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Αξιοποίηση της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή
από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά
της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλε-
γεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρί-
ζουν τον οικολογικό παράγοντα και την
τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμά-
των.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκου-
πίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο
συγκέντρωσης απορριμμάτων προς
ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συ-
σκευής
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ-
ές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες
ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα
υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία
τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λει-
τουργία και την ασφάλειά τους. Στα
οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακα-
τάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτε-
λέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και
το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην
πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα.

Προσέχετε, ώστε οι σωληνώσεις και ο
εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτη-
ρίου σας μέχρι την σωστή και φιλική
προς το περιβάλλον αποκομιδή της συ-
σκευής, να μην πάθουν ζημιά.
Έτσι είναι σίγουρο, ότι το ψυκτικό υλικό
που περιέχεται στο στεγνωτήριο και το
λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν
θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περι-
βάλλον.

Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδι-
κούς χώρους αποκομιδής για την
παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών που
διατίθενται από τον δήμο ή την
κοινότητα, από τα εμπορικά καταστή-
ματα ή από την εταιρεία Miele. Για το
σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών
σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην
παλιά συσκευή που θα παραδώσετε,
είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι
υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την
αποκομιδή της συσκευής, αυτή να φυ-
λάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
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Διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Αυτό το στεγνωτήριο περιέχει ένα εύφλεκτο ψυκτικό μέσο που
μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Αυτό το στεγνωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προ-
διαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συ-
σκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πρίν να θέσετε σε λει-
τουργία το στεγνωτήριο. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υπο-
δείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη
συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά
και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele
τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε
και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του στεγνωτη-
ρίου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες
που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των
υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συ-
σκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και
τις οδηγίες χρήσης.
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Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή
για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

 Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή
χρήση και συγκεκριμένα για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί
με νερό και στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλ-
ληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίν-
δυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να
προκληθούν από αμέλεια ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

 Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω
της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας
ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επι-
τρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου
υπεύθυνου ατόμου.

Προστασία για τα παιδιά

 Πρέπει να κρατάτε μακριά από το στεγνωτήριο παιδιά κάτω των
οκτώ ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

 Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να
γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το
χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λαν-
θασμένου χειρισμού.

 Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να
κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

 Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στο στεγνωτήριο
και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με τη συσκευή.
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Τεχνική ασφάλεια

 Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν
ορατές εξωτερικές ζημιές.
Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην
τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.

 Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία
ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγρά-
φονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δί-
κτυο. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

 Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του στεγνωτηρίου εξασφαλί-
ζεται τότε μόνο, όταν το στεγνωτήριο είναι συνδεδεμένο στο δημόσιο
ηλεκτρικό δίκτυο.

 Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδε-
θεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφα-
λείας, και μάλιστα από έναν ειδικό. Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες
που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της
γείωσης.

 Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα (κίνδυνος
πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).

 Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντι-
κατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαι-
δευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για
τον χειριστή.
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 Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός
κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η
εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τε-
χνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετι-
κά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.

 Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει
να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας
Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα αντα-
ποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει
κατασκευαστεί.

 Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η
συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο,
όταν:

– έχετε βγάλει το φις του καλωδίου της συσκευής από την πρίζα,

– έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ή

– έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.

 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί
σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

 Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν
επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
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 Αυτό το στεγνωτήριο εξαιτίας ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. που
αφορούν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την
αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένο με μια
ειδική λυχνία. Αυτή η ειδική λυχνία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για τον
φωτισμό του χώρου. Η αντικατάστασή της επιτρέπεται να γίνει μόνο
από έναν τεχνίτη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το
Miele Service.

