyezés előtt távolítsa el a mosógép hátoldalán lévő
szállítási biztosítékot (lásd az „Telepítés“ fejezet „Szállítási biztosíték
eltávolítása“ szakaszát). Centrifugálásnál az el nem távolított szállítá-
si biztosíték megsértheti a mosógépet vagy a mellette álló bútorokat/
készülékeket.

 Hosszabb távollét esetén (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot, min-
denekelőtt akkor, ha a mosógép közelében nincs padlólefolyó.

 Elöntés veszélye! 
A lefolyótömlőnek a fürdőkádba történő beakasztása előtt győződjön
meg arról, hogy a víz elég gyorsan lefolyik-e. Biztosítsa a lefolyótöm-
lőt lecsúszás ellen. A kifolyó víz ellenereje a nem biztosított tömlőt ki-
nyomhatja a kádból.

 Ügyeljen arra, hogy a mosandó ruhákban ne legyenek idegen tár-
gyak (pl. szögek, tűk, érmék, gémkapcsok). Az idegen tárgyak káro-
síthatják a készülék részegységeit (pl. mosóvíztartály, mosódob). A
sérült alkatrészek pedig károsíthatják a mosott anyagokat.
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 Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőz funkció alkalmazása után. Égési
sérülés veszélye áll fenn a kilépő gőz és a dob felülete, valamint az
ajtó üvegének magas hőmérséklete által. Lépjen egy lépéssel hát-
rébb és várjon, ameddig a gőz elszáll.

 A maximális töltet mennyiség 9 kg (száraz ruhák). A részlegesen
alacsonyabb töltet mennyiségeket az egyes programokhoz a „Prog-
ramáttekintés“ fejezetben találja meg.

 Helyes mosószer-adagolás mellett nincs szükség a mosógép víz-
kőmentesítésére. Ha az ön mosógépe ennek ellenére is elvízkövese-
dett volna, használjon természetes citromsav alapú vízkőoldót. Miele
a Miele vízkőoldót ajánlja, ezeket online a shop.miele.hu honlapon,
az ön Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele vevőszolgálatán vá-
sárolhatja meg. Szigorúan tartsa be a vízkőoldószer használati utasí-
tását.

 Olyan textíliákat, amelyeket oldószertartalmú tisztítószerekkel ke-
zeltek, mosás előtt tiszta vízben jól ki kell öblíteni.

 Soha ne használjon a mosógépben oldószertartalmú tisztítószere-
ket (pl. mosóbenzint). Azok károsíthatják a készülék alkatrészeit, és
mérgező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!

 Soha ne használjon a mosógépben vagy azon oldószertartalmú
tisztítószereket (pl. mosóbenzin). A benedvesített műanyag felületek
megsérülhetnek.

 A színezőszereknek alkalmasnak kell lenniük mosógépi alkalma-
zásra és azokat csak a háztartásban szokásos mértékben szabad al-
kalmazni. Szigorúan tartsa be a gyártó használati utasításait.

http://shop.miele.hu
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 A színeltávolító szerek a kéntartalmú vegyületeik miatt korrózióhoz
vezethetnek. Színeltávolító szereket a mosógépben nem szabad al-
kalmazni.

 Ha a mosószer a szembe kerül, azonnal öblítse ki bő langyos víz-
zel. Véletlen lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. Sérült
vagy érzékeny bőrű személyek kerüljék a mosószerrel történő érint-
kezést.

Tartozékok

 Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beszerelni, ha azokat
Miele kifejezetten engedélyezi. Amennyiben más alkatrészek kerül-
nek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy ter-
mékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.

 A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító torony-
ként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van
egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a
mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és
a Miele mosógéphez.

 Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele
lábazat illeszkedjen ehhez a mosógéphez.

A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsá-
gi előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából szár-
maznak.



A mosógép kezelése

14

Kezelőpanel

a Érintőgomb 
Egy szintet visszalép a menüben.

b Érintőkijelző

c Start/Stop érintőgomb
A Start/Stop érintőgomb megérintésével a választott programot elindíthatja
vagy a már elindított programot megszakíthatja. A Start/Stop érintőgomb villog,
ha el lehet indítani egy programot. A program elindítása után a Start/Stop érin-
tőgomb folyamatosan világít.

d Optikai interfész
Adatátviteli pont a Miele vevőszolgálata számára.

e Gomb 
A mosógép be- és kikapcsolásához. A mosógép energiatakarékossági okokból
automatikusan kikapcsol. Erre a program befejezése/gyűrődésvédelem után 15
perccel, illetve a bekapcsolás után kerül sor, ha nem történik további működte-
tés.

Érintőkijelző és érintőgombok
A  és Start/Stop érintőgombok, valamint az érintőgombok a kijelzőn az ujjhe-
gyekkel való megérintésre reagálnak.

Az érintőkijelzőt hegyes vagy éles tárgyak, mint pl. ceruzák, tollak megkarcol-
hatják.
Az érintőkijelzőt csak ujjal érintse meg.
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Főmenü
A mosógép bekapcsolását követően a
kijelzőn megjelenik a főmenü.

A főmenüből juthat valamennyi fontos
almenübe.

Az  érintőgomb megérintésével a fő-
menübe jut vissza. A korábban beállí-
tott értékek nem kerülnek mentésre.

 11:02

  


Programok Kedvencek MobileStart

Segítség

Főmenü 1. oldal

A kijelző simításával a főmenü második
oldalára lapoz.

 11:02

  


Mosási
asszisztens

Ápolás Beállítások

Segítség

Főmenü 2. oldal

 Programok

Kiválaszthatja a különböző mosóprog-
ramokat.

 Kedvencek

Legfeljebb 12, ön által összeállított mo-
sóprogramot menthet el (lásd a „Ked-
venc programok“ című fejezetet).

 MobileStart

A MobileStart segítségével a
Miele@mobile App alkalmazással távol-
ról vezérelheti mosógépét.

A Távvezérlés beállításnak bekapcsolva
kell lennie.

Érintse meg a(z) MobileStart érintőgom-
bot és kövesse a kijelző utasításait.

 Mosási asszisztens

A Mosási asszisztens lépésről lépésre
vezeti önt a ruhaneműkhöz optimális
mosóprogramig (lásd a „Mosási asz-
szisztens“ című fejezetet).

 Ápolás

Az Ápolás menüben találja az ápolási
opciókat a TwinDos-rendszerhez és a
Gép tisztítása programhoz (lásd a „Tisztí-
tás és ápolás“ című fejezetet).

 Beállítások

A Beállítások menüben tudja a mosó-
gép elektronikáját a változó követelmé-
nyekhez igazítani (lásd a „Beállítások“
fejezetet).
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Példák a kezelésre

Választéklisták

Programok menü (egyszerű kiválasztás)

 11:02











2:39

2:59

1:59

1:09óra

óra óra

óra

Pamut

Pamut  Kímélő

Könnyen kez.

Programok

Segítség

Ujját a kijelzőn végighúzva balra vagy
jobbra lapozhat. Az ujját helyezze az
érintőkijelzőre, és mozgassa a kívánt
irányba.

A narancssárga gördítősáv mutatja,
hogy további választási lehetőségek kö-
vetkeznek.

Egy mosóprogram kiválasztásához
érintsen meg egy programnevet.

A kijelző a választott program alapme-
nüjébe lép.

Extrák menü (többszörös választás)

 11:02

Quick

ECO

Pótvíz

Kiegészítő
öblítés









Extrák 

OK

Ujját a kijelzőn végighúzva balra vagy
jobbra lapozhat. Az ujját helyezze az
érintőkijelzőre, és mozgassa a kívánt
irányba.

A narancssárga gördítősáv mutatja,
hogy további választási lehetőségek kö-
vetkeznek.

Extrák kiválasztásához érintsen meg
egy vagy több Extrák érintőgombot.

Az aktuálisan kiválasztott Extrák na-
rancsszínűek.

Egy Extra ismételt kiválasztásához érint-
se meg újra az Extra érintőgombot.

Az OK érintőgombbal aktiválhatók a ki-
jelölt Extrák.
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Számértékek beállítása

Egyes menükben beállíthat számértéke-
ket.

12    00
11       59
10       58

13       01
14       02

Idő

OK

A számokat az ujját felfelé vagy lefelé
húzva adja meg. Az ujját helyezze a mó-
dosítandó számjegyre és mozgassa a
kívánt irányba. Az OK érintőgombbal
mentheti a beállított számértéket.

Tanács: Ha a számjegyeket csak rövid
ideig érinti meg, megjelenik a szám-
jegyblokk. Amint egy érvényes értéket
adott meg, az OK érintőgomb zöldre
vált.

Legördülő menü

A legördülő menüben különböző infor-
mációkat jeleníthet meg, pl. egy mosó-
programhoz.

 11:02

40 °C 1600
1:57
Pamut

óra

Áttekintés

Hőmérséklet fordulatszám

TwinDos Extrák
nem választottnem választott

 Időzítő  mentés


ford/p.

Érintse meg a képernyő felső szélét kö-
zépen és húzza az ujját a kijelzőn lefelé.

Súgó megjelenítése

A Főmenüben és a Programok menü-
ben a kijelző alsó részén jelenik meg a
Segítség.

 Érintse meg a(z) Segítség érintőgom-
bot az útmutatások megjelenítéséhez.

 Az előző képernyőhöz történő vissza-
téréshez érintse meg a(z) Bezár érintő-
gombot.

Kilépés a menüszintből

 Az előző képernyőhöz történő vissza-
téréshez érintse meg az  érintő-
gombot.

Az eddig bevitt, de a(z) OK gombbal jó-
vá nem hagyott adatokat a rendszer
nem menti el.
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 A helytelen felállítás és csatla-
koztatás károkat okozhat.
A mosógép helytelen felállítása és
csatlakoztatása súlyos anyagi káro-
kat okoz.
Vegye figyelembe az „Telepítés“ feje-
zetet.

Ennél a mosógépnél egy teljes műkö-
déspróbát hajtottak végre, ezért talál-
ható a dobban vízmaradvány.

A védőfólia és a gyári címkék
eltávolítása
 Távolítsa el

– a védőfóliát az ajtóról

– az összes gyári címkét (amennyiben
van) az elülső oldalról és a tetőről.

Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó
kinyitása után lát meg (pl. a típustáb-
la), kérjük ne távolítsa el!

Vegye ki a mosószeres patro-
nokat és a könyökidomot a
dobból.
A dobban található két mosószeres fla-
kon az automatikus mosószer-adago-
láshoz és egy könyökidom a leeresztő
tömlőhöz.

 Húzza fel az ajtót.

 Vegye ki mindkét flakont és a könyök-
idomot.

 Kis lendülettel csukja be az ajtót.



Első üzembe helyezés

19

Miele@home

Mosógépe beépített Wi-Fi modullal
van felszerelve.

A használatához szüksége van a követ-
kezőkre:

– Wi-Fi hálózat

– Miele@mobile alkalmazás

– Miele felhasználói fiók. A felhasználói
fiókot a Miele@mobile App segítégé-
vel tudja létrehozni.

A Miele@mobile App végigvezeti önt a
mosógép és az otthoni Wi-Fi hálózat
közötti kapcsolat létrehozásánál.

Miután a mosógépet a Wi-Fi hálózatba
bekötötte, az App-al pl. a következőket
tudja elvégezni:

– Mosógépe távoli vezérlése

– Információkat kérhet le háztartási ké-
szüléke üzemi állapotáról

– Útmutatások lehívása mosógépe
programlefutásához

A mosógépe Wi-Fi hálózatba való bekö-
tésével megnövekszik az energiafo-
gyasztás, akkor is, ha a mosógép ki van
kapcsolva.

Gondoskodjon arról, hogy a mosó-
gép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat
jelerőssége megfelelő legyen.

A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tarto-
mányt oszt meg más készülékekkel (pl.
mikrohullámú sütő, távirányítású játé-
kok). Ezért időszakos vagy állandó kap-
csolódási zavarok léphetnek fel. A kínált
funkciók állandó rendelkezésre állását
ezért nem lehet biztosítani.

A Miele@home elérhetősége

A Miele@mobile App használata a
Miele@home szolgáltatások elérhetősé-
gétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem min-
den országban elérhető.

Információkat az elérhetőségről a
www.miele.com weboldalon talál.

Miele@mobile alkalmazás

A Miele@mobile alkalmazást ingyene-
sen letöltheti az Apple AppStore-ból
vagy a Google Play áruházból.
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A mosógép bekapcsolása
 Nyomja meg a  gombot.

Az üdvözlőüzenet jelenik meg.

A kijelző végigvezeti az első üzembe
helyezés 6 lépésén.

1. A kijelző nyelvének beállítá-
sa
Felszólítást kap a kijelző nyelvének
megadására. A nyelv utólagos átállítása
bármikor lehetséges a Beállítások me-
nüben.

italiano

Nyelv

magyar

nederlands

norsk

polski

português

OK

 Lapozzon jobbra vagy balra, amíg a
kívánt nyelv meg nem jelenik.

 Érintse meg a kívánt nyelv érintő-
gombját.

A választott nyelv narancs színű és a ki-
jelző a Miele@home beállítására vált.

2. Miele@home beállítása

kihagyás tovább

"Miele@home" beállítása?

 Ha a Miele@home-ot közvetlenül be-
állítja: érintse meg a(z) tovább érintő-
gombot.

Tanács: Ha a beállítást későbbre sze-
retné elhalasztani, érintse meg a(z) kiha-
gyás érintőgombot. A kijelzőn megjele-
nik a következő üzenet:
 Későbbi beállítás a "Beállítások" /
"TwinDos" alatt lehetséges.
Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

WPS APP

Milyen csatlakozási módot választ?

 Válassza ki a kívánt csatlakozási mó-
dot.

A kijelző és a Miele@mobile App tovább
vezetik Önt a lépéseken.
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3. Időformátum beállítása
Az időt 24 vagy 12 órás ritmusban jele-
nítheti meg.

 Válassza ki a kívánt időformátumot és
nyugtázza az OK érintőgombbal.

A kijelző a beállított időre vált.

Idő beállítása

Ez az üzenet csak akkor jelenik meg,
ha a mosógép még nem volt csatla-
koztatva Wi-Fi hálózathoz.

A Wi-Fi hálózatra történő csatlakozás-
kor az idő automatikusan beállításra
kerül.

12    00
11       59
10       58

13       01
14       02

Idő

OK

 Az ujját helyezze a módosítandó
számjegyre és mozgassa a kívánt
irányba.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

4. Szállítási biztosíték eltávolí-
tása

 Az el nem távolított szállítási biz-
tosíték károkat okozhat.
Az el nem távolított szállítási biztosí-
ték károkat okozhat a mosógépben
és a mosógép mellett álló bútorok-
ban/készülékekben.
Távolítsa a szállítási biztosítékot az
„Elhelyezés és csatlakoztatás“ feje-
zetben leírtak szerint.

 A szállítási rögzítő eltávolítását hagyja
jóvá az OK érintőgombbal.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik
meg:

 Távolítsa el a szállítási biztosítékot és ve-
gye figyelembe a használati útmutató bizton-
sági és üzembe helyezési útmutatásait.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK érintő-
gombbal.

A kijelző a TwinDos beállítására vált.
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5. TwinDos üzembe helyezés

kihagyás tovább

"TwinDos"  beállítása?

 Érintse meg a(z) tovább érintőgombot
a TwinDos közvetlen beállításához.

Tanács: Ha a beállítást későbbre sze-
retné elhalasztani, érintse meg a(z) kiha-
gyás érintőgombot. A kijelzőn megjele-
nik a következő üzenet:
 Későbbi beállítás a "Beállítások" /
"TwinDos" alatt lehetséges.
Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

Beállítások a  fiókhoz

A továbbiakban ismertetjük a Miele Ult-
raphase 1 és Miele Ultraphase 2 beállí-
tását. Más mosószer beállítása hason-
lóan történik.

Nincs
mosószer

Mosószer a  fiókhoz

Miele
UltraPhase 1

Univerzális
mosószer

Color
mosószer

Finom
mosószer

Finom/Gyapjú
mosószer

OK

11:02

 Érintse meg az Miele UltraPhase 1 érin-
tőgombot.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik
meg:
 A mosószer adagolási javaslatát a normál
szennyezettségű mosási folyamatra adja
meg. Vegye figyelembe a vízkeménységet.

Az adagolási mennyiség az
UltraPhase 1-hez  (Keménységi
tartomány: II) előre be van állítva.

58
57
56

59
60

Adagol. menny.  fiók

ml

OK

11:02

 Hagyja jóvá a beállított értéket az OK
érintőgombbal vagy javítsa ki az érté-
ket.

UltraPhase 1

 Keménységi tartomány I 46 ml

 Keménységi tartomány II 58 ml

 Keménységi tartomány III 70 ml

A kijelzőn megjelenik:
  tartály behelyezése
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 Vegye le a fóliát a mosószerflakonról.

 Nyissa ki a TwinDos fedelét.

 Tolja be az UltraPhase 1 mosó-
szerflakont a 1 fiókba, míg hallhatóan
bepattan.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik
meg:
 Most végezze el a beállítást az UltraPhase
2-höz.
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Beállítások a  fiókhoz

Az adagolási mennyiség az
UltraPhase 2-höz  (Keménységi
tartomány: II) előre be van állítva.

45
44
43

46
47

Adagol menny.  fiók

ml

11:02

OK

 Hagyja jóvá a beállított értéket az OK
érintőgombbal vagy javítsa ki az érté-
ket.

UltraPhase 2

 Keménységi tartomány I 36 ml

 Keménységi tartomány II 45 ml

 Keménységi tartomány III 54 ml

A kijelzőn megjelenik:
  tartály behelyezése

 Vegye le a fóliát a mosószerflakonról.

 Tolja be az UltraPhase 2 mosó-
szerflakont a 2 fiókba, míg hallhatóan
bepattan.

A flakon behelyezésekor a kijelzőn meg-
jelenik:
 "TwinDos" beállítva. Módosításokat a "Be-
állítások" / "TwinDos" alatt végezhet.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

 Csukja be a TwinDos fedelet.

A kijelző a kalibrálás programra vált.
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6. A program elindítása a kalib-
ráláshoz

Az optimális víz- és áramfelhasználás-
hoz, valamint az optimális mosási
eredményhez fontos, hogy a mosógé-
pet beállítsa.

Ehhez el kell indítani a Pamut progra-
mot ruhanemű nélkül.

Egy másik program elindítása csak a
beállítás után lehetséges.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik
meg:

 Nyissa ki a vízcsapot és a Pamut 90°C
programot üres dobbal indítsa el

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A kijelző a Pamut program alapmenüjé-
be vált.

 11:02

90 °C 1600
1:57
Pamut

óra

Áttekintés

Hőmérséklet fordulatszám

TwinDos Extrák
nem választottFehér

 Időzítő  mentés

ford/perc

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

A mosógép beállítását szolgáló prog-
ram elindult. A programidő kb. két óra.