 Αυτό το στεγνωτήριο χρησιμοποιεί ένα ψυκτικό μέσο, το οποίο
συμπυκνώνει ένας συμπιεστής. Αυτό το ψυκτικό μέσο το οποίο μετα-
φέρεται μέσω της συμπύκνωσης σε ένα υψηλότερο επίπεδο θερμο-
κρασίας διαπερνά ένα κλειστό κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Η
θερμότητα που δημιουργείται μεταδίδεται από τον εναλλάκτη θερ-
μότητας στον διερχόμενο αέρα στεγνώματος.

– Το βουητό που ακούγεται κατά τη διάρκεια του στεγνώματος είναι
φυσιολογικό λόγω της τεχνικής της αντλίας θερμότητας. Δεν επη-
ρεάζεται από αυτό η άψογη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

– Το ψυκτικό μέσο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν βλάπτει
τη στιβάδα του όζοντος.

 Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί
πολύ νωρίς η αρχική λειτουργία.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν ξεκινήσετε ένα
πρόγραμμα στεγνώματος.
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 Το ψυκτικό μέσο που περιέχεται σε αυτό το στεγνωτήριο R290
είναι ευφλεκτο και μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Όταν το στεγνωτή-
ριο έχει πάθει ζημιά, τότε ακολουθείτε αυτά τα μέτρα:

– Αποφεύγετε ανοιχτή φωτιά και πηγές καύσης.

– Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

– Αερίζετε τον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.

– Ειδοποιείτε το Miele Service.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης, αν πάθει ζημιά το στεγνωτή-
ριο.

Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο και προκαλεί έκρηξη, σε περίπτω-
ση που διαφύγει.

Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το στεγνωτήριο. Μην κάνετε αλλα-
γές στο στεγνωτήριο.

 Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφ. «Τοποθέτηση» καθώς
και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

 Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φις του καλωδίου της συ-
σκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγ-
μή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

 Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του
στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από
σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ., γιατί έτσι δεν εξασφαλίζεται
επαρκής εισροή αέρα.

 Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η
εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή
απέναντι τοποθετημένης πόρτας.
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Σωστή χρήση

 Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται στα 7 κιλά (στεγνά ρούχα). 
Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα
προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση
προγραμμάτων».

 Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει σε μια ελεγ-
χόμενη πρίζα (π.χ. μέσω ενός ρολογιού λειτουργίας ή σε μια
ηλεκτρική εγκατάσταση με διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω
φορτίου αιχμής). Αν το πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί πριν ολο-
κληρωθεί η φάση κρυώματος, θα υπάρχει ο κίνδυνος αυτανάφλεξης
των ρούχων.

  Προσοχή: Μη διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, πριν
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος. Εκτός αν βγάλετε αμέσως
όλα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι, ώστε να μπορεί να διαχέεται η
θερμότητα.

 Το μαλακτικό και άλλα παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χρήση τους.

 Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν
(όπως π.χ. αναπτήρες, σπίρτα).

 Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε διαδι-
κασία στεγνώματος!

 Τα φίλτρα χνουδιών ή το φίλτρο βάσης πρέπει να τα στεγνώσετε
μετά τον υγρό καθαρισμό. Αν τα φίλτρα χνουδιών ή το φίλτρο βάσης
μείνουν υγρά, μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στη λειτουργία του
στεγνώματος!
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 Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, τα υφάσματα δεν επιτρέπε-
ται να στεγνώσουν, αν δεν έχουν καθαρίσει επαρκώς ή έχουν υπο-
λείμματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για υφάσματα, τα οποία

– δεν έχουν πλυθεί.

– δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς και έχουν πάνω τους υπολείμματα
από λάδι φαγητού, λίπος, λάδι, κρέμες και άλλα παρόμοια (π.χ.
ιματισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών). Αν τα ρούχα δεν έχουν
καθαριστεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, ακόμη και
μετά τη λήξη του προγράμματος στεγνώματος, επίσης και εκτός
της συσκευής.

– έχουν πάνω τους υπολείμματα από εύφλεκτα καθαριστικά ή υπο-
λείμματα από ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη,
υλικά καθαρισμού λεκέδων, ρητίνη, κερί, υλικά καθαρισμού λε-
κέδων από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά
οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου).

– ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλ-
λιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόμοια.

Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα λεπτομερώς: 
Χρησιμοποιείτε πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού και επιλέγε-
τε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε
ακόμη μια φορά.

 Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στε-
γνώσετε ποτέ στο στεγνωτήριο

– ρούχα για τον καθαρισμό των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά
καθαριστικά (π.χ. σε στεγνό καθάρισμα).

– ρούχα που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο
υλικό. Αυτά είναι π.χ. υλικά από λάτεξ αφρολέξ, πλαστικά σκου-
φάκια μπάνιου, αδιάβροχος ρουχισμός, λαστιχένια αντικείμενα και
είδη ρουχισμού, μαξιλάρια γεμισμένα με αφρολέξ.

– ρούχα τα οποία διαθέτουν γέμιση και έχουν φθαρεί (π.χ. μαξιλάρια
ή μπουφάν). Η γέμιση που πέφτει μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
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 Αυτό το στεγνωτήριο αναπτύσσει πάρα πολλή θερμότητα μέσω
της λειτουργίας με την αντλία θερμότητας μέσα στο περίβλημά του.
Αυτή η θερμότητα πρέπει να μπορεί να απομακρύνεται καλά. Διαφο-
ρετικά η διάρκεια στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί ή αν συνεχιστεί
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωτήριο.

Γι' αυτό πρέπει να είναι εγγυημένα τα εξής:

– Ένας διαρκής εξαερισμός του χώρου κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της διαδικασίας στεγνώματος.

– Ένα άνοιγμα εξαερισμού ανάμεσα στο δάπεδο και την κάτω
πλευρά του στεγνωτηρίου, το οποίο δεν επιτρέπεται να εμποδίζε-
ται ούτε να μικρύνει.

 Μη βρέχετε με νερό το στεγνωτήριο.

 Μην προσπαθήσετε να στηριχθείτε στην πόρτα της συσκευής,
γιατί υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να ανατραπεί.

 Σε πολλά προγράμματα τη φάση θέρμανσης ακολουθεί η φάση
κρυώματος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα θα παραμείνουν
σε μια θερμοκρασία η οποία δεν θα τα βλάψει (π.χ. αποφυγή αυτα-
νάφλεξης των ρούχων). Μετά από αυτή τη φάση, το πρόγραμμα έχει
τελειώσει.
Αφαιρείτε όλα τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.
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 Κλείνετε την πόρτα της συσκευής μετά από κάθε πρόγραμμα.
Έτσι εμποδίζετε π.χ.:

– να προσπαθήσουν τα παιδιά, παίζοντας, να σκαρφαλώσουν στη
συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείμενα μέσα στον κάδο,

– να προσπαθήσουν μικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν πάνω στη συ-
σκευή.

 Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς ή

– με κατεστραμμένα φίλτρα χνουδιών,

– με κατεστραμμένο φίλτρο βάσης.

Το στεγνωτήριο θα γέμιζε υπερβολικά με χνούδια, κάτι που θα
επηρέαζε τη σωστή λειτουργία του!

 Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε έντονα χαμηλές θερμοκρασίες επη-
ρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της συσκευής. Αν το νερό συμπύκνω-
σης παγώσει μέσα στην αντλία ή στο σωλήνα αποχέτευσης, προκαλεί
διάφορες βλάβες.

 Αν το νερό συμπύκνωσης οδηγείται εξωτερικά, τότε σταθεροποιεί-
τε το σωλήνα εξαγωγής, ώστε να μη γλιστρήσει, π.χ. όταν κρεμάτε
την άκρη του σε νιπτήρα. 
Αλλιώς μπορεί ο σωλήνας να γλιστρήσει από τη θέση του και να
προκληθούν βλάβες από τη διαρροή του νερού.