A program végén egy üzenet jelenik
meg a kijelzőn:

 Az üzembehelyezés befejeződött.

 Fogja meg az ajtót és nyissa ki.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire,
hogy a dob megszáradhasson.

 Kapcsolja ki a mosógépet a  gomb-
bal.
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Energia- és vízfogyasztás
– Használja ki a mindenkori mosóprog-

ram maximális töltet mennyiségét.
Az energia- és vízfelhasználás az
összmennyiségre vonatkozóan így a
legalacsonyabb.

– Csekély töltetnél a mosógép mennyi-
ségi automatikája gondoskodik a víz-,
és energiaigény csökkentéséről.

– Használja az Expressz 20 programot
a kisebb, enyhén szennyezett textíli-
ákhoz.

– A modern mosószerek lehetővé te-
szik az alacsony mosási hőmérsékle-
ten (pl. 20 °C) való mosást. Használ-
jon energiatakarékosság céljából
megfelelő hőmérséklet beállításokat.

– Alacsony hőmérsékleten és/vagy fo-
lyékony mosószerrel való mosáskor
fennáll a csíra- és szagképződés ve-
szélye a mosógépben. Ezért a Miele
javasolja, hogy a mosógépet havonta
egyszer tisztítsa.

A kijelzőn az Higiénia info: válassza ki az
"Ápolás" programot és indítsa el a "Ké-
szülék tisztítása" lehetőséget. üzenettel
emlékezteti erre a mosógép.

– Energia megtakarításához használja a
melegvízcsatlakozót.

– Lehetősége van alternatív vízfajták
(pl. esővíz) használatára is.

Mosószerfogyasztás
– Pontos adagoláshoz használja az au-

tomatikus mosószer-adagolást.

– Az adagolásnál vegye figyelembe a
ruhák szennyezettségi fokát.

– Legfeljebb annyi mosószert használ-
jon, amennyi a mosószer csomagolá-
sán fel van tüntetve.

Tipp a mosást követő gépi szá-
rításhoz
Szárításnál energiatakarékossági okok-
ból a mindenkori mosóprogram legma-
gasabb centrifugálási végfordulatszá-
mát válassza.
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EcoFeedback
A legördülő menüben kaphat informáci-
ókat mosógépe energia- és vízfogyasz-
tásáról.

A kijelzőn a következő információk je-
lennek meg:

– A programfolyamat előtt egy előrejel-
zés az energia- és vízfelhasználásról.

– A programfolyamat közben, vagy a
program végén a tényleges energia-
és vízfelhasználás.

 11:02

40 °C 1600
1:57
Pamut

óra

Áttekintés

Hőmérséklet fordulatszám

TwinDos Extrák
nem választottnem választott

 Időzítő  mentés


ford/p.

 Nyissa meg a legördülő menüt.

1. Előrejelzés

A jobb oldali oszlopdiagram mutatja az
energia- és vízfogyasztás előrejelzé-
sét.

Minél több sáv látható, annál több ener-
gia vagy víz kerül felhasználásra.

Az előrejelzés a kiválasztott mosóprog-
ram, hőmérséklet és a választott Extrák
szerint változik.

2. Tényleges felhasználás

A program közben és végén leolvas-
hatja a tényleges energia- és vízfo-
gyasztást.

Továbbá megjelenítheti a költségeket.
További információkat a „Beállítások,
“Fogyasztás„ fejezetben talál.

A fogyasztás a program előrehaladásá-
val változik.

Az ajtó nyitása, vagy az automatikus
kikapcsolás a program befejezése
után az adatokat ismét az előrejelzésre
állítja vissza.

Tanács: Megjelenítheti az utolsó mosó-
program fogyasztási adatait és az össz-
fogyasztást („Beállítások“ fejezet, „Fo-
gyasztás“ rész).
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 Ürítse ki a zsebeket.

 Az idegen tárgyak károkat okoz-
hatnak.
Szögek, érmék, gémkapcsok stb. ká-
rosíthatják a textíliát és az alkatrésze-
ket.
Mosás előtt ellenőrizze a ruhadara-
bokat és távolítsa el az idegen tár-
gyakat.

A szennyes szétválogatása

 Válogassa szét a textíliákat szín sze-
rint és az ápolási címkén található
piktogramok szerint (a gallérnál vagy
az oldalsó varrásnál).

Tanács: A sötét textíliák gyakran „enge-
dik a színüket“ az első mosásoknál.
Hogy semmi se színeződjön el, mossa
külön a világos és sötét textíliákat.

Foltok előkezelése

 Mosás előtt távolítsa el a foltokat a
textíliákról, lehetőleg addig, amíg fris-
sek a foltok. Egy nem színeződő ken-
dővel törölje le a foltot. Ne dörzsölje!

Tanács: A foltok (vér, tojás, kávé, tea
stb.) gyakran kis trükkökkel eltávolítha-
tók. Ezeket a tippeket egy „Mosási kis-
lexikonban“ gyűjtötte össze a Miele. Ezt
közvetlenül a Mielétől vagy a Miele
weboldalán szerezheti be, illetve bele is
lapozhat.

 Oldószertartalmú tisztítószerek
károkat okozhatnak.
Tisztítóbenzin, folttisztító szer stb.
károsíthatják a műanyag részeket.
A textíliák kezelésekor ügyeljen arra,
hogy semmilyen műanyag alkatrész-
hez ne érjen a tisztítószer.

 Oldószertartalmú tisztítószerek
robbanást okozhatnak.
Oldószertartalmú tisztítószerek hasz-
nálatakor robbanékony egyveleg ke-
letkezhet.
Ne használjon oldószertartalmú tisz-
títószereket a mosógépben.

Általános tanácsok

– Függönyöknél: a görgőket és az
ólomszálat távolítsa el vagy kösse be
egy zacskóba.

– Melltartóknál a kibomlott merevítőt
varrja vissza vagy távolítsa el.

– Zipzárakat, kapcsokat, bújtatókat és
patentokat a mosás előtt zárja be.

– Zárja be az ágyneműket és a párna-
huzatokat is, hogy kis tárgyak ne ke-
rülhessenek beléjük.

Ne mosson olyan textíliákat, amelyek
nem mosható jelöléssel vannak ellátva
(ápolási piktogram ).

https://www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm#p508
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A mosógép bekapcsolása
 Nyomja meg a  gombot.

A dobmegvilágítás bekapcsol.

A dobmegvilágítás 5 perc után auto-
matikusan kialszik.

Tanács: A dobmegvilágítás ismételt be-
kapcsolásához nyissa meg a legördülő
menüt az Áttekintés menüben és érintse
meg az  érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a főmenü.

Programválasztás
 Érintse meg a(z) Programok érintő-

gombot.

 11:02











2:39

2:59

1:59

1:09óra

óra óra

óra

Pamut

Pamut  Kímélő

Könnyen kez.

Programok

Segítség

 Lapozzon a kijelzőn jobbra, amíg a kí-
vánt program meg nem jelenik.

 Érintse meg a program érintőgombját.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

 11:02

40 °C 1600
2:39
Pamut

óra

Áttekintés

Hőmérséklet fordulatszám

TwinDos Extrák
nem választottSzínes

 Időzítő  mentés





ford/perc

Még három alternatíva van a program-
választáshoz.

1. a kedvencek

2. a mosási asszisztens,

3. a MobileControl
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A hőmérséklet kiválasztása

Módosíthatja egy mosóprogram előre
beállított hőmérsékletét.

A mosógépben elért hőmérsékletek a
kiválasztott hőmérsékletektől eltérhet-
nek. Az energiabefektetés és a mosási
idő kombinációjával optimális mosási
eredményt ér el.

 Érintse meg a(z) Hőmérséklet érintő-
gombot.

 Válassza ki a kívánt hőmérsékletet.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

A fordulatszám kiválasztása

Módosíthatja egy mosóprogram előre
beállított centrifuga-fordulatszámát.

 Érintse meg a(z) fordulatszám érintő-
gombot.

 Válassza ki a kívánt centrifugálási for-
dulatszámot.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

TwinDos aktiválása

A TwinDos-adagolás minden program-
nál automatikusan be van kapcsolva,
amelynél adagolás lehetséges.

1. TwinDos be- vagy kikapcsolása

 Érintse meg a(z) TwinDos érintőgom-
bot és válassza ki a ki-t vagy a be.-t.

2. Mosószer kiválasztása

A Miele 2 fázisú rendszerének használa-
takor meg kell adnia a ruha színének
összetételét.

 Fehér ruhákhoz válassza a Fehér-t
vagy színes ruhákhoz a Színes-t.

Ha más mosószereket használ, ezeket
ki kell választania.

 Válassza ki a(z) , vagy  fiókot.

Tanács: Csak a programhoz engedélye-
zett mosószerek kerülnek kijelzésre.

3. A ruhák szennyezettségi fokának
kiválasztása

A kijelző megkérdezi a ruhák szennye-
zettségi fokát.

 Válasszon a(z) enyhe, normál és a(z)
erős közül.

 Nyugtázza a kiválasztást az OK érin-
tőgombbal.

Az automatikus adagolás be van kap-
csolva.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

További információkat az „5. Mosószer
hozzáadása“ fejezet „TwinDos“ szaka-
szában talál.
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Extrák kiválasztása

A mosóprogramokat az extrák segítsé-
gével ki tudja egészíteni.

 Érintse meg az Extrák érintőgombot.

 Válasszon ki egy vagy több extrát.

Nem minden extrát lehet egymással
kombinálni, pl. ECO és Quick. A nem
kombinálható extrák elsötétülnek és
nem választhatók ki.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

További információkat az „Extrák“ feje-
zetben talál.

CapDosing aktiválása

Ehhez a mosóprogramhoz használhat-
ja a kapszula adagolást.

 Érintse meg a(z) CapDosing érintő-
gombot.

A kijelzőn láthatók a kapszula fajták,
amik a programhoz választhatók.

 Válassza ki a kívánt kapszula fajtát.

A kapszula adagolás aktív.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

További információk az „5. Mosószer
hozzáadása“ fejezetben, a „Kapszula-
adagolás“ szakaszban találhatók.

Foltok kiválasztása

A foltos ruhák jobb tisztítása érdeké-
ben különböző foltfajták választhatók
ki. A mosóprogram a foltnak megfele-
lően változik.

 Érintse meg a(z) Foltok érintőgombot.

 Válassza ki a listából a ruháján lévő
folt típusát.

 Nyugtázza a kiválasztást az OK érin-
tőgombbal.

Néhány folt kiválasztása során hasznos
információs szövegek jelennek meg.

 Nyugtázza az információs szövegeket
az OK érintőgombbal.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menübe.

 Időzítő
Az időzítővel meghatározhatja a mosó-
program végét, vagy indítását.

További információkat az „Időzítő“ feje-
zetben talál.
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Az ajtó nyitása

 Fogja meg az ajtót és húzza fel azt.

Ellenőrizze, hogy a dobban nincse-
nek-e állatok vagy idegen tárgyak,
mielőtt a textíliát bepakolja.

Maximális töltetmennyiségnél az ener-
gia- és vízfogyasztás - a teljes töltet-
mennyiségre vonatkoztatva - a legala-
csonyabb. A túltöltés rontja a mosási
eredményt és elősegíti a gyűrődések
képződését.

 Helyezze a szennyest széthajtogatva
és lazán a dobba.

A különböző méretű ruhadarabok nö-
velik a mosóhatást és a centrifugálás
során jobban eloszlanak.

Tanács: A legördülő menüben megjele-
nik a választott program maximális töl-
tetmennyisége.

Továbbá 25 %-os lépésekben kerül ki-
jelzésre, hogy a maximális töltetmennyi-
ség hány százaléka található a dobban
és mennyi mosószert kellene adagolnia,
ha nem a TwinDost választja.

Az ajtó zárása

 Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be
textília az ajtó és a tömítőgyűrű közé.

 Kis lendülettel csukja be az ajtót.
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A mosógép több különböző lehetőséget
kínál önnek a mosószer hozzáadásá-
hoz.

TwinDos
Ez a mosógép TwinDos rendszerrel van
kialakítva.

A TwinDos-t aktiválni kell az „Első
üzembehelyezés“ fejezetben leírtak
szerint.

Az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mű-
ködési módja

Az UltraPhase 1 egy folyékony mosó-
szer, amely a szennyeződést oldja és a
leggyakoribb foltokat eltávolítja. Az
UltraPhase 2 egy fehérítőszer, amely el-
távolítja a makacs foltokat. Mindkét szer
a mosási folyamat különböző időpontja-
iban kerül adagolásra az optimális mo-
sási eredmény elérése érdekében. Az
UltraPhase 1 és az UltraPhase 2 a fehér
és színes textíliákat alaposan megtisz-
títják. Az UltraPhase 1 és az
UltraPhase 2 eldobható flakonokban
kapható a Miele online shop-ban
(shop.miele.hu) vagy a Miele szakkeres-
kedőjénél.

A TwinDos-adagolás bekapcsolása

A TwinDos-adagolás minden program-
nál automatikusan be van kapcsolva,
amelynél adagolás lehetséges.

Tanács: A mosószerek adagolási meny-
nyiségei be vannak állítva. Túl erős hab-
képződés esetén a  Beállítások, Prog-
ram lefutás, TwinDos menüben csökkent-
heti az adagolási mennyiséget.

TwinDos adagolás módosítása

A ruha javasolt színösszetételét módo-
síthatja.

 Érintse meg a(z) TwinDos érintőgom-
bot és válassza ki a kívánt színössze-
tételt.

TwinDos adagolás kikapcsolása

 Érintse meg a(z) TwinDos érintőgom-
bot.

 Érintse meg a(z) ki érintőgombot.

A flakonok kivétele

 A reteszelés feloldásához nyomja
meg a sárga gombot a flakon felett.

 Húzza ki a patront.

http://shop.miele.hu
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Szennyezettségi fok

A ruha szennyezettsége három szeny-
nyezettségi fokra van beosztva:

–  enyhe
Nem látható szennyeződés és folt

–  normál
Látható a szennyeződés, és/vagy ke-
vés enyhe folt ismerhető fel

–  erős
Világosan felismerhető szennyeződés
és/vagy folt.

A TwinDos mosószer adagolási mennyi-
sége és öblítéskor a vízmennyiség a 
normál szennyezettségi fokra van beállít-
va.

 Másik szennyezettségi fok kiválasztá-
sához érintse meg a(z) TwinDos érintő-
gombot.

A mosószer mennyisége és az öblítővíz
mennyisége a szennyezettségi foknak
megfelelően módosul.

Egyes programokban nem választható
ki szennyezettségi fok. Ezeket a prog-
ramokat enyhén szennyezett ruhákhoz
tervezték.

További szerek alkalmazása a foltel-
távolításhoz

Ha még további szereket használ a folt-
eltávolításhoz, a következő lehetőségei
vannak:

– Booster kapszula használata és a
kapszula adagolás aktiválása.

– Töltse a folteltávolító sót a mosósze-
res fiók  rekeszébe.
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Mosószeradagoló-fiókok
Bármilyen mosószert használhat, amely
a háztartási gépekhez alkalmas. Vegye
figyelembe a csomagoláson lévő hasz-
nálati és adagolási útmutatót.

Ügyeljen arra, hogy a TwinDos ada-
golás ki legyen kapcsolva.

A mosószer adagolásnál a legördülő
menüben az adagolási javaslat értékét
vegye figyelembe.

A megadott százalékok a mosószer
csomagolásán feltüntetett megadott
mosószermennyiségre vonatkoznak.

40 % = kissé kevesebb, mint a fele
50 % = a fele
60 % = kissé több, mint a fele
75 % = háromnegyed

100 % = az ajánlott mosószermeny-
nyiség

Vegye figyelembe a víz keménységét.

Mosószer betöltése

 Húzza ki a mosószeres fiókot és tölt-
se be a mosószert a kamrákba.

 Mosószer az előmosáshoz

 Mosószer a főmosáshoz és az áz-
tatáshoz




Öblítőszer, vasalást segítő, folyé-
kony keményítő vagy kapszula

Tabletták vagy patronok behelyezése

A tablettákat vagy patronokat mindig
közvetlenül a ruhához adja a dobba. A
mosószer rekeszen keresztül nem lehet
beadagolni.

Folyékony mosószerek használata az
előmosásnál

Folyékony mosószerek használata a fő-
mosásban aktivált előmosás esetén
nem lehetséges.

Használja a TwinDos adagolást az akti-
vált előmosással való mosáshoz.
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Öblítőszer betöltése

 Töltse az öblítőszert, a vasalást segí-
tőt, vagy a folyékony keményítőt a 
kamrába. Ügyeljen a maximális be-
töltési magasságra.

A legutolsó öblítéssel kerül a szer a ru-
hákhoz. A mosóprogram végén egy kis
maradék víz marad a kamrában .

Többszöri automatikus keményítés
után tisztítsa ki az öblítőszer rekeszt
és különösképpen a beszívócsövet.

Tippek az adagoláshoz

Az adagolásnál vegye figyelembe a ru-
hák szennyezettségi fokát és a töltet
mennyiségét. Kisebb töltetmennyiség
esetén csökkentse a mosószer mennyi-
ségét (pl. fél töltetnél a mosószert ⅓-al
csökkentse).

Túl kevés mosószer következtében:

– a ruha nem lesz tiszta és idővel el-
szürkül és megkeményedik.

– penész képződhet a mosógépben.

– a zsírt nem távolítja el teljesen a ruhá-
ból.

– vízkő rakódhat le a fűtőtesteken.

Túl sok mosószer következtében:

– rossz lehet a mosási, öblítési és cent-
rifugálási eredmény.

– nagyobb a vízfelhasználás az auto-
matikusan elvégzett kiegészítő öblítés
miatt.

– nagyobb a környezeti terhelés.

A mosószerekhez és azok adagolásá-
hoz további információkat a „Mosósze-
rek“ fejezetben talál.
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Kapszula-adagolás
Ha a programbeállításoknál a CapDo-
sing-t választotta, a mosószer ehhez a
mosóprogramhoz a kapszulán keresztül
adagolódik.

Egy mosóprogramhoz csak egy kapszu-
lát lehet kiválasztani.

A kapszulák három különböző tartalom-
mal állnak rendelkezésre:

 = Textil ápolószerek (pl. öblítő,
impregnálószer)

 = Adalék (pl. mosószerhatás-ja-
vító)

 = Mosószer (csak a főmosás-
hoz)

Aszerint, hogy melyik beállítást válasz-
totta ki, a mosószer, az adalék, vagy a
textil ápolószer a kapszulákon keresztül
adagolódnak.

Egy kapszula mindig a megfelelő
mennyiségű szert tartalmazza egy mo-
sási művelethez.

A kapszulákat beszerezheti a Miele
webáruházban (www.shop.miele.hu), a
Miele gyári vevőszolgálatán, vagy a
Miele szakkereskedőjén keresztül.