 Το νερό συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο.
Αν κάποιος άνθρωπος ή ζώο πιει από αυτό, μπορεί να έχει άσχημα
αποτελέσματα για την υγεία του.

 Φροντίζετε πάντα, ώστε ο αέρας του δωματίου που βρίσκεται η
συσκευή να είναι καθαρός από σκόνες και χνούδια.
Τα μόρια χνουδιών και σκόνης στον ψυχρό αέρα που απορροφάται
μπορούν με την πάροδο του χρόνου να βουλώσουν τον συμπυκνωτή.
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Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)

 Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο το αυθεντικό αρωματικό
της Miele.

 Αποθηκεύετε το αρωματικό μόνο μέσα στη συσκευασία που το
αγοράσατε, για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να την φυλάξετε.

 Προσοχή, η αρωματική ύλη μπορεί να τρέξει έξω! Κρατάτε το
αρωματικό ή το φίλτρο χνουδιών με το τοποθετημένο αρωματικό σε
ίσια θέση και πότε μην το ξαπλώνετε ή το γέρνετε.

 Σκουπίζετε αμέσως την αρωματική ύλη που έχει τρέξει έξω με ένα
απορροφητικό πανί: από το δάπεδο, από το στεγνωτήριο, από τα
μέρη του στεγνωτηρίου (π.χ. φίλτρο χνουδιών).

 Αν η αρωματική ύλη που έτρεξε έξω έρθει σε επαφή με το σώμα:
καθαρίζετε το δέρμα καλά με νερό και σαπούνι. Ξεπλένετε τα μάτια
για 15 λεπτά τουλάχιστον με καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης
ξεπλένετε το στόμα καλά με καθαρό νερό. Σε περίπτωση επαφής με
τα μάτια ή κατάποσης επισκευθείτε γιατρό!

 Ρούχα που έρχονται σε επαφή με την αρωματική ύλη, αλλάζετέ τα
αμέσως. Πλένετε καλά ρούχα και πετσέτες με άφθονο νερό και
απορρυπαντικό.

 Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο
στεγνωτήριο αν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι υποδείξεις:

– Ποτέ μην ξαναγεμίζετε με αρωματική ύλη το αρωματικό.

– Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ελαττωματικό αρωματικό.

 Πετάτε το άδειο αρωματικό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και
ποτέ μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.

 Λάβετε υπόψη σας επιπλέον τις πληροφορίες που συνοδεύουν το
αρωματικό.
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Εξαρτήματα

 Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν
αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επι-
τρέπει την τοποθέτησή τους.
Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίω-
μα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που πε-
ριέχονται μέσα στην εγγύηση.

 Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να το-
ποθετηθούν ως κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό
είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σετ για
κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν
το συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα
στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.

 Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο
εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το στεγνωτήριο.

 Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για
βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των
υποδείξεων ασφαλείας.
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Πίνακας χειρισμού

Wäsche nachlegen

a Πίνακας χειρισμού

b Πλήκτρα αφής για τις βαθμίδες
στεγνώματος

c Οι λυχνίες ελέγχου   
ανάβουν σε περίπτωση που χρειάζε-
ται

d Πλήκτρο αφής προστατευτικό +
για προστατευτικό στέγνωμα

e Ένδειξη χρόνου
για τη διάρκεια του προγράμματος

f Πλήκτρα αφής   
για την επιλογή χρόνου

g Sensortaste Start/Wäsche
nachlegen
für den Programmstart und für das
Wäsche nachlegen

h Οπτική θύρα επικοινωνίας
για το Service

i Επιλογέας προγραμμάτων
για την επιλογή προγράμματος και
την απενεργοποίηση. Μέσω της επι-
λογής προγράμματος τίθεται σε λει-
τουργία το στεγνωτήριο και μέσω της
θέσης του επιλογέα προγραμ-
μάτων  εκτός λειτουργίας.
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de el

Baumwolle Βαμβακερά

Bettwäsche Ιματισμός κλινών

Bügelfeucht υγρά σίδερο

Express Express

Extratrocken Πολύ στεγνά

Feinwäsche Λεπτά ρούχα

Finish Wolle Μάλλινα

FragranceDos Δοσολογία αρωματικού

Imprägnieren Αδιαβροχοποίηση

Jeans Τζην

Lüften warm Ζεστός αέρας

Mangelfeucht υγρά σιδερωτήριο

Oberhemden Πουκάμισα

Perfect Dry Perfect Dry

Pflegeleicht Ευαίσθητα

Schonen + Προστατευτικό plus

Schranktrocken μέτρια στεγνά

Start/Wäsche nachlegen έναρξη/προσθήκη ρούχων

Vorbügeln Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος
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Ανάλυση της λειτουργίας του
πίνακα χειρισμού

Wäsche nachlegen

Τα πλήκτρα αφής , ,  και 
αντιδρούν στο άγγιγμα με τα
ακροδάχτυλα. Η επιλογή είναι δυνατή
για όσο χρονικό διάστημα το κάθε
πλήκτρο αφής παραμένει φωτισμένο.

Ένα έντονα φωτισμένο πλήκτρο αφής
σημαίνει: πρόσφατα επιλεγμένο.

Ένα αχνά φωτισμένο πλήκτρο αφής ση-
μαίνει: επιλογή δυνατή.

 Πλήκτρα αφής για τις βαθμίδες
στεγνώματος

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος
με βαθμίδες στεγνώματος με τον
επιλογέα προγραμμάτων ανάβει η
προτεινόμενη βαθμίδα στεγνώματος.
Οι βαθμίδες στεγνώματος που μπορούν
να επιλεγούν ανάβουν αχνά.

 Λυχνίες ελέγχου

– Το 
ανάβει, όταν πρέπει να αδειάσετε το
δοχείο νερού συμπύκνωσης.

– Το 
ανάβει, όταν πρέπει να καθαρίσετε το
φίλτρο βάσης.

–  PerfectDry
Το σύστημα Perfect Dry μετρά το
υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων στα
προγράμματα με βαθμίδες στεγνώμα-
τος και φροντίζει με αυτόν τον τρόπο
για ένα λεπτομερές στέγνωμα. 
Αυτή η ένδειξη . . . 
. . . αναβοσβήνει μετά την έναρξη
προγράμματος, μέχρι να υπολογισθεί
η διάρκεια προγράμματος και σβήνει.
. . . ανάβει όταν επιτευχθεί η βαθμίδα
στεγνώματος, κατά τη λήξη του προ-
γράμματος. 
. . . παραμένει σβηστό σε αυτά τα
προγράμματα: Μάλλινα, Ζεστός
αέρας.

 Πλήκτρο αφής προστατευτικό +

Για το στέγνωμα ρούχων ευαίσθητων
στη θερμοκρασία με το σύμβολο . Με
το άγγιγμα φωτίζεται έντονα το προστα-
τευτικό +.

Σε μερικά προγράμματα το Προστατευ-
τικό + είναι πάντα ενεργό (ανάβει) ή
ανενεργό (δεν ανάβει).
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 Ένδειξη χρόνου

Εμφανίζεται η διάρκεια προγράμματος
που απομένει σε ώρες και λεπτά.

Η διάρκεια των περισσότερων προ-
γραμμάτων μπορεί να ποικίλει, κάτι που
μπορεί να οδηγήσει σε άλματα χρόνου.
Αυτή εξαρτάται εκτός των άλλων από
την ποσότητα, το είδος ή το υπόλοιπο
υγρασίας των ρούχων. Το ηλεκτρονικό
σύστημα της συσκευής προσαρμόζεται
σε αυτό και γίνεται όλο και πιο ακριβές.

 Πλήκτρα αφής   

– 
Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής
 επιλέγεται μια έναρξη προγράμ-
ματος αργότερα (προεπιλογή έναρ-
ξης). Με την επιλογή ανάβει έντονα
το .