 A kapszulák veszélyeztethetik az
egészségét.
A kapszulában található anyagok le-
nyelés vagy bőrrel való érintkezés
esetén egészségkárosító hatásúak
lehetnek.
Tartsa a kapszulákat gyermekektől
távol.

Kapszula behelyezése

 Nyissa ki a mosószeres fiókot.

 Nyissa fel a rekesz fedelét /.

 Nyomja be erősen a kapszulát.

https://shop.miele.de
https://shop.miele.de
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 Csukja le a fedelet és nyomja rá erő-
sen.

 Csukja be a mosószeres fiókot.

A kapszula mosószeres fiókba való
behelyezésével az kinyílik. Ha a
kapszulát használat nélkül ismét eltá-
volítják a mosószeres fiókból, a
kapszula kifolyhat.
A nyitott kapszulát dobja el.

A mindenkori kapszula-fajta tartalma a
megfelelő időpontban kerül hozzáadás-
ra a mosóprogramhoz.

A vízbefolyás a  kamrában a
kapszula-adagolás esetén kizárólag
a kapszulán keresztül történik.
Ne töltsön be további öblítőszert a 
kamrába.

 A mosóprogram befejezése után tá-
volítsa el az üres kapszulát.

Műszaki okokból kis mennyiségű víz
marad a kapszulában.



6. A program indítása

39

Program indítása
Ha a Start/Stop érintőgomb villog, elin-
díthatja a programot.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

Az ajtó reteszel és a mosóprogram elin-
dul.

A kijelzőn a programállapot látható.

 11:02


Pamut

Státusz

Hátral.idő óra2:27
Mosás

Textíliák utántöltése



A mosógép tájékoztatja önt a minden-
kori elért programlépésről és a program
hátralévő idejéről.

Ha a késleltetett indítás kiválasztásra
került, ez jelenik meg a kijelzőn.

A dobmegvilágítás a program elindulása
után kikapcsol.

Energiatakarékosság

Tíz perc után a kijelző elemek elsötétül-
nek. A Start/Stop érintőgomb pulzálva
világít.

A kijelző elemeit újra bekapcsolhatja:

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bokat (nincs hatással a futó program-
ra).

Ruhanemű behelyezése a
program működése közben

Ruhák behelyezése vagy kivétele bár-
mikor lehetséges.

 Érintse meg a(z) Textíliák utántöltése
érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a következő:
 Kérem várjon

A mosóprogram leáll, és az ajtó kiold.

A kijelzőn megjelenik:

 11:02


Pamut

Státusz

Textíliák utántöltése
Ajtó nyitás lehetséges



 Nyissa ki az ajtót és helyezzen be
vagy vegyen ki ruhaneműket.

 Csukja be az ajtót.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

A mosóprogram folytatódik.

Ruhák behelyezése vagy kivétele általá-
ban akkor nem lehetséges, ha:

– a mosóvíz hőmérséklete 55 °C felett
van

– a vízszint a dobban meghalad egy
meghatározott értéket
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A program vége
Gyűrődésvédelemnél az ajtó még rete-
szelve van és a kijelzőn megjelenik a
Vége/Gyűrődésvédelem és a "Start/Stop"-
pal kinyit.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot. Az ajtó reteszelése kiold.

A dobmegvilágítás bekapcsol.

Tanács: A gyűrődésvédelem végét kö-
vetően az ajtó reteszelése automatiku-
san kiold.

 Fogja meg az ajtót és nyissa ki.

 Vegye ki a ruhákat.

A dobban felejtett ruhadarabok a kö-
vetkező mosásnál összemehetnek
vagy elszínezhetnek más ruhákat.
Vegyen ki minden ruhadarabot a
dobból.

 Ellenőrizze az ajtón lévő tömítőgyűrűt,
hogy ne maradjon benne idegen
tárgy.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire,
hogy a dob megszáradhasson.

 Kapcsolja ki a mosógépet a  gomb-
bal.

 Ha kapszulát használ, távolítsa el a
használt kapszulát a mosószeres fi-
ókból.

Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosó-
szeradagoló fiókot, hogy megszárad-
hasson.
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Végcentrifugálási fordulatszám
a mosóprogramban
A program választásakor mindig a mo-
sóprogramhoz optimális fordulatszám
jelenik meg a kijelzőn.

Néhány mosási programnál magasabb
fordulatszám választható.

A táblázatban a legmagasabb választ-
ható fordulatszám van megadva.

Program ford./perc

Pamut 1600

Pamut  1400

Könnyen kezelhető 1200

Kímélő 900

QuickPowerWash 1600

Automatikus plus 1400

Gyapjú  1200

Selyem  600

Expressz 20 1200

Ingek/Blúzok 900

Farmer 900

Sötét színű ruhák 1200

Sportruházat 1200

Sportcipő 600

Outdoor 800

Impregnálás 1000

Tollal töltött ruha 1200

Pehelypaplan 1200

Párna 1200

Pamut - higiénia 1600

Függöny 600

Új textília 1200

Csak öblítés 1600

Keményítés 1200

Felfrissítés –

Végső gőzölés –

Szivattyúzás / Centrifugálás 1600

Gép tisztítása 900
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Végcentrifugálás kihagyása
(Öblítés állj)
 Válassza ki az Öblítőstop Extrát.

Az „Öblítés állj“ esetén a ruhák az utol-
só öblítési művelet után a vízben ma-
radnak. Elkerülheti a gyűrődésképző-
dést, ha a ruhákat a program vége után
nem veszi ki rögtön a mosógépből.

Centrifugálás a program végén

Be van állítva a mosóprogramhoz opti-
mális fordulatszám. A fordulatszámot
módosíthatja.

 Érintse meg a(z) Fordulatszám változta-
tás érintőgombot.

 Válassza ki a kívánt fordulatszámot.

 A Start/Stop érintőgombbal indítsa el
a végső centrifugálást.

Nincs centrifugálás a program végén

 Érintse meg a(z) Fordulatszám változta-
tás érintőgombot.

 Válassza ki a 0 ford./perc (centrifugá-
lás nélkül) fordulatszámot.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

Öblítő centrifugálás
A ruhát a készülék a főmosás után és
az öblítések között centrifugálja. A vég-
centrifugálási fordulatszám csökkenté-
sekor az öblítési fordulatszám adott
esetben csökken.

Az öblítő centrifugálás és a
végcentrifugálás kihagyása
 Érintse meg a(z) fordulatszám érintő-

gombot.

 Válassza ki a 0  ford/perc beállítást.

Az utolsó öblítési művelet után a vizet a
gép kiszivattyúzza és a gyűrődésvéde-
lem bekapcsolódik.

Ennél a beállításnál néhány programban
egy kiegészítő öblítési művelet kerül el-
végzésre.
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Pamut 90 °C-ostól hideg vízig maximum 9,0 kg

Termék Pólók, alsóneműk, asztali textíliák stb., pamut, vászon vagy kevert-
szálas textíliák

Tipp – A Pamut 60 °C/40 °C beállítások eltérnek a Pamut /
programtól a rövidebb programidő, a hosszabb hőntartási idők és
a magasabb energiafelhasználás tekintetében.

– Rendkívüli higiénés követelmények esetén válasszon 60 °C vagy
magasabb hőmérséklet-beállítást.

Pamut  / maximum 9,0 kg

Termék Átlagosan szennyezett pamut textíliák

Tipp – Pamut textíliák mosásánál ezek a beállítások biztosítják a leghaté-
konyabb energia- és vízfelhasználást.

– A  programnál az elért mosási hőmérséklet alacsonyabb,
mint 60 °C, a mosási teljesítmény megfelel a Pamut 60 °C prog-
ramnak.

Útmutató a vizsgáló intézetek számára:

Vizsgálati programok az EN 60456 szerint és energiacímkézés a 1061/2010 ren-
delkezés szerint

Az összehasonlító vizsgálatoknál a TwinDos adagolást ki kell kapcsolni.

Könnyen kezelhető 60 °C-ostól hideg vízig maximum 4,0 kg

Termék Műszálas anyagok, kevertszálas szövetek vagy könnyen kezelhető
pamut textíliák

Tipp Könnyen gyűrődő textíliáknál csökkentse a végcentrifugálási fordu-
latszámot.

Kímélő 40 °C-ostól hideg vízig maximum 3,0 kg

Termék Műszálas anyagból, kevertszálas anyagból, viszkózból készült érzé-
keny textíliák

Tipp Gyűrődésérzékeny textíliáknál hagyja el a centrifugálási fordulatszá-
mot.
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QuickPowerWash 60 °C – 40 °C maximum 4,0 kg

Termék Enyhe vagy normál szennyezettségű textíliákhoz, amelyek a Pamut
programban is moshatók

Tipp A ruhákat egy speciális átnedvesítés és egy speciális mosási ritmus
által különösen gyorsan és alaposan megtisztítja.

Automatikus plus 40 °C-ostól hideg vízig maximum 6,0 kg

Termék Színek szerint szétválogatott textil ruhaneműk Pamut és Könnyen
kezelhető programhoz

Tipp Minden ruhaneműfajtához a lehető legnagyobb kíméletesség és tisz-
títási hatás kerül alkalmazásra az automatikusan beállított mosási
paraméterek (pl. vízszint, mosási ritmus és centrifugálási profil) által.

Gyapjú  40 °C-ostól hideg vízig maximum 2,0 kg

Termék Gyapjú vagy gyapjúval kevert textíliák

Tipp Könnyen gyűrődő textíliáknál vegye figyelembe a végcentrifugálási
fordulatszámot.

Selyem  30 °C-ostól hideg vízig maximum 1,0 kg

Termék Selyem és minden, kézzel mosható textília, amely nem tartalmaz
gyapjút

Tipp A finom harisnyákat és melltartókat mosózsákban mossa.

Expressz 20 40 °C-ostól hideg vízig maximum 3,5 kg

Termék Pamut textíliák, amelyeket alig hordtak vagy csak a legcsekélyebb
mértékben szennyezettek

Tipp A Quick extra automatikusan bekapcsol.
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Ingek/Blúzok 60 °C-ostól hideg vízig maximum 1,0 kg/2,0 kg

Termék Pamut és kevertszálas ingek és blúzok

Tipp – A gallért és mandzsettákat a szennyeződéstől függően előzetesen
kezelje.

– A selyemből készült ingekhez és blúzokhoz a Selyem programot
használja.

– Ha az előre beállított Elővasalás extra funkció ki van kapcsolva, a
maximális töltetmennyiség 2,0 kg-ra nő.

Farmer 60 °C-ostól hideg vízig maximum 3,0 kg

Tipp – A farmeranyagból készült ruhákat kifordítva mossa.

– A farmeranyagok az első mosásnál valamennyit engednek a szí-
nükből. Ezért a világos és sötét holmikat külön mossa.

– A cipzárakat, kapcsokat a mosás előtt zárja be.

Sötét színű ruhák 60 °C-ostól hideg vízig maximum 3,0 kg

Termék Fekete és sötét pamutból vagy vegyes szövetből készült textíliák

Tipp Kifordítva mossa.

Sportruházat 60 °C-ostól hideg vízig maximum 3,0 kg

Termék Sport- és fitneszruhák, például trikók és nadrágok, mikroszálas
anyagú sportruhák és polár ruhák

Tipp – Ne használjon öblítőt

– Vegye figyelembe a gyártó kezelési útmutatóját
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Sportcipő 40 °C-ostól hideg vízig max. 2 pár cipő

Termék Csak sportcipő (nem bőrcipő)

Tipp – Vegye figyelembe a gyártó kezelési útmutatóját.

– A durva szennyeződéseket mosás előtt egy kefével távolítsa el.

– A tépőzárakat zárja be.

– Ne használjon öblítőszert.

– A szárításhoz használja a szárítógépben a szárítókosarat.

Outdoor 40 °C-ostól hideg vízig maximum 2,5 kg

Termék Funkciós textíliák, mint a membránokkal ellátott kültéri dzsekik és
nadrágok, mint pl. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® stb.

Tipp – Zárja össze a tépőzárakat és a cipzárakat

– Ne használjon öblítőszert

– Szükség esetén a kültéri textíliák a Impregnálás programmal utó-
kezelhetők. Nem ajánlott minden mosás után elvégezni az impreg-
nálást.

Impregnálás 40 °C maximum 2,5 kg

Termék Mikroszálas anyagok, túlnyomórészt szintetikus szálból álló síruhák
vagy asztalterítők utókezeléséhez, víz- és szennytaszító hatás eléré-
sére

Tipp – A termékeket frissen kell kimosni, és centrifugálni vagy szárítani
kell.

– Az optimális hatás elérésére javasolt az utólagos hőkezelés. Az
utólagos hőkezelés történhet egy szárítóban való szárítással vagy
vasalással.
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Tollal töltött ruha 60 °C-ostól hideg vízig maximum 2,0 kg

Termék Dzsekik, hálózsákok, párnák és más tollal töltött textíliák

Tipp – A fokozott habképződés elkerülése érdekében mosás előtt távolít-
sa el a levegőt a ruhák közül. Ehhez tömje bele a ruhát egy szűk
mosózsákba vagy kösse át egy mosható szalaggal.

– Vegye figyelembe a kezelési címkét

Pehelypaplan 60 °C-ostól hideg vízig maximum 2,5 kg
1 db pehelypaplan

(2,20 m x 2,00 m)

Termék Paplanok és párnák toll- vagy pehelytöltettel

Tipp – A fokozott habképződés elkerülése érdekében mosás előtt távolít-
sa el a levegőt a ruhák közül. Ehhez tömje bele a ruhát egy szűk
mosózsákba vagy kösse át egy mosható szalaggal.

– Vegye figyelembe a kezelési címkét

Párna 60 °C-ostól hideg vízig 2 db párna (40 x 80 cm)
vagy

1 db párna (80 x 80 cm)

Termék Mosható párna tollal vagy szintetikus anyaggal töltve

Tipp – A fokozott habképződés elkerülése érdekében mosás előtt távolít-
sa el a levegőt a ruhák közül. Ehhez tömje bele a ruhát egy szűk
mosózsákba vagy kösse át egy mosható szalaggal.

– Vegye figyelembe a kezelési címkét

Pamut - higiénia 90 °C - 60 °C maximum 9,0 kg

Termék Pamut vagy len textíliák, amelyek közvetlenül érintkeznek a bőrrel
vagy különleges higiéniai követelmények esetén, pl. alsónemű, ágy-
nemű, huzatok

Tipp – Hosszabb hőntartási idők mint a Pamut programban.

– Vegye figyelembe a gyártó kezelési címkéjét.
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Függöny 40 °C-ostól hideg vízig maximum 2,0 kg

Termék Függönyök, amelyeket a gyártó gépi mosásra alkalmasnak jelölt

Tipp – A por eltávolítására az előmosás extra automatikusan ki van kivá-
lasztva.

– A gyűrődésérzékeny függönyöknél csökkentse a centrifugálási for-
dulatszámot vagy hagyja el a centrifugálást.

– Távolítsa el a függönygörgőket

Új textília 40 °C-ostól hideg vízig maximum 2,0 kg

Termék Új pamut vagy műszálas textíliák és új frottírtextíliák

Tipp A gyártási maradékokat el kell távolítani a szálak közül.

Csak öblítés maximum 8,0 kg

Termék A kézzel mosott textíliák kiöblítésére

Tipp Gyűrődésérzékeny textíliáknál ügyeljen a végcentrifugálási fordulat-
számra.

Keményítés maximum 8,0 kg

Termék Asztalterítők, szalvéták, munkaruházat, amelyeket keményíteni kell

Tipp – Gyűrődésérzékeny textíliáknál ügyeljen a végcentrifugálási fordu-
latszámra.

– A keményítendő textíliáknak frissen mosottaknak kell lenniük, de
ne öblítse ki azokat.
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Felfrissítés maximum 1,0 kg

Termék Száraz, nem szennyezett felsőruházat pamutból, vászonból vagy ke-
vert szálból, amely kissé gyűrött.

A felsőruházatnak gépben száríthatónak   és vasalhatónak 
 kell lennie.

Tipp – A kisebb töltetmennyiségek javítják a végeredményt.

– A textíliákat a program vége után rögtön ki kell venni, majd azután
a simító programon a szárítógépben meg kell szárítani vagy fel kell
akasztani vállfára.

– nem alkalmas gyapjúhoz vagy gyapjútartalmú textíliákhoz

Végső gőzölés maximum 2,0 kg

Termék A nedves, frissen mosott és centrifugált pamut vagy vászon felsőru-
házat gyűrődésének csökkentésére.

A felsőruházatnak gépben száríthatónak   és vasalhatónak 
 kell lennie.

Tipp – 5–6 ing felel meg egy kb. 2,0 kg-os töltetnek.

– A kisebb töltetmennyiségek javítják a végeredményt.

– A textíliákat a program vége után rögtön ki kell venni, majd azután
a simító programon a szárítógépben meg kell szárítani vagy fel kell
akasztani vállfára.

– nem alkalmas gyapjúhoz vagy gyapjútartalmú textíliákhoz

Szivattyúzás / Centrifugálás –

Tipp – Szivattyúzás: a fordulatszámot állítsa a 0 ford./perc állásba

– Ügyeljen a beállított fordulatszámra
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Ápolás
Két ápoló program van a mosógéphez.

1. Gép tisztítása a mosógép tisztításához.

2. "TwinDos" ápolás a TwinDos fiókok ápolásához /. További információkat a
„Tisztítás és ápolás“, „TwinDos ápolás“ fejezetben talál.

Gép tisztítása 85 °C töltet nélkül

A gyakori alacsony hőmérsékleten történő mosás miatt fennáll a mosógépben a
csírásodás veszélye.

A mosógép tisztításával jelentősen csökken a csírák, gombák és mikroorganiz-
musok száma és megakadályozza a szagképződést.

Tipp – Optimális eredményt a Miele IntenseClean géptisztítójával ér el.
Alternatívaként por állagú univerzális mosószert használhat.

– Adagolja a géptisztítót vagy az univerzális mosószert közvetlenül a
dobba.

– Ne töltsön be ruhát. A tisztítás üres dobbal történik.
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Mosás

A kádban lévő fokszám azt a maximá-
lis hőmérsékletet adja meg, amellyel a
terméket szabad mosni.

 Normál mechanikus igénybevé-
tel

 Kímélő mechanikus igénybevé-
tel

 Nagyon kímélő mechanikus
igénybevétel

 Kézi mosás

 Nem mosható

Példa a programválasztásra

Program Kezelési piktogra-
mok

Pamut 


Könnyen kezel-
hető



Kímélő 

Gyapjú  

Selyem  

Expressz 20 

Automatikus
plus



Szárítás

A pontok a hőmérsékletet adják meg

 Normál hőmérséklet

 Csökkentett hőmérséklet

 Gépben nem szárítható

Vasalás & mángorlás

A pontok a hőmérséklet-tartományo-
kat jelölik

 kb. 200°C

 kb. 150°C

 kb. 110°C

A gőzzel vasalás visszafordítha-
tatlan károkat okozhat

 Nem vasalható/mángorolható

Professzionális tisztítás

 Tisztítás vegyi oldószerekkel. A
betűk a tisztítószerre vonatkoz-
nak.

 Nedves tisztítás

 Vegyileg nem tisztítható

Fehérítés

 Minden oxidációs fehérítőszer
engedélyezett

 Csak oxigéntartalmú fehérí-
tőszer engedélyezett

 Nem fehéríthető
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A mosóprogramokat az Extrák segítsé-
gével ki tudja egészíteni.

Quick
A program folyamat lerövidített. A mo-
sási mechanika és az energiafogyasztás
növekszik.

Eco
Az Eco extra segít az energiamegtakarí-
tásban. A mosási hőmérséklet lecsök-
ken, viszont a mosási idő meghosszab-
bodik. A mosási program tisztítási hatá-
sa megmarad.

Pótvíz
Mosásnál és öblítésnél megnövekedik a
vízszint.

A vízszint emelkedését a „Beállítások“
fejezet „Vízszint plusz“ szakaszában le-
írt módon befolyásolhatja.

Kiegészítő öblítés
Különösen jó öblítési eredmény elérése
érdekében bekapcsolhat egy kiegészítő
öblítést.

SingleWash
Hatékony mosást tesz lehetővé nagyon
kis töltetmennyiségnél (< 1 kg) normál
mosóprogramban. A mosási idő lerövi-
dül.

A következő javaslatokat vegye figye-
lembe:

– Használjon folyékony mosószert.

– Csökkentse a mosószer mennyiségét
a megadott érték maximum 50 %-ára
a ½ töltethez.

Elővasalás
A gyűrődés csökkentéséhez a ruhát a
program végén a készülék kisimítja. Az
optimális eredmény elérése érdekében
csökkentse 50 %-kal a töltet mennyisé-
gét. Vegye figyelembe az útmutatásokat
a kijelzőn. A kisebb töltetmennyiségek
javítják a végeredményt.

A ruházatnak gépben száríthatónak 
 és vasalhatónak   kell lennie.

Előmosás
Nagyobb szennyeződések, pl. por, ho-
mok eltávolítására.
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Áztatás
Különösen fehérjetartalmú foltokkal erő-
sen szennyezett textíliákhoz.

Az áztatási időt 30 perc és 6 óra között,
30 perces lépésekben választhatja ki, a
„Beállítások“ fejezetben leírtak szerint.

A gyári beállítás 30 perc.

Intenzív
Különösen erősen szennyezett és stra-
pabíró ruhákhoz. A mosási mechanika
megerősítésével és több fűtőenergia al-
kalmazásával növekszik a tisztítóhatás.

AllergoWash
A mosási töltet megnövekedett higiéniai
követelményei esetén. A megnövelt
energiafogyasztás által növekednek a
hőntartási idők és a nagyobb vízfel-
használás által növekszik az öblítő ha-
tás. A ruhának gépben száríthatónak 
 és vasalhatónak   kell lennie.

Extra kímélő
A dob mozgása és a mosási idő csök-
ken. Az enyhén szennyezett textíliákat a
készülék kíméletesebben mossa.

Extra halk
A mosóprogram alatt a zajkibocsátás
csökken. Használja ezt a funkciót, ha
pihenőidő alatt szeretne mosni. A vég-
centrifugálási fordulatszám automatiku-
san az  (Öblítés állj)-ra áll. A program
ideje meghosszabbodik.

Öblítés állj
A ruhaneműk az utolsó öblítés után a
vízben maradnak. Elkerülheti a gyűrő-
désképződést, ha a ruhákat a program
vége után nem veszi ki rögtön a mosó-
gépből.

Nem mindegyik Extra választható az
összes mosóprogramban. A program-
hoz nem engedélyezett Extrát a készü-
lék nem ajánlja fel. Ezt áttekintheti a
„Mosóprogramok áttekintése - Extrák“
táblázatban.
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Quick Eco Pótvíz Kiegészítő 
öblítés SingleWash

Pamut     

Pamut   –   

Könnyen kezelhető     

Kímélő     

QuickPowerWash  – – – 

Automatikus plus     

Gyapjú  – – – – 

Selyem  – – – – 

Expressz 20  – – – –

Ingek/Blúzok     

Farmer     

Sötét színű ruhák     

Sportruházat     

Sportcipő – –  – –

Outdoor     –

Impregnálás – – – – –

Tollal töltött ruha     –

Pehelypaplan     –

Párna     –

Pamut - higiénia     –

Függöny     –

Új textília – –   

Csak öblítés – –  – –

Keményítés – –  – –
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Elővasa-
lás Előmosás Áztatás Intenzív Allergo-

Wash
Extra 
kímélő Extra halk Öblítés

állj

       

       

       

   –    

 – – – – – – 

   –    

– – – – – –  

– – – – – –  

 – – – – – – 

   –    

   –    

   –    

   –    

– – – – – –  

–   – –   

– – – – – – – 

–  – –    

–  – –    

–  – –    

   –    

  – –    

 – – – –   

– – – – – – – 

– – – – – – – 

 = választható  = automatikusan bekapcsolva

– = nem választható
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Főmosás Öblítés Centrifu-
gálásVízszint Mosási

ritmus
Vízszint Öblítési

műveletek

Pamut    2-51,2,3 

Pamut     2-52,3 

Könnyen kezelhető    2-42,3 

Kímélő    2-42,3 

QuickPowerWash    2 

Automatikus plus    2-42, 3 

Gyapjú     2 

Selyem     2 

Expressz 20    1 

Ingek/Blúzok    3-43 

Farmer    2-42,3 

Sötét színű ruhák    3-52,3 

Sportruházat    2-33 

Sportcipő    2 

Outdoor    3-43 

Impregnálás –   1 

Tollal töltött ruha 4    3-43 

Pehelypaplan    3-43 

Párna 4    3-43 

Pamut - higiénia    3-52,3 

Függöny    3-43 

Új textília    2-33 

Csak öblítés – –  2 

Keményítés   – – 



Programlefutás

57

 = alacsony vízszint

 = közepes vízszint

 = magas vízszint

 = intenzív ritmus

 = normál ritmus

 = érzékeny ritmus

 = ringató ritmus

 = kézi mosás ritmus

 = elvégzésre kerül

– = nem kerül elvégzésre

A mosógép teljesen elektronikus vezér-
léssel felszerelt mennyiségi automatiká-
val rendelkezik. A mosógép a szüksé-
ges vízmennyiséget a betöltött mennyi-
ségtől és a betöltött szennyes ruha víz-
felszívó-képességétől függően önállóan
határozza meg.

Az itt felsorolt programlefutások mindig
az alapprogramra vonatkoznak, maxi-
mális töltet mennyiségnél.

Mosógépének folyamatjelzője a mosó-
program alatt mindig tájékoztatja Önt az
éppen elért programszakaszról.

A programlefutás különleges-
ségei
Gyűrődésvédelem:
A dob a program vége után még akár
30 percig mozog, hogy a ruhák gyűrő-
dését elkerülje.
Kivétel: A Gyapjú  és Selyem 
program nem rendelkezik gyűrődésvé-
delemmel.
A mosógépet bármikor kinyithatja.
1) 60 °C és magasabb választott hőmér-

sékleteknél két öblítés fut le. 60 °C
alatti választott hőmérsékleteknél há-
rom öblítés fut le.

2) Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési
művelet következik:

– túl sok hab a dobban

– a végcentrifugálás fordulatszáma ki-
sebb, mint 700 ford./perc

3) Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési
művelet következik:

– Extrák kiválasztása Kiegészítő öblítés

4) Nagyfordulatú centrifugálás: a mosási
folyamat előtt egy nagyfordulatú cent-
rifugálás történik a levegő kiszorításá-
ra a tolltöltetből. Ezután a víz a 
kamrán befolyik a főmosáshoz.
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PowerWash
A Miele által fejlesztett PowerWash mo-
sási folyamatot kis és közepes töltet-
mennyiségeknél a következő mosó-
programokban lehet használni:

– Pamut (kis és közepes töltetmennyi-
ség)

– Könnyen kezelhető

– Ingek/Blúzok

– Automatikus plus

– Kímélő

– ECO 40-60 (kis és közepes töltet-
mennyiség)

Működési mód

A szokásos mosási eljárásoknál több
vízzel mosnak, mint amennyit a mosni-
való ruha fel tud szívni. Ezt az egész
vízmennyiséget fel kell melegíteni.

A PowerWash szokásos mosási eljárás-
nál egy kicsivel több vízzel mosnak,
mint amennyit a mosnivaló ruha fel tud
szívni. A ruhába fel nem szívott víz felfű-
ti a dobot és a ruhát, és mindig újra a
ruhába permetezi. Ezáltal csökken az
energiafogyasztás.

Különlegességek

– Az átnedvesítő fázis
A mosóprogram elején a mosógép
néhányszor centrifugázik. A centrifu-
gálás során a kicentrifugázott víz újra
a ruhába permeteződik a ruha opti-
mális átnedvesedésének elérésére.

Az átnedvesítő fázis végén az opti-
mális vízszint beállításra kerül. A mo-
sógép adott esetben vizet szivattyúz
le és némi friss vizet tölt be.

– Zajok a fűtési fázisban
A mosnivaló ruha és a dob felmele-
gedése során szokatlan zajok kelet-
kezhetnek (bugyogás).

Aktiválás

A PowerWash mosási eljárás automati-
kusan bekapcsol a fenti programoknál.

A következő körülmények között nem
működik a PowerWash mosási eljárás:

– a kiválasztott befejező centrifuga-for-
dulatszám alacsonyabb mint
600 ford./perc

– a kapszula adagolás a főmosáshoz
(, ) ki van választva

– a mosási hőmérséklet magasabb
mint 60 °C

– olyan extrák vannak kiválasztva, mint
pl. a Előmosás vagy a Pótvíz

– a Pamut programban nagyobb betöl-
tési mennyiség van jelen
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A program megszakítása
A mosóprogramot bármikor megszakít-
hatja a programindítás után.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

A kijelzőn megjelenik:

 Megállítja a programot?

 Válassza ki a(z) igen lehetőséget.

A kijelzőn megjelenik:

A program megszakítva.

A mosógép leszivattyúzza a mosóvizet.

 Várjon, amíg az ajtó reteszelése kiold.

 Nyissa ki az ajtót.

 Vegye ki a ruhákat.

Egy másik program választása

 Csukja be az ajtót.

 Válassza ki a kívánt programot.

 Esetleg töltsön utána mosószert a
mosószeres fiókba.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

Az új program azonnal elindul.

A program megszakítása
 Kapcsolja ki a mosógépet a  gomb-

bal.

 A folytatáshoz kapcsolja be ismét a
mosógépet a  gombbal.

Program módosítása (Gyerek-
zár)
A program, a hőmérséklet, a fordulat-
szám vagy a választott Extra módosítá-
sa az elindítást követően nem lehetsé-
ges. Ilyen módon megakadályozható az
akaratlan kezelés pl. gyerekek által.
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Kedvencek létrehozása
Egy egyénileg összeállított mosóprogra-
mot saját név alatt menthet el.

1. lehetőség

 A kijelzőn a főmenü látható. Érintse
meg a(z) Kedvencek érintőgombot.

A kijelző átvált a Kedvencek menübe.

Érintse meg a(z) Létrehozás érintőgom-
bot.

A kijelző átvált a Kedvenc létrehozása
menübe.

 Válassza ki a kívánt programot.

 Válassza ki az összes kívánt program-
beállítást.

 Válassza végül a(z) Mentés opciót.

 Adjon meg egy nevet.

2. lehetőség

A program indítása előtt egy választott
mosóprogramot elmenthet a Kedven-
cekhez.

 Érintse meg a programindítás előtt az
 mentés érintőgombot.

 Adjon meg egy nevet.

Ha már 12 kedvencet elmentett, a Lét-
rehozás vagy  mentés érintőgomb
nem jelenik meg. Új kedvencek men-
téséhez töröljön már meglévő kedven-
cet.

Név megadása
Rövid, lényegre törő neveket válasszon.

 Érintse meg a kívánt betűket vagy je-
leket.

 Hagyja jóvá a(z) Mentés érintőgomb-
bal.

A mosóprogram a Kedvencek listájában
mentésre kerül.

Kedvencek módosítása
A mentett kedvenc programot átnevez-
heti, törölheti vagy áthelyezheti.

 Válassza a főmenüben a Kedvencek
érintőgombot.

 Érintse meg addig azt a Kedvenc
programot, amelyet módosítani sze-
retne, amíg a felbukkanó menü meg
nem nyílik.

 Válassza ki a(z) átnevezés, Törlés vagy
áthelyezés lehetőséget.
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A Mosási asszisztens különböző ápolási
útmutatásokkal segíti önt a ruhák mo-
sásakor. A termékek kiválasztása alap-
ján az ön ruhadarabjainak megfelelő
mosóprogram kerül összeállításra.

 Lapozzon a főmenü második oldalá-
ra.

 Érintse meg a(z) Mosási asszisztens
érintőgombot.

A kijelző a termékek listáját mutatja.

 11:02





Textíliák

Ingek/Blúzok

 Póló



Farmer

Blúz

OK

 Érintse meg annak a terméknek az
érintőgombját, amelyik az ön ruhada-
rabjának megfelel.

A választott termék narancs színnel van
jelölve. Több terméket is kiválaszthat.

Néhány termék kiválasztása során
hasznos tippek jelennek meg.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

 Kövesse a kijelző további utasításait.

Ezután a kijelző megjelenít egy össze-
foglalást a kiválasztott paraméterekről.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal
vagy válassza a változtatás lehetősé-
get, ha a kiválasztást módosítani sze-
retné.

Az ön ruhájához összeállított program
indításra kész.

Tanács: Mielőtt a programot indítaná,
választhat hozzá egyes programbeállítá-
sokat, pl.: Extrák.
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Az Időzítővel kiválaszthatja az időt a
program indításig vagy a program végé-
nek idejét. A program indítást maximum
24 órával halaszthatja el.

Az időzítő beállítása
 Érintse meg az  Időzítő érintőgom-

bot.

 Válassza a(z) Vége vagy Indítás opciót.

 Állítsa be az órákat és perceket és
nyugtázza az OK érintőgombbal.

Az időzítő módosítása
A programstart előtt a választott időzí-
tett időt módosítani lehet.

 Érintse meg az  vagy  érintőgom-
bot.

 Ha szeretné, módosítsa a megadott
időt és hagyja jóvá azt az OK érintő-
gombbal.

Az időzítő törlése
A programstart előtt a választott időzí-
tett időt törölni lehet.

 Érintse meg az  vagy  érintőgom-
bot.

A kijelzőn a választott időzített idő lát-
ható.

 Érintse meg a(z) törlés érintőgombot.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A választott időzített idő törlésre kerül.

Az időzítő indítása
 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-

bot.

Az ajtó reteszelése kiold és a kijelzőn a
program indításáig hátralévő idő látha-
tó.

A program elindulása után a választott
időzített időt már csak a program
megszakításával lehet módosítani
vagy törölni.

A programot bármikor azonnal elindít-
hatja.

 Érintse meg az Azonnali indítás érintő-
gombot.
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SmartStart

A SmartStart funkcióval egy időtarta-
mot határoz meg, amikor a mosógépe
elindul. Az indítás egy jelzés alapján
történik, pl. az energiaszolgáltatójától,
amikor az áramtarifa nagyon alacsony.

Ez a funkció akkor aktív, ha a SmartGrid
beállítás be van kapcsolva.

Az időtartamot 1 perc és 24 óra között
határozhatja meg. Ebben az időtartam-
ban a mosógép az energiaszolgáltató
jelzésére vár. Ha a meghatározott idő-
tartamon belül nem kap jelzést, a mosó-
gép elindítja a mosóprogramot.

Időtartam beállítása

Ha a beállításokban a SmartGrid funkci-
ót aktiválta, az  Időzítő érintőgomb
megérintése után a kijelzőn már nem a
Indítás vagy a Vége jelenik meg, hanem
a SmartSt. eddig: vagy a SmartVége -ig:
(lásd „Beállítások, SmartGrid“).

Az eljárási mód megegyezik a késlelte-
tett indítás idejének beállításával.

 Állítsa be most a kívánt időt és nyug-
tázza a(z) OK gombbal.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot, hogy elindítsa a mosóprogramot
a SmartStart funkcióval.

A kiválasztott program automatikusan
elindul, amint az energiaszolgáltató el-
küldi a jelzést, vagy elérték a kiszámított
legutolsó lehetséges indítási időpontot.

A SmartStart funkció módosítása és
törlése a Késleltetett indítás részben
leírtaknak megfelelően működik.
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A helyes mosószer
Minden olyan mosószert használhat,
amely alkalmas háztartási mosógéphez.
Alkalmazási és adagolási útmutatások a
mosószer csomagolásán találhatók.

Az adagolás a következőktől
függ:
– a ruhák szennyezettségi fokától

– a ruhák mennyiségétől

– a víz keménységétől
Amennyiben nem ismeri a keménysé-
gi tartományt, tájékozódjon a vízmű-
veknél.

Vízlágyító
A II. és III. keménységi tartományban a
mosószer megtakarítása érdekében víz-
lágyítót adagolhat a mosáshoz. A he-
lyes adagolás a csomagoláson találha-
tó. Először a mosószert, majd azután a
vízlágyítót töltse be.

A mosószert ekkor az I. keménységi tar-
tomány szerint adagolhatja.

Vízkeménységek

Keménységi
tartomány

Összkemény-
ség mmol-ban

Német ke-
ménységi fok

°d

Lágy (I) 0 – 1,5 0 – 8,4

Közepes (II) 1,5 – 2,5 8,4 – 14

Kemény (III) 2,5 felett 14 felett

Adagolási segítségek
A mosószer adagolásához használja a
mosószer gyártója által mellékelt ada-
golási segítségeket (Adagológolyó), kü-
lönösen a folyékony mosószereknél.

Utántöltő csomagolások
Mosószerek vásárlásánál ha lehetséges,
használja az utántöltő csomagolásokat
a hulladék mennyiségének csökkentése
céljából.

Ruhák utókezelésének anyagai
Az Öblítőszerek
lágy tapintást adnak a textíliáknak és
megelőzik a gépi szárítás okozta stati-
kus feltöltődést.

A Vasalást segítők
szintetikus keményítőszerek és a textíli-
áknak keményebb fogást adnak.

A Keményítő
a textíliáknak merevséget és teltséget
kölcsönöz.
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Elkülönített öblítés, vasalás
könnyítés vagy keményítés
A keményítőt a csomagoláson leírtak-
nak megfelelően elő kell készíteni.

Tanács: Öblítéskor aktiválja a Pótvíz
Extrát.

Adagolás mosószeradagoló-fiókok-
kal

 Töltsön öblítőt a  kamrába vagy he-
lyezze be a kapszulát.

 Töltsön folyékony keményítőt/vasalás
könnyítőt a  kamrába és por alakú,
vagy sűrű, folyékony keményítőt/va-
salás könnyítőt a  kamrába.

 Válassza a(z) Csak öblítés programot.

 Ha szükséges, korrigálja a centrifuga-
fordulatszámot.

 Kapszula használatakor érintse meg
a(z) CapDosing érintőgombot és akti-
válja a kapszula piktogramot.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

TwinDos adagolás

Az automatikus adagolás egy tartályát
öblítőszerrel kell megtölteni.

 Válassza a Csak öblítés programot.

 Ha szükséges, korrigálja a centrifuga-
fordulatszámot.

 Érintse meg a(z) TwinDos érintőgom-
bot.

 Érintse meg a(z) be érintőgombot a
TwinDos aktiválásához.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgom-
bot.

Színeltávolítás/festés

 A színeltávolító szerek károkat
okozhatnak.
A színeltávolító szerek a mosógép
korrodálásához vezetnek.
Ne használjon színeltávolító szereket
a mosógépben!

A mosógépben való festés csak háztar-
tási méretekben megengedett. A festés-
kor használt só tartós használat esetén
megtámadja a nemesacélt. Szigorúan
tartsa be a festékgyártó előírásait.

Festéskor feltétlenül válassza a Pót-
víz Extrát.
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Miele mosószer-javaslat
A Miele mosószert a Miele speciálisan a Miele mosógépekkel való napi használatra
fejlesztette ki. A mosószerről további információkat a „Mosó- és ápolószerek“ című
fejezetben talál.

Miele
UltraPhase 1 és 2

Miele kapszulák
  

Pamut  –  

Pamut   –  

Könnyen kezelhető  –  

Kímélő    –

QuickPowerWash  – – –

Automatikus plus  –  

Gyapjú  –  – –

Selyem  –  – –

Expressz 20  –  –

Ingek/Blúzok  –  

Farmer  –  –

Sötét színű ruhák  –  –

Sportruházat –  – –

Sportcipő  – – 

Outdoor –  – –

Tollal töltött ruha –  – –

Pehelypaplan –  – –

Párna  – – –

Pamut - higiénia  –  

Függöny  – – 

Új textília  –  –

Csak öblítés – –  –

 javaslat  speciális mosószer (pl. WoolCare)
– nincs javaslat  textilápolószerek (pl. öblítőszer)

 adalék (pl. booster)
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Mosószerajánlások az 
(EU) 1015/2010 számú rendelete szerint
Az ajánlások a „Programáttekintés“ fejezetben megadott hőmérséklet-tartomá-
nyokra érvényesek.

Univerzális- Színes- Finom és gyapjú- Speciális-
mosószer

Pamut   – –

Pamut    – –

Könnyen kezelhető –  – –

Kímélő – –  –

QuickPowerWash   – –

Automatikus plus –  – –

Gyapjú  – –  

Selyem  – –  

Expressz 20 – 1 – –

Ingek/Blúzok   – –

Farmer – 1 – 

Sötét színű ruhák – 1 – 

Sportruházat – –  

Sportcipő –  – –

Outdoor – –  

Tollal töltött ruha – – 1 

Pehelypaplan – – 1 

Párna – – 1 

Függöny 2 – – 

Új textília –  – –

Gép tisztítása 2 – – 

 Ajánlott 1) Folyékony mosószer

– Nem ajánlott 2) Mosópor
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Burkolat és kezelőpanel tisztí-
tása

 A hálózati feszültség áramütést
okozhat.
Kikapcsolt mosógépnél hálózati fe-
szültség van jelen.
A tisztítás és ápolás előtt húzza ki a
hálózati csatlakozót.

 A behatoló víz károkat okoz.
A vízsugár nyomásával víz kerülhet a
mosógépbe és károsíthatja az alkat-
részeket.
Ne spriccelje le a mosógépet vízsu-
gárral.

 Tisztítsa le a burkolatot és a kezelő-
panelt egy enyhe tisztítószerrel vagy
szappanoldattal és szárítsa meg
mindkettőt egy puha ronggyal.

 A dobot egy erre alkalmas nemesa-
cél-tisztítószerrel tisztítsa meg.

 A tisztítószerek károkat okozhat-
nak.
Ne használjon oldószertartalmú tisz-
títószereket, súrolószereket, üveg-
vagy általános célú tisztítószert! Ezek
megsérthetik a műanyag felületeket
és egyéb alkatrészeket.
Ne használjon ilyen tisztítószereket.

A mosószer adagoló fiókok
tisztítása

Az alacsony mosási hőmérsékletek és
a folyékony mosószerek használata
kedvez a mosószer adagoló-fiókok
beszennyeződésének.

 Higiéniai okokból rendszeresen tisztít-
sa az összes mosószer adagoló fió-
kot, akkor is, ha kizárólag a TwinDost
használja.

A mosószer adagoló fiók kivétele

 Húzza ki ütközésig a mosószeres fió-
kot, majd nyomja meg a kireteszelő
gombot és vegye ki a mosószeres fi-
ókot.

 Meleg vízzel tisztítsa meg a mosósze-
res fiókot.
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A / fiók szívócsövének és csa-
tornájának tisztítása

A folyékony keményítő ragacsossá
teszi a fiókot. A szívócső a / fi-
ókban nem működik és a fiók túlfoly-
hat.
Különös gondossággal tisztítsa meg
a beszívócsövet a folyékony kemé-
nyítő többszöri használata után.

1. Húzza ki a szívócsövet a  kamrá-
ból és meleg folyóvíz alatt tisztítsa
meg. Tisztítsa meg azt a csövet is,
amely fölé a szívócső be van dugva.

2. Helyezze vissza a beszívócsövet.

 Az öblítőszer helyét meleg vízzel és
egy kefével tisztítsa meg.

Mosószeres fiók helyének tisztítása

 Egy üvegmosó kefével távolítsa el a
mosószeres fiókba befecskendező
szelepekről a mosószer-maradványo-
kat és a vízkőlerakódásokat.

 Tegye vissza a mosószeradagoló fió-
kot.

Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosó-
szeradagoló fiókot, hogy megszárad-
hasson.
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Dobtisztítás 
(Higiéniai info)
Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyé-
kony mosószerrel való mosáskor fennáll
a csíra- és szagképződés veszélye a
mosógépben. Tisztítsa a mosógépet a
Gép tisztítása program segítségével. Ezt
legkésőbb akkor kell megtenni, amikor
a kijelzőn az Higiénia info: válassza ki az
"Ápolás" programot és indítsa el a "Készülék
tisztítása" lehetőséget. üzenet megjelenik.

TwinDos ápolás

 A beszáradt mosószer károkat
okozhat.
A használat hosszabb szünetelése
esetén (több, mint két hónap) a mo-
sószer nyúlóssá válhat vagy beszá-
radhat a tömlőkbe. A tömlők eltö-
mődhetnek és utána a vevőszolgá-
latnak kell azokat kitisztítani.
Tisztítsa meg a TwinDos rendszert.

A tisztításhoz vagy „TwinDos Care“
tisztítószer flakonokra vagy üres
TwinDos tartályokra van szükség.
Mindkettő kapható a Miele webshop-
jában.

A mosógép egy tisztítóprogrammal ren-
delkezik a TwinDos rendszer számára. A
tisztítóprogrammal a mosógép belsejé-
ben alkalmazott tömlők tisztítása törté-
nik.

Az ápolóprogram indítása

 Kapcsolja be a mosógépet.

 Lapozzon a főmenü második oldalá-
ra.

 Érintse meg az Ápolás érintőgombot.

A kijelző átvált az Ápolás menübe.

 Válassza ki a "TwinDos" ápolás lehető-
séget.

 Érintse meg a tisztítandó tartály érin-
tőgombját.

 Erősítse meg az Elindítja az ápolási fo-
lyamatot? információt az igen érintő-
gombbal.

 Kövesse a kijelző további utasításait.

A tömlők tiszták. A TwinDos rendszert
bármikor újra használhatja.

Fiók tisztítása

A visszamaradó mosószermaradványok
beragadáshoz vezethetnek.

 Tisztítsa meg a fiók belső terét egy
nedves kendővel a flakonok vagy tar-
tályok cseréjekor.

https://shop.miele.de
https://shop.miele.de
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Vízbefolyó szűrő tisztítása
A mosógép egy szűrővel rendelkezik a
vízbefolyó szelep védelmére. A vízbeve-
zető tömlő csavarzatában lévő szűrőt
mintegy 6 havonta kell ellenőrizni. Gya-
kori vízkimaradások esetén ez az idő-
szak lerövidülhet.

 Zárja el a vízcsapot.

 Csavarozza le a vízbevezető tömlőt a
vízcsapról.

 Húzza ki az 1 gumitömítést a helyéről.

 Fogja meg a műanyag szűrő 2 ki-
emelkedését egy kombinált- vagy he-
gyes fogóval és húzza ki a szűrőt.

 A visszaszerelés fordított sorrendben
történik.

Csavarja fel a csavarzatot a vízcsap-
ra és nyissa meg a vízcsapot. Ha víz
folyna ki, akkor húzza után a csavar-
zatot.

A szűrőt a tisztítás után újra vissza
kell szerelni.
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A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, sa-
ját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel
nem kell hívnia a vevőszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar
vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.

Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem

Probléma Ok és elhárítás

A kijelző sötét marad és
a Start/Stop gomb elle-
nőrzőlámpája nem vilá-
gít.

A mosógép nem kap áramot.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van-e

dugva.
 Ellenőrizze, hogy a biztosíték rendben van-e?

A mosógép energiatakarékossági okokból automati-
kusan kikapcsolt.
 Kapcsolja be a mosógépet újból a  gombbal.

A készülék a kijelzőn
felszólítja önt egy Pin-
kód megadására.

A Pin-kód aktív.
 Adja meg a kódot és nyugtázza azt. Kapcsolja ki a

Pin-kódot, ha a lekérdezésnek a következő bekap-
csolásnál nem kell megjelennie.

A kijelző a következőt
jelzi ki:
Az ajtó nem zár. Hívja a
vevőszolgálatot.

Az ajtó nincs rendesen bezárva. Az ajtó nem tudott
bereteszelni.
 Zárja be újra az ajtót.
 Indítsa el újra a programot.

Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet a kijelzőn,
hívja a vevőszolgálatot.
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Hibaüzenet a program megszakítása után

Probléma Ok és elhárítás

 Vízelvezetés hiba.
Tisztítsa meg a lúg-
szűrőt és a szivatty-
út. Ellenőrizze a ví-
zelvezető csővet.

A vízelvezetés akadályozott vagy korlátozott.
A kifolyótömlő túl magasan van.
 Tisztítsa meg a lúgszűrőt és a lúgszivattyút.
 A maximális szivattyúzási magasság 1,0 méter.

 Vízbevezetés hiba.
Nyissa ki a csapot.

A vízbevezetés el van zárva vagy korlátozott.
 Ellenőrizze, hogy a vízcsap eléggé nyitva van-e.
 Ellenőrizze, hogy a befolyó tömlő meg van-e törve.
 Ellenőrizze, hogy a víznyomás túl alacsony-e.

A vízbevezetés szűrője eldugult.
 Tisztítsa meg a szűrőt.

 Hiba F . Amennyiben
a készülék újraindítá-
sakor nem jár siker-
rel, hívja a vevőszol-
gálatot

Meghibásodás áll fenn.
 Válassza le mosógépet az áramhálózatról, melynek

során kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektor-
ból vagy lekapcsolja a ház biztosítékát.

 Várjon legalább két percet mielőtt a mosógépet
ismét csatlakoztatja az áramhálózathoz.

 Kapcsolja be újra a mosógépet.
 Indítsa el újra a programot. 

Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet a kijelzőn,
hívja a vevőszolgálatot.

 Waterproof reakció.
Zárja el a vízcsapot.
Hívja a vevőszolgála-
tot.

Bekapcsolt a vízvédelmi rendszer.
 Zárja el a vízcsapot.
 Hívja a vevőszolgálatot.

A hibaüzenet kikapcsolásához: Kapcsolja ki a mosógépet a  gombbal.
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Hibaüzenet a program vége után

Probléma Ok és elhárítás

 Ellenőrizze az ada-
golást

Mosás közben túl sok hab képződött.
 Ellenőrizze az adagolt mosószer mennyiségét.
 Automatikus mosószer-adagolásnál ellenőrizze a

beállított adagolási mennyiséget.
 Vegye figyelembe a mosószer csomagolásán lévő

útmutatásokat és a ruhák szennyezettségi fokát.
 Adott esetben csökkentse az alap adagolási

mennyiséget 10%-os lépésekben.

 Higiénia info:
válassza ki az "Ápo-
lás" programot és in-
dítsa el a "Készülék
tisztítása" lehetősé-
get.

Hosszabb ideje nem indított el 60°C hőmérséklet fe-
letti mosóprogramot.
 A mosógépben a csíra- és szagképződés megaka-

dályozása érdekében indítsa el a Gép tisztítása
programot a Miele géptisztítóval vagy por alakú
univerzális mosószerrel.

 Ellenőrizze a meleg-
víz bevezetést

A melegvízbevezetés el van zárva. A mosógép hideg
víz módban mosott.
 Ellenőrizze, hogy a vízcsap eléggé nyitva van-e.
 Ellenőrizze, hogy a befolyó tömlő meg van-e törve.
 Ellenőrizze, hogy a víznyomás túl alacsony-e.

Az útmutatásokat a program végén és a mosógép bekapcsolásakor kijelzi és azo-
kat az OK érintőgombbal nyugtázni kell.
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Hibaüzenet a program vége után

Probléma Ok és elhárítás

 Intenzív elárasztás:
tisztítsa meg a szű-
rőt és a fúvókát vagy
távolítsa el az idegen
testet a szivattyú-
házból

A szivattyúk elszennyeződtek.
 Tisztítsa meg a szivattyúkat a „Mi a teendő,

ha. . .“Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy
áramkimaradásnál„ bekezdésében leírtak szerint.

 A tisztítás után indítson el újból egy mosóprogra-
mot.

Felül az ajtó betöltő gyűrűjében található fúvóka eltö-
mődött a szöszöktől.
 Távolítsa el kézzel a szöszöket. Ne használjon éles

segédeszközt.
 A tisztítás után indítson el újból egy mosóprogra-

mot.
Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet a kijelzőn,
hívja a vevőszolgálatot. A mosógépet a továbbiakban
korlátozott funkciókkal lehet használni.

 Igazítsa be a mosó-
gépet. A textíliákat
nem sikerült optimáli-
san kicentrifugázni.

A program végén az Elővasalás Extrát nem lehetett
rendesen végrehajtani.
 Ellenőrizze, hogy a mosógép függőlegesen áll-e,

az „Telepítés” fejezet “Beigazítás„ szakaszában le-
írtak szerint.

 Ellenőrizze, hogy az 1 méteres maximális szivaty-
tyúzási magasságot nem lépte-e túl.

Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet a kijelzőn,
hívja a vevőszolgálatot. A mosógépet a továbbiakban
korlátozott funkciókkal lehet használni.

Az útmutatásokat a program végén és a mosógép bekapcsolásakor kijelzi és azo-
kat az OK érintőgombbal nyugtázni kell.
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Üzenetek vagy zavarok a TwinDos rendszer használatakor

Probléma Ok és elhárítás

 Már csak néhány
mosási ciklus lehet-
séges. Gondoskod-
jon egy új flakonról a
 fiókba.

A flakonban lévő mosószer hamarosan elfogy. Még
kb. 4-8 mosási folyamat lehetséges.
 Szerezzen be egy új flakont.

 Helyezzen be egy új
falkont vagy a 
tartályt töltse fel. El-
lenőrizze a mosási
eredményt.

A flakon üres.
 Cserélje ki a flakont.
 Ellenőrizze a ruha tisztaságát. Előfordulhat, hogy a

mosószer mennyisége már nem volt elegendő. 
Adott esetben mossa ki még egyszer a ruhát.

 Használja a
"TwinDos"-t vagy az
"Ápolás" menüben
végezze el a
"TwinDos"-ápolást.
További információ-
kat a használati uta-
sításban talál.

A TwinDos vagy az automatikus adagolás a  és/
vagy  fiókokon keresztül hosszabb ideig nem volt
használatban.
 Használja a TwinDost a következő mosások egyi-

kénél.
 Végezze el a TwinDos ápolást, ahogyan a „Tisztítás

és ápolás“ fejezet „TwinDos ápolás“ bekezdésében
le van írva.

 A "TwinDos"-ápolást
a  fiókhoz az
"Ápolás" menüben
kell elindítani. Továb-
bi információkat a
használati utasítás-
ban talál.

A TwinDos vagy az automatikus adagolás a  és/
vagy  fiókokon keresztül hosszabb ideig nem volt
használatban. Fennáll annak a veszélye, hogy a mo-
sószer beszárad a tömlőkbe.
 Végezze el azonnal a TwinDos ápolást, ahogyan a

„Tisztítás és ápolás“ fejezet „TwinDos ápolás“ be-
kezdésében le van írva.

Az oldalon szereplő jelentések példák. Az érintett  / fióktól függően ezek vál-
tozhatnak.

Az útmutatásokat a program végén és a mosógép bekapcsolásakor kijelzi és azo-
kat az OK érintőgombbal nyugtázni kell.
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A TwinDos üzemzavarai

Probléma Ok és elhárítás

Sötét foltok láthatók a
mosószerben.

Penészgombák képződtek a mosószerben.
 Távolítsa el a folyékony mosószert a tartályból és

alaposan tisztítsa ki azt.

Nem került adagolásra
mosószer és/vagy öblí-
tőszer.

Nem aktiválta az automatikus adagolást.
 A következő mosási művelet előtt érintse meg a

TwinDos érintőgombot.

Az automatikus adagolás aktiválásra kerül.
Az aktiválás ellenére nem történt meg a mosószer/öb-
lítőszer adagolása.
 Kísérelje meg még egyszer.
 Ha mégsem történik mosószer adagolás, hívja a

vevőszolgálatot.



Mi a teendő, ha ...

78

Általános problémák a mosógéppel

Probléma Ok és elhárítás

A mosógép kellemetlen
szagot áraszt.

A higiénia infót nem vették figyelembe. Hosszabb ide-
je nem indított el 60°C hőmérséklet feletti mosóprog-
ramot.
 A mosógépben a csíra- és szagképződés megaka-

dályozása érdekében indítsa el a Gép tisztítása
programot a Miele géptisztítóval vagy por alakú
univerzális mosószerrel.

Az ajtót és a mosószeradagoló fiókot a mosás után
becsukták.
 Hagyja nyitva résnyire az ajtót és a mosószerada-

goló fiókot, hogy megszáradhasson.

A mosógép a centrifu-
gálás során nem áll
nyugodtan.

A készüléklábak nincsenek egyenlően beállítva és nin-
csenek lekontrázva.
 Igazítsa be a mosógépet úgy, hogy biztosan meg-

álljon és kontrázza le a készüléklábakat.

A mosógép a ruhákat
nem a szokásos módon
centrifugázta ki és azok
még nedvesek.

A végcentrifugálásnál a készülék nagy kiegyensúlyo-
zatlanságot mért és automatikusan csökkentette a
fordulatszámot.
 Mindig együtt tegye a nagy és kis ruhadarabokat a

dobba a jobb eloszlás elérése érdekében.

Szokatlan szivattyúza-
jok lépnek fel.

Ez nem hiba!
A szivattyúzási folyamat kezdetén és végén hallható
szürcsölő zaj normális.

A dobmegvilágítás nem
működik.

A dobmegvilágítás öt perc után automatikusan kial-
szik.
 Nyissa meg a legördülő menüt az Áttekintés me-

nüben és érintse meg az  érintőgombot.
A dobmegvilágítás meghibásodott.
 Hívja a Miele vevőszolgálatot.
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Általános problémák a mosógéppel

Probléma Ok és elhárítás

A mosószeres fiókban
nagyobb mosószer ma-
radékok vannak.

A hálózati víznyomás nem elegendő.
 Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét.
 Válassza ki esetleg a Pótvíz extrát.

A mosópor a vízlágyító szerekkel keverve összetapad-
hat.
 Tisztítsa meg a mosószeres fiókot és a jövőben

először a mosószert és azután a vízlágyítószert
öntse a rekeszbe.

A textilöblítőt a gép
nem öblíti be teljesen
vagy túl sok víz marad a
 kamrában.

A szívócső nincs rendesen a helyén vagy eltömődött.
 Tisztítsa meg a beszívőcsövet, lásd „Tisztítás és

ápolás” fejezet, „Mosószeres fiók tisztítása” be-
kezdés.

A program végén még
víz található a kapszulá-
ban.

A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske,
amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött.
 Tisztítsa ki a csövecskét.

Ez nem hiba!
Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a
kapszulában.

A kapszula melletti öblí-
tőszeres fiókban víz ta-
lálható.

A CapDosing nem lett aktiválva, vagy az utolsó mosási
művelet után az üres kapszula nem lett kivéve.
 A kapszula következő behelyezésénél ügyeljen ar-

ra, hogy a CapDosing érintőgomb aktiválva legyen.
 Vegye ki és dobja ki a kapszulát minden mosás

után.
A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske,
amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött.
 Tisztítsa ki a csövecskét.
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Általános problémák a mosógéppel

Probléma Ok és elhárítás

A gőz előállításakor
gőzfelhők jönnek ki a
mosószeres fiókból.

Ez nem hiba!
A töltési mennyiségtől és a környezeti hőmérséklettől
függően gőzfelhők léphetnek ki a mosószeres fiók-
ból.

Zajok a gőz előállítása-
kor.

Ez nem hiba!
A zajok a gőz előállítása és bevezetése által keletkez-
nek.

A legördülő menüben
üres dob esetén egy be-
töltési érték jelenik
meg. Megtöltött dob
esetén egy 25 %-nál ki-
sebb betöltési érték je-
lenik meg.

A mosógép bekapcsolásakor ruhanemű volt a dob-
ban. Emiatt elállítódott a töltöttségérzékelő nullpontja.
 Kapcsolja ki, majd újra be üres dobbal a gépet.
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Nem kielégítő mosási eredmény

Probléma Ok és elhárítás

A szennyes folyékony
mosószerrel nem lesz
tiszta

A folyékony mosószer nem tartalmaz fehérítőszert. A
gyümölcs, kávé vagy teafoltok nem mindig távolítha-
tók el.
 Használja a Miele 2 fázisú rendszerét. Az

UltraPhase 2 célzott hozzáadásával a mosási mű-
velet alatt a foltok hatékonyan eltávolíthatók.

 Használjon fehérítőszer tartalmú mosóport.

A mosott sötét textíliá-
kon fehér, mosóporsze-
rű maradványok van-
nak.

A mosószer a vízlágyításhoz vízben nem oldódó ada-
lékot tartalmaz (zeolit). Ezek rakódtak le a textílián.
 A száradás után próbálja meg egy kefével a mara-

dékokat eltávolítani.
 A jövőben a sötét textíliákat zeolit nélküli mosó-

szerrel mossa. A folyékony mosószerek általában
nem tartalmaznak zeolitot.

 A textíliákat a Sötét színű ruhák programmal mos-
sa.

A mosott textíliákon
szürke elasztikus ma-
radványok vannak.

Az adagolt mosószer túl kevés volt. A ruhák zsírral
erősen szennyezettek voltak (olajok, kenőcsök).
 Ilyen jellegű szennyeshez vagy adjon több mosó-

szert, vagy használjon folyékony mosószert.
 A következő mosás előtt indítsa el a Gép tisztítása

mosóprogramot a Miele géptisztítóval vagy egy
por alakú univerzális mosószerrel.
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Az ajtót nem lehet kinyitni

Probléma Ok és elhárítás

Az ajtót a mosási műve-
let közben nem lehet
felhúzni.

A mosási művelet közben a dob reteszelve van.
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot és szakítsa

meg a programot.

A program megszakad, az ajtó kiold és az ajtó nyitha-
tó.
Víz található a dobban, és a mosógép nem tudja kiszi-
vattyúzni.
 Tisztítsa meg a lúgszűrőt és a lúgszivattyút, aho-

gyan az az „Ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/
vagy áramkimaradás esetén“ szakaszban olvasha-
tó.

A program megszakítá-
sa után a kijelzőn látha-
tó:
Komfort hűtés

A leforrázás megelőzése érdekében az ajtó 55°C felet-
ti mosóvíznél nem nyitható ki.
 Várjon, míg a hőmérséklet a dobban lecsökken és

a kijelzés a kijelzőn kialszik.

A Végső gőzölés vagy a
Felfrissítés program le-
futása után az ajtó nem
nyitható.

A Végső gőzölés vagy a Felfrissítés programot több-
ször elindították közvetlenül egymás után. Gőz alkal-
mazása esetén a dobban 55 °C-ra emelkedik a hő-
mérséklet. Az ajtó az égési sérülések elkerülése érde-
kében zárt be.
 Várjon pár percet, amíg a dobban a hőmérséklet

lecsökken.

A kijelző a következőt
jelzi ki:
 Az ajtózár blokkolva van.
Hívja a vevőszolgálatot.

Az ajtózár megszorult.
 Hívja a vevőszolgálatot.
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Az ajtó nyitása eldugult lefo-
lyónál és/vagy áramkimaradás-
nál
 Kapcsolja ki a mosógépet.

 Nyissa fel a mosóvíz-szivattyú fede-
lét.

Eldugult lefolyó

Ha a lefolyó eldugult, akkor nagyobb
mennyiségű víz lehet a mosógépben.

 A forró mosóvízzel leforrázhatja
magát.
Ha röviddel előtte magas hőmérsék-
leten mostak, a kifolyó mosóvíz forró.
A mosóvizet óvatosan engedje le.

Ürítési művelet

Ne csavarja ki teljesen a mosóvízszű-
rőt.

 Helyezzen egy tartályt a fedél alá, pl.
egy univerzális sütőtepsit.

 Csavarja ki lassan a mosóvízszűrőt,
amíg a víz kifolyik.

 Csavarja be ismét a mosóvízszűrőt a
vízelvezetés megszakításához.

Ha nem folyik ki több víz:

 Csavarja ki teljesen a mosóvízszűrőt.
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 Tisztítsa meg alaposan a lúgszűrőt.

 Ellenőrizze, hogy a lúgszivattyú lapát-
jai könnyen forgathatók-e, adott eset-
ben távolítsa el az idegen tárgyakat
(gombok, érmék, stb.) és tisztítsa
meg a belső teret.

 Helyezze be újra helyesen a lúgszűrő-
ket (jobb és bal oldalon) és csavarja
be azokat szorosan.

 Zárja be a lúgszivattyú fedelét.

 A kifolyó víz károkat okozhat.
Amennyiben a mosóvízszűrőket nem
helyezi vissza és nem csavarja be
azokat szorosan, akkor víz folyik ki a
mosógépből.
Helyezze be újra a mosóvízszűrőt és
húzza szorosra.

Az ajtó nyitása

 A forgó dob sérülést okozhat.
Jelentős sérülésveszély áll fenn, ha
benyúl a még forgó dobba.
A textíliák kivétele előtt mindig győ-
ződjön meg róla, hogy a dob nem fo-
rog.

 Reteszelje ki az ajtót egy csavarhúzó
segítségével.

 Nyissa ki az ajtót.
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Kapcsolat üzemzavar esetén
Az olyan meghibásodások esetén, ame-
lyet saját maga nem tud elhárítani, kér-
jük értesítse Miele szakkereskedőjét
vagy a Miele gyári vevőszolgálatát.

A Miele vevőszolgálatának telefonszá-
mát ennek a dokumentumnak a végén
találja.

A vevőszolgálatnak adja meg a készülé-
ke modellmegnevezését és gyártási
számát. Mindkét adatot a típustáblán
találja meg.

A típustábla nyitott ajtónál a betekintő
ablak felett található.

Vásárolható tartozékok
Jelen mosógéphez tartozékokat a Miele
márkakereskedőjénél vagy a Miele ve-
vőszolgálatán vásárolhat.

Garancia
A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt ga-
rancia feltételekben talál.
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Elölnézet

a Waterproof-rendszer bevezető töm-
lői hideg víz (ivóvíz) és más vízfajták
számára

b Villamos csatlakozás

c Lefolyótömlő könyökkel (tartozék) a
vízelvezetés lehetőségével.

d Kezelőpanel

e Mosószeradagoló-fiókok

f Ajtó

g A lúgszűrő, lúgszivattyú és a vészki-
oldó fedele

h A TwinDos flakonok fedele

i Négy darab magasságban állítható
láb
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Hátulnézet

a Lefolyó tömlő

b Szállítási tartók a be- és kifolyótöm-
lők és elektromos kábel számára

c Villamos csatlakozás

d A fedél túlnyúló része megfogási le-
hetőségekkel a szállításhoz

e Waterproof rendszer hidegvízbeve-
zető tömlő

f Vízbevezető tömlő az alternatív víz tí-
pusokhoz Waterproof rendszerrel

g Elfordulás elleni biztosítás a szállítási
rudakkal

h Szállítási tartók a be- és kifolyótöm-
lők számára és tartó az eltávolított
szállítási rudak számára
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Elhelyezési felület
Felállítási helyként a leginkább egy be-
ton födém alkalmas. Ez ugyanis centri-
fugálás közben a fagerenda-padlózattal
vagy más „puha“ padlózattal ellentét-
ben csak ritkán jön rezgésbe.

Ügyeljen a következőkre:

 A mosógépet függőlegesen és stabi-
lan állítsa fel.

 Ne állítsa a mosógépet puha padló-
burkolatra, mert különben a mosógép
centrifugálás alatt vibrál.

A fapadlóra történő elhelyezésnél:

 A mosógépet állítsa fel egy rétegelt a
falemezre (legalább 59 x 52 x 3 cm).
A lapot a lehető legtöbb padlógeren-
dával, és nem csak a padlódeszkák-
kal kell összecsavarozni.

Tanács:  Lehetőleg a helyiség sarkában
állítsa fel. Ott a legnagyobb a födém
stabilitása.

 A nem biztosított mosógép sérü-
lést okozhat.
A mosógépet felállításkor egy már
meglévő lábazaton (beton vagy fala-
zott lábazat) történő elhelyezésnél
kell biztosítani leesés vagy lecsúszás
ellen.
A mosógépet rögzítő lemezekkel
(MTS padlórögzítés) rögzítse (kapha-
tó a Miele szakkereskedésben vagy a
Miele Vevőszolgálatánál).

A mosógép mozgatása a felál-
lítási helyére

 A nem rögzített tető sérülést
okozhat.
A készüléktető hátulsó rögzítése kül-
ső körülmények következtében töré-
keny lehet. A tető a hordozáskor
megrepedhet.
Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető
stabilan rögzül-e.

 A mosógépet a készülék elülső lábai-
nál és a készüléktető hátulsó túlnyúló
részénél fogva szállítsa.

A szállítási rögzítő eltávolítása

 Távolítsa el a bal és jobb oldali elfor-
dulás elleni biztosítékot.

1. Húzza meg az elfordítható biztosíték
rögzített dugóját és

2. Oldja ki egy csavarhúzóval a felső és
alsó kampót.
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 A mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal
a bal oldali szállítási rudat, és

 húzza ki a szállítási rudat.

 Fordítsa el 90°-kal a jobb oldali szállí-
tási rudat, és

 húzza ki a szállítási rudat.
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 Az éles peremek sérülést okoz-
hatnak.
Le nem zárt lyukakba való belenyúlás
esetén sérülésveszély áll fenn.
Zárja le a levett szállítási biztosíték
lyukait.

 Zárja le a lyukakat a dugókkal.

 A mosógép hátfalán rögzítse a szállí-
tási rudakat. Ügyeljen arra, hogy a
fenti rögzítőfül a tartó felett legyen.

 A helytelen szállítás károkat
okozhat.
Szállítási biztosíték nélküli szállítás
károsíthatja a mosógépet.
Őrizze meg a szállítási biztosítékot. A
mosógép szállítása előtt (pl. költö-
zéskor) szerelje fel ismét a szállítási
biztosítékot.

Szállítási biztosíték beszerelé-
se
A szállítási biztosíték beszerelése fordí-
tott sorrendben történik.
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Beigazítás
A mosógépnek függőleges helyzetben
és mind a négy lábán egyenletesen kell
állnia ahhoz, hogy a kifogástalan műkö-
dés biztosított legyen.

A szakszerűtlen elhelyezés növeli a víz-
és energiafogyasztást, és a mosógép
elmozdulhat a helyéről.

Láb kicsavarása és biztosítása

A mosógép a négy csavarosan állítható
lábbal egyenlíthető ki. Kiszállítási álla-
potban mind a négy láb be van csavar-
va.

 A mellékelt kulccsal lazítsa meg az 2
ellenanyákat az óramutató járásával
megegyező irányban. A 1 lábbal
együtt csavarja ki az 2 ellenanyákat.

 Ellenőrizze egy vízmértékkel, hogy a
mosógép függőlegesen áll-e.

 Egy vízszivattyú fogóval tartsa meg
szilárdan a 1 lábat. A csavarkulccsal
húzza meg az 2 ellenanyát a készü-
lékház felé.

 A helytelenül kiegyenlített mosó-
gép károkat okozhat.
A le nem kontrázott lábak esetén
fennáll a veszély, hogy a mosógép
elmozog.
A készülékház felé húzza meg mind a
négy ellenanyát. Ellenőrizze azokat a
lábakat is, amelyek a beállításnál
nem lettek kicsavarva.



Telepítés

*
I
N
S
T
A
L
L
A
T
I
O
N
*

92

Munkalap alá történő beszerelés

 A szabadon lévő kábel áramütést
okozhat.
Leszerelt tető esetén hozzáérhet az
áramvezető részekhez.
Ne szerelje le a mosógép tetejét.

Ezt a mosógépet kompletten (fedéllel
együtt) lehet egy munkalap alá betolni,
ha az elegendő munkalap-magasság
rendelkezésre áll.

Mosó-szárító torony

A mosógép egy Miele szárítógéppel
mosó-szárító toronyként is felállítható.
Ehhez egy illesztő készlet* (WTV) szük-
séges.

A *-gal jelölt alkatrészek a Miele szakke-
reskedőknél vagy a Miele Vevőszolgá-
latnál kaphatók.

Ügyeljen a következőkre:

a = min. 2 cm

b = WTV egy rekeszes : 172 cm
WTV fiókkal: 181 cm

c = 65 cm
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A Miele vízvédelmi rendszere
A Miele vízvédelmi rendszere átfogó vé-
delmet biztosít a mosógép által okozott
vízkárok ellen.

A rendszer főleg alapvetően a követke-
ző részegységekből áll:

– befolyótömlő

– elektronika és a ki-, és túlfolyás-vé-
delem

– kifolyótömlő

A Waterproof-rendszer (WPS)

3

5

4

2

1

6

a Két mágnesszelep

b Kettősfalú befolyótömlő

c Fenékteknő

d Úszókapcsoló

e Elektronika

f Ürítőszivattyú

Vízbevezető tömlők

– A házban a vízbevezető tömlőkön két
mágnesszelep  található, amik a
vízbefolyást közvetlenül a vízcsapnál
elzárják. A két mágnesszelep által
kettős vízvédelem adódik. Ha az
egyik mágnesszelep meghibásodnak,
lezárja a második a vízbefolyást.
A közvetlenül a vízcsapnál való lezá-
rás révén a befolyótömlők csak a víz-
befolyás közben állnak nyomás alatt.
A maradék időben a befolyótömlők
közel nyomásmentesek.

– A mágnesszelepek eldurranása elleni
védelem
A mágnesszelep-test felrepedési nyo-
mása 7.000 kPa és 10.000 kPa között
van.

– A kettősfalú befolyótömlők  egy
nyomásálló belső tömlőből és egy
köpenytömlőből állnak. Ha a belső
tömlőből szivárgó víz lép ki, a kö-
penytömlő által az a fenékteknőbe 
jut. Az úszókapcsoló  zárja a mág-
nesszelepeket. A további vízbeveze-
tés le van zárva; a mosóvíztartályban
található víz leszívásra kerül.
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A mosógép elektronikája  és a ki-
és túlfolyás-védelme

– A kifolyásvédelem
A mosógép tömítetlensége következ-
tében kifolyó vizet a fenékteknő 
fogja fel. Egy úszókapcsoló  lekap-
csolja a mágnesszelepeket . A to-
vábbi vízbevezetés lezárul; a mosó-
víztartályban található vizet a mosó-
gép kiszivattyúzza.

– A túlfolyás-védelem
Ha a vízállás egy meghatározott szint
fölé emelkedik, az ürítőszivattyú 
bekapcsolódik és a vizet ellenőrzöt-
ten leszivattyúzza.
Ha a vízállás többször ellenőrizetlenül
megemelkedik, az ürítőszivattyú 
tartósan be van kapcsolva, és a mo-
sógép egy hangjelzéstől kísérve hibát
jelez.

A kifolyótömlő

A kifolyótömlőt egy szellőzőrendszer
biztosítja. Ezáltal megakadályozható a
mosógép üresre szívása.
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Vízbevezetés

 A szennyezett befolyó víz veszé-
lyeztetheti az egészségét, és károkat
okozhat.
A befolyó víz minőségének meg kell
felelnie az adott ország ivóvíz köve-
telményeinek, ahol a mosógépet
üzemeltetik.
A mosógépet mindig ivóvízhez csat-
lakoztassa.

 A hálózati feszültség áramütést
okozhat.
A vízbevezető tömlőben áramvezető
részek találhatóak.
A vízbevezető tömlőt soha ne szerel-
je olyan helyre, ahol fröcskölő víz ér-
heti, pl. fürdőkád vagy tusoló.

A mosógép visszaáramlás-gátló nélkül
csatlakoztatható az ivóvízvezetékhez,
mivel az érvényes DIN-szabványoknak
megfelelően készült.

A vízcsatlakozási nyomásnak 100 és
1.000 kPa között kell lennie. Ha a víz-
csatlakozási nyomás meghaladja az
1000 kPa-t, nyomáscsökkentő szelepet
kell beépíteni.

A csatlakoztatáshoz ¾"-es menetes el-
zárószelep szükséges. Ha hiányzik egy
elzárószelep, akkor a mosógépet csak
engedéllyel rendelkező vízvezeték-sze-
relő csatlakoztathatja az ivóvízvezeték-
hez.

A csavarkötés a vízvezeték nyomása
alatt áll.
Ezért a csatlakozás tömítettségét a
csap lassú megnyitásával ellenőrizze.
Adott esetben ellenőrizze a tömíté-
sek felfekvését és a csavarzatot.
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Karbantartás

Csere esetén csak a Miele Waterproof
rendszert használja.

 A vízben található szennyeződés
károkat okozhat.
A mosógép a mágnesszelepek vé-
delme érdekében a ház hollanderé-
ben egy szűrővel rendelkezik a vízbe-
folyó tömlőn.
Ne távolítsa el ezt a szennyfogó szű-
rőt.

Tömlőhosszabbító tartozék

Tartozékként 1,5 méteres fémszövetű
tömlő kapható a Miele szakkereskedők-
nél vagy a Miele Vevőszolgálatnál.

Ez a tömlő több, mint 14.000 kPa nyo-
másig nyomásálló és a vízvezeték hajlé-
kony meghosszabbításaként lehet
használni.

Üzemeltetés hideg vízzel és
egy alternatív vízfajtával
A mosógépet hideg vízzel való csatla-
kozás mellett egy alternatív vízfajtával is
lehet üzemeltetni.

Az alternatív vízfajták a következők:

– Meleg víz

– Lágy víz

– Esővíz

– Kútvíz

 A helytelen vízcsatlakozás káro-
kat okozhat.
A mosógépet higiéniai és műszaki
okokból mindig hideg ivóvízre kell
csatlakoztatni.
A mosógépet mindig hideg ivóvízre
csatlakoztassa.

Tanács: A vízfajta programozásáról a
„Beállítások“ fejezet „Vízbevezetés“
című részében olvashat.

A vízbevezető tömlők jelölése

Hideg víz (hideg
ivóvíz)

= ezüst címke

Meleg víz vagy
alternatív víz tí-
pus

= piros címke
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Hideg víz (Kiszállítási állapot)

A mosógép kizárólag hideg vízzel (hideg
ivóvízzel) üzemel.

A második bevezető tömlő a mosógép
hátulján van rögzítve.

Meleg víz

– 55 °C hőmérséklet ideális. A hőmér-
sékletnek nem szabad a 60°C-ot túl-
lépni. Ha a hőmérséklet átlépi a
60 °C-ot, kérje szerelője tanácsát.

– A melegvíz előállításának kedvező
árú primer energiaforrás segítségével
kellene történnie, pl. gázzal, nape-
lemmel, olajjal.

– Ellenőrizze a csatlakozás előtt, hogy
a vezetékből ne folyjon ki több mint 5
l hideg víz. Minden egyes liter hideg
víz rontja az energiamegtakarítást.

– Zárt melegvízbevezetésnél a mosó-
gép egy idő után átkapcsol hidegvíz
üzemmódra. Ez a biztonsági beren-
dezés nem alkalmas tartós üzemre és
rosszabb lesz a mosási eredmény.

Lágy víz, esővíz és kútvíz

1. A víznek higiéniai okokból legalább
fürdővíz minőségűnek kell lennie.

2. A víz kémiai összetevőjének nem
szabad veszélyeztetnie az alkatré-
szek funkcióját.

3. A víznek nem szabad szilárd anyago-
kat, pl. homokot tartalmaznia. Java-
soljuk egy 0,1 mm-es erre a célra ki-
alakított finomszűrő használatát.

További előírások a vízminőséghez

Vas ≤ 0,10 mg/l

Mangán ≤ 0,05 mg/l

Réz ≤ 0,10 mg/l

Cink ≤ 1,50 mg/l

Klorid ≤ 200,00 mg/l

pH érték 5-9,5

Vízkeménység ≥ 5 °d

Vízhőmérséklet ≤ 60 °C

Az üzemeltető felelős a megfelelő
vízminőségért.
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Vízbevezetés áttekintése a programozott kiválasztástól függően

Főmosás Öblítés

első és további
öblítési műveletek

utolsó öblítés

Hideg víz   

Melegvíz főmosás /  

Melegvíz főmosás+öbl. / / 

Lágy víz   

Esővíz   

Kútvíz   

 = hideg víz - bevezető tömlő ezüst címke

 = melegvíz vagy alternatív víz típus - bevezető tömlő piros címke
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Vízelvezetés
A mosólúgot egy 1 m-es szállítási ma-
gassággal rendelkező leeresztő szivaty-
tyú szivattyúzza le. Az akadálymentes
vízleeresztéshez a tömlőt törésmente-
sen kell elvezetni.
Ha szükséges, a tömlő max. 5 m-ig
meghosszabbítható. A tartozék a Miele
szakkereskedőknél vagy a Miele ügyfél-
szolgálatán kapható.

Az 1 méternél magasabb lefolyómagas-
ság (max. 1,8 méter szállítómagasság)
esetében a Miele szakkereskedőknél és
a Miele Vevőszolgálatnál csere mosóvíz
ürítő szivattyú kapható.
1,8 méteres lefolyómagasság esetén a
tömlőt 2,5 méterig lehet meghosszabbí-
tani. A tartozék a Miele szakkereske-
dőknél vagy a Miele ügyfélszolgálatán
kapható.

A vízelvezetés lehetőségei:

1. Mosdó-, vagy lefolyókagylóba törté-
nő beakasztás

Ügyeljen a következőkre:

– Biztosítsa a tömlőt lecsúszás ellen!

– Ha a víz leszivattyúzása egy mos-
dókagylóba történik, elég gyorsan
le kell folynia. Különben fennáll a
veszélye annak, hogy túlfolyik a víz
vagy a kiszivattyúzott víz egy része
visszaszívásra kerül a mosógépbe.

2. Gumikarmantyúval ellátott műanyag
lefolyócsőhöz való csatlakoztatás
(szifon nem feltétlenül szükséges).

3. Elvezetés egy összefolyóba (gully).

4. Műanyag karmantyúval felszerelt
mosdókagylóba való levezetés.

Ügyeljen a következőkre:

a Adapter

b Mosdókagyló hollandi anya

c Tömlőbilincs

d Tömlővég

 Szerelje az  adaptert a  mosdó-
kagyló hollandi anyával a mosdó-
kagylószifonra.

 Dugja a  tömlővéget az  adapter-
re.

 Húzza meg a  tömlőbilincset egy
csavarhúzóval közvetlenül a mosdó-
kagyló hollandi anya mögött.
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Elektromos csatlakozás
A mosógépet alapkivitelben egy vé-
dőérintkezős aljzathoz való csatlakozta-
tásra készen gyártjuk.

Úgy állítsa fel a mosógépet, hogy a
csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető
legyen. Ha a csatlakozóaljzat nem sza-
badon hozzáférhető, biztosítsa, hogy
hálózati oldalról minden pólushoz meg-
szakítónak kell rendelkezésre állnia.

 A túlmelegedés tűzveszélyes le-
het.
A készülék elosztókon vagy hosz-
szabbító kábeleken való üzemeltetése
a kábel túlterheltségéhez vezethet.
Biztonsági okokból ne használjon el-
osztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak VDE 0100
szerinti kialakításúnak kell lennie.

Sérült csatlakozó vezetéket csak
ugyanolyan típusú speciális csatlakozó
vezetékkel szabad helyettesíteni (kap-
ható a Miele Vevőszolgálatánál). Bizton-
sági okokból a cserét csak a Miele Ve-
vőszolgálata vagy egy megfelelően kép-
zett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételről és a
megfelelő biztosítékról az adattábla ad
felvilágosítást. Vesse össze az adattábla
adatait az elektromos hálózat adataival.

Kétség esetén kérdezzen meg egy
elektrotechnikai szakembert.

A mosógépet nem szabad olyan sziget
üzemű inverterekre csatlakoztatni, ame-
lyeket független áramellátáskor pl. nap-
elemes áramellátás alkalmaznak. Más-
különben a mosógép bekapcsolásakor
túlfeszültség miatt a biztonsági kikap-
csolás aktiválódhat. Az elektronika ká-
rosodhat.
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Töltet Energia Víz Programidő Maradék
nedvesség

kg  kWh Liter óra:perc %

Pamut 90°C 9,0 2,60 65 2:29 50

60°C 9,0 1,45 65 2:29 50

60°C 4,5 1,10 52 2:19 50

* 9,0 0,60 54 2:59 44

* 4,5 0,43 49 2:59 44

40°C 9,0 1,20 65 2:39 50

* 4,5 0,35 42 2:59 44

20°C 9,0 0,45 65 2:39 50

Könnyen kezelhető 30°C 4,0 0,60 57 1:59 30

Kímélő 30°C 3,0 0,20 40 1:09 –

Gyapjú  30°C 2,0 0,23 35 0:39 –

Automatikus plusz 40°C 6,0 0,60 59 1:59 –

QuickPowerWash 40°C 4,0 0,58 40 0:49 –

Expressz 20
1) 40°C 3,5 0,33 30 0:20 –

Ingek/Blúzok
2) 60°C 2,0 0,66 40 1:31 –

1) A Quick Extra aktiválva

2) Az Elővasalás Extra kikapcsolva

A fogyasztási adatok a víznyomás, vízkeménység, a befolyó víz hőmérséklete, a
helyiség hőmérséklete, a szennyes összetétele és mennyisége, a hálózati fe-
szültség ingadozása és a választott opciók függvényében a megadott értékektől
eltérhetnek.

Az EcoFeedback programban kijelzett fogyasztási adatok eltérhetnek az itt fel-
sorolt fogyasztási adatoktól. Az eltérések az alkatrésztűrésekből és a meglévő
helyi adottságokból pl. a vízhálózat nyomásingadozásaiból, a hálózati feszültség
ingadozásaiból adódnak.
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Útmutató az összehasonlító vizsgálatokhoz
*Vizsgálati program az EN 60456 szerint és energiacímkézés a 
1061/2010 rendelkezés szerint

A PowerWash mosási eljárás fűtési fázisában a sótartály hőmérséklet-érzékelő-
jénél mért hőmérséklet magasabb, mint a tényleges mosási hőmérséklet.
A hőmérséklet-érzékelőn mért hőmérséklet nem tükrözi a ruhanemű hőmérsék-
letét.

Az összehasonlító vizsgálatoknál a TwinDos adagolást ki kell kapcsolni.
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Magasság 850 mm

Szélesség 596 mm

Mélység 643 mm

Mélység nyitott ajtónál 1.077 mm

Aláépítési magasság 850 mm

Beépítési szélesség 600 mm

Súly kb. 96 kg

Befogadóképesség 9 kg száraz ruha

Hálózati feszültség lásd a típustáblán

Csatlakozási érték lásd a típustáblán

Biztosító lásd a típustáblán

Fogyasztási adatok lásd a Fogyasztási adatok fejezetet

Minimális víznyomás 100 kPa (1 bar)

Maximális víznyomás 1 000 kPa (10 bar)

Befolyótömlő hossza 1,60 m

Kifolyótömlő hossza 1,50 m

Csatlakozókábel hossza 2,00 m

Maximális szivattyúzási magasság 1,00 m

Maximális szivattyúzási távolság 5,00 m

LED Világító diódák 1. osztály

Vizsgálati jelek lásd a típustáblán

Frekvenciasáv 2,4000 GHz – 2,4835 GHz

Maximális adóteljesítmény < 100 mW
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Megfelelőségi nyilatkozat
A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a mosógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén
érhető el:

– Termékek, letöltések: a www.miele.hu oldalon

– Vevőszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a ter-
mék nevének vagy gyári számának megadásával: 
www.miele-professional.hu

https://www.miele.hu
https://www.miele.hu/haztartasi/informacios-anyagok-385.htm
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Adatlap háztartási mosógéphez
Nr. 1061/2010 (EU) delegált rendelkezés szerint

MIELE

Modell neve/-megjelölése WWV 980 WPS
Passion

Névleges kapacitás
1 9,0 kg

Energiahatékonysági osztály

A+++ -tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A+++

Éves energiafogyasztás (AEc)
2 109 kWh/év

„Pamut 60°C“ standard program energiafogyasztása (teljes töltet) 0,60 kWh

„Pamut 60°C“ standard program energiafogyasztása (résztöltet) 0,43 kWh

„Pamut 40°C“ standard program energiafogyasztása (résztöltet) 0,35 kWh

Súlyozott teljesítményfelvétel KI-állapotban (Po) 0,30 W

Súlyozott teljesítményfelvétel kikapcsolatlan állapotban (Pl) 0,30 W

Súlyozott éves vízfogyasztás (AWc)
3 11.000 liter/év

Centrifugálási hatékonysági osztály

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A

Maximális centrifugálási fordulatszám
4 1.600 p/min

Maradéknedvesség
4 44 %

Standard program, amelyre az etiketten és az adatlapon lévő információk vonat-

koznak
5

Pamut 60/40 nyíllal

Standard program programideje

„Pamut 60°C“ (teljes töltet) 179 min

„Pamut 60°C“ (féltöltet) 179 min

„Pamut 40°C“ (féltöltet) 179 min

Kikapcsolatlan állapot időtartama (Tl)
6 15 min

Zajkibocsátás

Mosás
7 46 dB(A) re 1 pW

Centrifugálás
7 72 dB(A) re 1 pW

Beépíthető készülék -

Ez a termék ezüstionokat nem bocsát ki ezüstionokat a mosási ciklus során.

● Igen, létezik.
1

Pamut kg-ban a „Pamut 60 °C“ vagy „Pamut 40 °C“ standard programhoz mindenkor teljes töltetnél,
ahol mindkét érték legalacsonyabbja az irányadó.
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2
220 60 °C- és 40 °C-os pamut program standard mosási ciklus alapján teljes vagy féltöltet esetén va-
lamint alacsony teljesítményfelvételű üzemmód fogyasztása alapján. A tényleges energiafogyasztás a
készülék használatának módjától függ.

3
220 60 °C- és 40 °C-os pamut program alapján teljes vagy féltöltet esetén. A tényleges energiafo-
gyasztás a készülék használatának módjától függ.

4
„Pamut 60 °C“ teljes töltet standard programnál vagy „Pamut 40 °C“ féltöltet standard programnál,
ahol az alacsonyabb érték az irányadó, valamint a maradék nedvesség “Pamut 60 °C“ teljes töltet
standard programnál vagy „Pamut 40 °C“ féltöltet standard programnál, ahol a magasabb érték az
irányadó.

5
Ez a program normál módon szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas és a kombinált energia-
és vízfelhasználásra hivatkozva a leghatékonyabb.

6
Ha a háztartási mosógép egy teljesítményvezérlővel van felszerelve.

7
„Pamut 60 °C“ standard programban teljes töltetnél
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A beállításokkal tudja a mosógép
elektronikáját a változó követelmé-
nyekhez igazítani.

A beállításokat bármikor módosíthatja.

Beállítások előhívása
 Kapcsolja be a mosógépet.

 Lapozzon a főmenü második oldalá-
ra.

 Érintse meg a(z) Beállítások érintőgom-
bot.

A kijelző a „Beállítások“ menüre vált.

Beállítások kiválasztása
A Beállítások menü több tartományra
van csoportosítva.

 11:02

Használat /
Kijelzés 

Beállítások

Hálózat

Program
lefutás

Készülék
paraméterek



Felállítási
feltételek

 Válassza ki a kívánt tartományt.

 Lapozzon addig a kiválasztási listá-
ban, amíg meg nem jelenik a kívánt
beállítás.

 Érintse meg az érintőgombot a beállí-
tás módosításához.

Beállítások módosítása
 Változtassa meg a kijelzett értéket és

nyugtázza az OK opcióval.

vagy

 Érintsen meg egy opciót annak kivá-
lasztására.

A kiválasztott opció narancs színnel lesz
jelölve.

A választott opció elmentésre került. A
kijelző a „Beállítások“ menüre vált vagy
egy menüszinttel vissza.

A Beállítások menü befejezése
 Érintse meg az  érintőgombot.

A kijelző egy menüszintet visszalép.

 Érintse meg az  érintőgombot.

A kijelző a főmenüre vált.
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Használat / Kijelzés 

Nyelv 

A kijelző különböző nyelveket tud
megjeleníteni.

A  zászló a Nyelv szó mögött segítsé-
gül szolgál, ha egy olyan nyelvet állított
be, amelyet nem ért.

A kiválasztott nyelv elmentésre kerül.

Fogyasztás

Az energia- és vízfogyasztásra vonat-
kozó elmentett adatokat elolvashatja
és az energiaköltségeket megadhatja.

Kiválasztás

– Utolsó program
A legutóbb lefutott mosóprogram fo-
gyasztásának kijelzése.

– Összfogyaszt.
Az utolsó programok hozzáadott
energia- és vízfogyasztási adatai.

– Költségek beállítása
Az energia- (áram) és vízköltségeket
meg lehet adni.

PIN-kód

A Pin-kóddal védi mosógépét az ide-
gen használattól.

Kiválasztás

– Aktiválás
Aktivált Pin-kódnál a bekapcsolás
után a Pin-kódot meg kell adni azért,
hogy ezen mosógép működtetése le-
hetővé váljon.
A gyárilag megadott Pin-kód: 125.

– Változtatás
Megadhat saját három számjegyű
Pin-kódot.

 Ne felejtse el az új Pin-kódot.
Pin-kód nélkül csak a Miele ve-
vőszolgálat tudja a mosógépet újra
aktiválni.
Jegyezze fel az új Pin kódot.

– deaktiválás
A mosógépet újra a Pin-kód megadá-
sa nélkül kell használni. Csak akkor
jelenik meg, ha a Pin-kódot előzőleg
aktiválta.
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Memória

A mosógép a program elindítása után
elmenti egy mosóprogram utoljára ki-
választott beállításait (hőmérséklet,
fordulatszám és néhány opció).

A mosóprogram legközelebbi kiválasz-
tásakor a mosógép az elmentett beállí-
tásokat jelzi ki.

Gyárilag a Memory ki van kapcsolva.

Idő

Az időformátum kiválasztása után be
lehet állítani az időt.

Idő formátum

– 24 óra (gyári beállítás)

– 12 óra

beállítás

– Az idő beállítható.

Hangerő

Progr. végét jelző hang

A program végét jelző hang hangerejét
be lehet állítani.

A beállítás hét fokozatban történik és ki
is lehet kapcsolni.

Billentyűk hangereje

A jelzőhangok hangerősségét, amely
az érintőgombok megérintésekor hall-
hatóak, ki lehet kapcsolni.

A beállítás hét fokozatban történik és ki
is lehet kapcsolni.

Kijelző fényereje

A kijelző fényereje módosítható.

A beállítás hét fokozatban történik.

Hőmérsékletegység

A hőmérsékleti adatok °C/Celsius fok-
ban vagy °F/Fahrenheit fokban kerül-
hetnek kijelzésre.

Gyárilag a °C/Celsius van beállítva.

Kikapcsol. mód "Kijelző"

Energiatakarékossági okokból a kijelző
és az érintőgombok világítása kikap-
csol. A Start/Stop érintőgomb lassan
villog.

Kiválasztás

– ki
A világítás bekapcsolva marad.

– be (Gyári beállítás)
A világítás tíz perc múlva kikapcsol.

– be, nem a futó progr. alatt
A világítás a programfolyamat alatt
bekapcsolva marad. A világítás a
program vége után tíz perccel kikap-
csol.
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Program lefutás

TwinDos

Meghatározhatja a behelyezett mosó-
szert és az adagolási mennyiséget és
az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mo-
sószeres flakonok töltöttségi szintjét.

Mosószer kiválasztása

Ha nem UltraPhase 1-t és 2-t szeretne a
TwinDos funkcióval adagolni , üres
TwinDos flakonokra (utólag vásárolható
tartozék) van szüksége.

Az UltraPhase 1 és 2 alkalmazása csak
együtt lehetséges. Ezért egy másik mo-
sószer választásakor a másik fiók beállí-
tása automatikusan törlődik.

A következőket alkalmazhatja:

– Miele UltraPhase 1

– Miele UltraPhase 2

– Univerzális mosószer

– Color mosószer

– Finom mosószer

– Finom/Gyapjú mosószer

– Öblítőszer

Kövesse a mosószer csomagolásán
lévő utasításokat.

A választott mosószerhez meg kell adni
a megfelelő adagolási mennyiséget. A
kijelző végigvezeti a beállításokon.

Tanács: Ha kiválasztja a Nincs mosó-
szer-t, a TwinDos funkció megfelelő fi-
ókja üzemen kívülre kerül.

Adag. menny. módosítása

A  és  fiókok mosószer adagolá-
sához beállított értékeket ellenőrizheti
és módosíthatja.

Szennyezetts.

Meghatározhatja, hogy milyen szeny-
nyezettségi fok legyen beállítva.

A következő szennyezettségi fokok kö-
zül választhat:

– enyhe

– normál

– erős

Gyári beállítás: normál

Pótvíz szintje

A Pótvíz Extra vízszintjét négy fokozat-
ban növelheti meg.

Fokozatok

– normál (Gyári beállítás)

– plusz 

– plusz 

– plusz 
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Max. öblítési vízszint

Öblítéskor a vízszint mindig a maximá-
lis értékre állítható be.

Ez a funkció allergiás betegek számára
fontos, a nagyon jó öblítési eredmény
elérése végett. A vízfogyasztás megnő.

Gyárilag a maximális öblítési szint ki
van kapcsolva.

Áztatási idő

Az áztatás időtartamát 30 perc és 6
óra között állíthatja be.

Az időtartamot 30 perces lépésekben
választhatja ki. Az Áztatás extra válasz-
tásakor a választott idő kerül beállításra.

Gyárilag 0: 30 óra időtartam van beállít-
va.

Plusz előmos. idő pamutnál

Különleges előmosási igény esetén a
Pamut programban ez a 25 perces
alapidő meghosszabbítható.

– normál (Gyári beállítás)
Az előmosási idő 25 perc.

– + 6 perc
Az előmosási idő 31 perc.

– + 9 perc
Az előmosási idő 34 perc.

– + 12 perc
Az előmosási idő 37 perc.

Kímélő

Aktivált kímélő folyamat esetén a dob
mozgása csökken. Így az enyhén
szennyezett textíliákat kímélőbben le-
het mosni.

A kímélő műveletet a Pamut és a
Könnyen kezelhető programokhoz lehet
aktiválni.

Gyárilag a kímélő művelet ki van kap-
csolva.

Gyűrődésvédelem

A gyűrődésvédelem csökkenti a gyű-
rődésképződést a program befejezése
után.

A dob még 30 percig mozog a program
vége után. A mosógép ajtaját a Start/
Stop érintőgomb megérintésével bármi-
kor kireteszelheti majd kinyithatja.

Gyárilag a gyűrődésvédelem be van
kapcsolva.
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Hálózat

Miele@home

Mosógépe hálózatba kötését az ottho-
ni Wi-Fi hálózattal vezérelje.

A következő pontok jelenhetnek meg az
almenüben:

Beállítás

Ez az üzenet csak akkor jelenik meg, ha
a mosógép még nem volt csatlakoztat-
va Wi-Fi hálózattal.

A beszerelés menetét az „Első üzembe-
helyezés“ fejezetben találja.

Aktiválás

(látható, ha a Miele@home ki van kap-
csolva)

A Wi-Fi funkció újra bekapcsol.

Kikapcsolás

(látható, ha a Miele@home aktiválva
van)

A Miele@home bekapcsolva marad, a
Wi-Fi funkció kikapcsol.

Kapcsolat állapota

(látható, ha a Miele@home aktiválva
van)

A következő értékek jelennek meg:

– Wi-Fi vételi minőség

– hálózat neve

– IP-cím

Új beállítás

(látható, ha be van kapcsolva)

A Wi-Fi bejelentkezés (hálózat) visszaáll,
hogy azonnal egy új beállítást lehessen
végrehajtani.

Visszaállítás

(látható, ha be van kapcsolva)

– A Wi-Fi kikapcsol.

– A Wi-Fi kapcsolat visszaáll a gyári
beállításokra.

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha
a mosógépet ártalmatlanítja, eladja,
vagy egy használt mosógépet helyez
üzembe. Csak így biztosítható, hogy
minden személyes adatot eltávolítson,
illetve az előző tulajdonos ne férhessen
hozzá a mosógéphez.

A Miele@home újbóli használatához új
csatlakozási folyamatot kell végrehajta-
ni.
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SmartGrid

A SmartGrid beállítás csak akkor látha-
tó, ha a Miele@home be van állítva és
aktiválva van.

Ezzel a funkcióval automatikusan ab-
ban az időpontban indíthatja el a mo-
sógépet, amikor az energiaszolgáltató-
jának áramdíjszabása különösen ked-
vező.

Ha aktiválta a SmartGrid-t, az Időzítő
érintőgombnak új funkciója van. Az
„Időzítő“ érintőgombbal beállítja a
SmartStart-ot. Ekkor a mosógép az Ön
által megadott időtartamon belül az
áramszolgáltató által küldött jelre indul
el. 
Ha a legkésőbbi lehetséges indítási idő-
pontig nem küld indítási jelet, a mosó-
gép automatikusan elindul (Lásd a
„Késleltetett indítás“ fejezetet).

Gyárilag a SmartGrid ki van kapcsolva.

Távvezérlés

A Távvezérlés beállítás csak akkor lát-
ható, ha a Miele@home be van állítva
és aktiválva van.

Ha a Miele@mobile App-ot telepítette
a mobil végeszközére, mosógépe álla-
potát bárhonnan lehívhatja és távolról
elindíthatja mosógépét és a Mobile-
Control programmal távolról irányíthat-
ja.

Kikapcsolhatja a Távvezérlés beállítást,
ha a mosógépét nem akarja mobil vég-
eszközével vezérelni.

A programmegszakítást az App-al akkor
is el lehet végezni, ha a Távvezérlés
nincs bekapcsolva.

Az „Időzítő“ érintőgombbal állítson be
egy időtartamot, ameddig szeretné elin-
dítani a mosógépet és indítsa el az
időzítőt (lásd az „Időzítő“ című fejeze-
tet).
A mosógépet a megadott időtartamon
belül egy ön által küldött jellel lehet elin-
dítani. 
Ha a legkésőbbi lehetséges indítási idő-
pontig nem küld indítási jelet, a mosó-
gép automatikusan elindul.

A távvezérlés gyárilag be van kapcsolva
van.
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RemoteUpdate

A RemoteUpdate menüpont csak akkor
jelenik meg és választható, ha a
Miele@home használatához a feltéte-
lek megfelelnek (lásd „Első üzembe
helyezés“ fejezet, „Miele@home“ rész).

A RemoteUpdate segítségével mosógé-
pe szoftverét lehet frissíteni. Ha frissítés
áll rendelkezésére mosógépéhez, akkor
ezt a mosógép automatikusan letölti. A
frissítés telepítése nem automatikusan
történik, hanem önnek kell manuálisan
elindítania.

Ha nem telepít egy frissítést, a megszo-
kott módon használhatja a mosógépét.
A Miele mindazonáltal javasolja a frissí-
tések telepítését.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Gyárilag be van kapcsolva a Remote-
Update. Egy rendelkezésre álló frissítés
automatikusan letöltődik, és önnek kell
manuálisan elindítania.

Kapcsolja ki a RemoteUpdate-et, ha
nem szeretné, hogy a frissítések auto-
matikusan letöltődjenek.

A RemoteUpdate folyamata

Egy frissítés tartalmáról és terjedelmé-
ről információkat a Miele@mobile App
alkalmazásban talál.

Ha frissítés áll rendelkezésre, a mosó-
gép kijelzőjén üzenet jelenik meg.

Azonnal telepítheti a frissítést, vagy ké-
sőbbre is elhalaszthatja a telepítést. A
kérdés majd a mosógép újbóli bekap-
csolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni,
kapcsolja ki a RemoteUpdate-et.

A frissítés néhány percig eltarthat.

A következőkre ügyeljen a RemoteUp-
date használata során:

– Amíg nem kap üzenetet, nem áll ren-
delkezésre frissítés.

– Egy frissítés telepítését nem lehet
visszavonni.

– A frissítés ideje alatt ne kapcsolja ki a
mosógépet. Egyébként a frissítés
megszakad és nem lesz telepítve.

– Egyes szoftverfrissítéseket csak a
Miele vevőszolgálata végezhet el.
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Készülék paraméterek

Vízbevezetés

Hat választási lehetőséget programoz-
hat a vízbevezetéshez.

Kiválasztás

– Hideg víz (Gyári beállítás) 
Csak ivóvíz használata.

– Melegvíz főmosás
Melegvíz használata a főmosási mű-
veletkor, ha 30 °C feletti vízhőmér-
séklet van kiválasztva.

– Melegvíz főmosás+öbl.
Melegvíz használata a főmosási mű-
veletkor és öblítéskor. A vízfogyasz-
tás csökkentése kb. 10 %-al meleg
vízzel való öblítéssel.

– Lágy víz
A külső vízlágyító lágy vizet okoz.
Használhat mosószódát és elkerüli a
mosógép vízkövesedését.

– Esővíz
Ha az alternatív víz típus vízkemény-
sége alacsonyabb, mint az ivóvíz víz-
keménysége, akkor ez a beállítás
ajánlott. Ilyen módon mosószer taka-
ríthat meg.

– Kútvíz
Ha az alternatív víz típus vízkemény-
sége magasabb, mint az ivóvíz vízke-
ménysége, akkor ez a beállítás aján-
lott a mosógép vízkövesedésének el-
kerülése érdekében.

Helytelen programozás esetén káro-
sodhat a textília (pl.: a programozott
választás esővíz és a bevezető tömlő
a melegvízre van csatlakoztatva).
Ügyeljen arra, hogy a programozott
választásnak és a vízcsatlakozásnak
egyeznie kell.

A vízminőségre vonatkozó előíráso-
kat a „Telepítés“, „Vízbevezetés“
részben leírtak szerint tartsa be.
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Jogi információk

Nyílt forr.kódú licencek

Itt információkat tekinthet meg.

Szerzői jogok és licencek

A készülék kezeléséhez és vezérléséhez
a Miele saját vagy külső szoftvert hasz-
nál, amelyek nem tartoznak az úgyne-
vezett nyílt forráskódú licencfeltételek
alá. Ezek a szoftverek és szoftverkom-
ponensek szerzői jogi védelem alá tar-
toznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a
harmadik felek szerzői jogait.

A jelen készülék továbbá olyan szoftver-
komponenseket tartalmaz, amelyek a
nyílt forráskódú licencfeltételek mellett
kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt
forráskódú komponenseket a hozzájuk
tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a
mindenkori érvényes licencfeltételek
másolatával együtt, valamint adott eset-
ben további információkat a Beállítások |
Készülékparaméterek | Jogi információk |
Nyílt forráskódú licencek menüpont alatt
kérdezheti le a készülékben. A nyílt for-
ráskódú licencfeltételek ott feltüntetett
felelősségi és jótállási szabályozásai
csak a mindenkori jogtulajdonosokkal
összefüggésben érvényesek.
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Felállítási feltételek

Alacsony víznyomás

100 kPa (1 bar) alatti víznyomás ese-
tén a mosógép hibaüzenettel megsza-
kítja a programot.

Ha az építésoldali víznyomás nem
emelhető meg, az aktivált funkció meg-
akadályozza a program megszakítását.

Gyárilag az alacsony víznyomás ki van
kapcsolva.

Lúg hűtése

A fő mosási művelet végén kiegészítő
víz folyik a dobba, hogy a mosóvizet
lehűtse.

A mosóvíz hűtése a Pamut program ki-
választásakor 70°C és annál magasabb
hőmérséklet-választásnál következik
be.

A mosóvízhűtést ajánlott aktiválni:

– a kifolyótömlőnek a mosdóba vagy
lefolyókagylóba történő beakasztása-
kor, hogy megelőzze a leforrázás ve-
szélyét.

– azoknál az épületeknél, amelyeknek a
lefolyócsöve nem felel meg a DIN
1986 szabványnak.

Gyárilag a mosóvízhűtés ki van kap-
csolva.

Hőmérséklet csökkent.

Magasan fekvő területeken a víznek
alacsonyabb a forráspontja. A Miele
2000 m-es tengerszint feletti magas-
ságtól javasolja a hőmérséklet csök-
kentésének a bekapcsolását a „víz for-
rásának“ elkerülése érdekében. A ma-
ximális hőmérséklet 80 °C-ra csökken,
akkor is, ha magasabb hőmérsékletet
választ ki.

Gyárilag a hőmérséklet csökkentés ki
van kapcsolva.
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Ehhez a mosógéphez kap mosószert,
textilápoló szert, adalékokat és készülé-
kápoló szert. Mindegyik termék megfe-
lel a Miele mosógépekhez.

Ezeket és sok más érdekes terméket
megrendelheti az interneten a
shop.miele.hu címen. Beszerezheti eze-
ket a Miele gyári vevőszolgálatánál vagy
Miele szakkereskedőjénél is.

Mosószer

MieleUltraPhase 1 és 2

– kétkomponensű mosószer színes és
fehér ruhákhoz

– a ragyogó színekért és a ragyogóan
fehér ruhákért

– kiváló folteltávolítás alacsony hőmér-
sékleten is

UltraWhite (mosópor)

– tökéletes eredmények
20/30/40/60/95 °C-on

– ragyogó fehérség az aktív oxigénes
formulának köszönhetően

– kiváló folteltávolítás alacsony hőmér-
sékleten is

UltraColor (folyékony mosószer)

– tökéletes mosási eredmények
20/30/40/60 °C-on

– színvédő formulával a ragyogó színe-
kért

– kiváló folteltávolítás alacsony hőmér-
sékleten is

WoolCare finom mosószer (folyékony
mosószer)

– gyapjúhoz, selyemhez és minden fi-
nom anyaghoz

– speciális ápolóvegyület búzafehérjé-
ből, színvédő formulával

– tökéletes mosási eredmények
20/30/40/60 °C-on

http://shop.miele.hu
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Speciális mosószer 
Ezt a speciális mosószert kapszula for-
májában vásárolhatja meg a kényelmes
egyenkénti adagoláshoz.

Sport kapszulák

– szintetikus textíliákhoz

– a szagelnyelőnek köszönhetően sem-
legesíti a szagokat

– megakadályozza a ruházat elektrosz-
tatikus feltöltődését

– megőrzi a szintetikus textíliák alakját
és szellőzőképességét

DownCare kapszulák

– pehelytollat tartalmazó textíliákhoz

– megtartja a pehelytoll rugalmasságát
és szellőzőképességét

– hatékony tisztítás és kímélő ápolás
lanolinnal

– a pehely nem csomósodik össze és
könnyű, laza szerkezetű marad

WoolCare kapszulák

– finommosószer gyapjúhoz és finom
textíliákhoz

– speciális ápoló összetétel búzaprotei-
nekből

– szálvédő technológia a filcesedés el-
len

– színvédő formula a kímélő tisztítás-
hoz

CottonRepair kapszulák

– speciális mosószer pamut textíliák-
hoz

– már egyetlen mosással láthatóan
megújítja a textíliákat

– speciális Miele receptúra Novozy-
mes-technológiával

– eltávolítja a bolyhokat, megújítja a
színek intenzitását, fényét

– egy-egy textilhez évente maximum
egyszer-kétszer használja
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Textilápolószer 
Ezt a textilápolószert kapszula formájá-
ban vásárolhatja meg a kényelmes
egyenkénti adagoláshoz.

Öblítőszer-kapszula

– öblítőszer a friss ruhanemű illatáért

– frissesség és pórusokig hatoló tiszta-
ság

– a kellemesen puha ruhákért

– megakadályozza a ruházat elektrosz-
tatikus feltöltődését

Adalék 
Ezt az adalékot kapszula formájában
vásárolhatja meg a kényelmes egyen-
kénti adagoláshoz.

Booster kapszula

– folteltávolító rendkívüli foltoldó ké-
pességgel

– enzimes technológia a makacs foltok
eltávolításához

– fehér és színes textíliákhoz is hasz-
nálható

– alacsony hőmérsékleten is kiváló mo-
sási eredmények

Készülékápolás

TwinDosCare

– tisztítószer a TwinDos adagolórend-
szerhez

– hosszabb használati szünetek (min. 2
hónap) előtt használandó

– termékcsere előtti használathoz

Vízkőoldó

– eltávolítja az erős vízkőlerakódásokat

– lágy és kímélő a természetes citrom-
sav által

– óvja a fűtőszálat, a dobot és más al-
katrészeket

IntenseClean

– a mosógépek higiénikus tisztaságáért

– eltávolítja a zsírt, a baktériumokat és
az ezek által keletkező szagokat

– hatékony alaptisztítás

Vízlágyító tabletták

– csökkentett mosószer-adagolás ke-
mény víz esetén

– kevesebb mosószermaradék a textíli-
ákban

– kevesebb vegyszer a szennyvízben a
kevesebb mosószer-adagolás által
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