–  
Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής  
ή  μπορεί να επιλεγεί η διάρκεια
της προεπιλογής έναρξης ή του προ-
γράμματος Ζεστός αέρας.

 Πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη
ρούχων.

Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων ξεκινά ένα πρόγραμ-
μα. Για να προσθέσετε ρούχα, μπορείτε
να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμμα.
Το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ αναβο-
σβήνει, μόλις ένα πρόγραμμα μπορεί να
ξεκινήσει. Μετά την έναρξη προγράμμα-
τος το πλήκτρο αφής ανάβει σταθερά.

Φωτισμός κάδου
Ο κάδος φωτίζεται έτσι ώστε να μην
παραβλέψετε κανένα ρούχο κατά το
άδειασμα. 
Ο φωτισμός του κάδου απενεργοποιεί-
ται αυτόματα (οικονομία ρεύματος).
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Χρονικό διάστημα ηρεμίας
μετά την τοποθέτηση

 Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ
νωρίς η αρχική λειτουργία.
Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η α-
ντλία θερμότητας.
Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία
ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε
λειτουργία.

Αφαίρεση προστατευτικής
μεμβράνης και διαφημιστικών
αυτοκόλλητων
 Αφαιρείτε:

– την προστατευτική μεμβράνη από
την πόρτα.

– όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα (αν
υπάρχουν) από την πρόσοψη της συ-
σκευής και το καπάκι.

Μην αφαιρείτε αυτοκόλλητα τα
οποία βλέπετε αφού ανοίξετε την
πόρτα (π.χ. την πινακίδα τύπου).

Διεξάγετε την αρχική λειτουρ-
γία σύμφωνα με αυτές τις οδη-
γίες χρήσης
 Διαβάστε το κεφάλαιο «1. Λάβετε

υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρού-
χων» και «2. Γεμίστε το στεγνωτήριο».

 Μπορείτε στη συνέχεια να γεμίσετε το
στεγνωτήριο και να επιλέξετε ένα
πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο «3. Επιλέξτε πρόγραμμα και
ξεκινήστε το».
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Αυτό το στεγνωτήριο με τεχνική αντλί-
ας θερμότητας είναι σχεδιασμένο για
οικονομικό στέγνωμα. Μπορείτε να
εξοικονομήσετε λίγο περισσότερο
ρεύμα λαμβάνοντας τα μέτρα που
ακολουθούν, γιατί με αυτόν τον τρόπο
ο χρόνος στεγνώματος δεν αυξάνεται,
αν δεν χρειάζεται.

– Αφήνετε τα ρούχα στο πλυντήριο
ρούχων να στυφτούν εντελώς με το
μέγιστο αριθμό στροφών.
Όταν στύβετε π.χ. με 1.600 στρ./λ.
αντί με 1.000 στρ./λ., μπορείτε κατά
το στέγνωμα να εξοικονομήσετε περί-
που 20% ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και
χρόνο.

– Εκμεταλλευτείτε το ανώτερο όριο
φορτίου ρούχων για το εκάστοτε
πρόγραμμα στεγνώματος. Η
κατανάλωση ρεύματος, σε σχέση με
τη συνολική ποσότητα ρούχων, είναι
σε αυτές τις περιπτώσεις η μικρότε-
ρη.

– Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περι-
βάλλοντος να μην είναι πολύ υψηλή.
Αν υπάρχουν στο χώρο κι άλλες συ-
σκευές που εκλύουν θερμότητα, τότε
αερίζετε το χώρο ή θέτετε τις συ-
σκευές αυτές εκτός λειτουργίας.

– Μετά από κάθε στέγνωμα καθαρίζετε
τα φίλτρα χνουδιών στο άνοιγμα της
πόρτας.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό των φίλ-
τρων χνουδιών και του φίλτρου βάσης
θα βρείτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός
και περιποίηση».

– Κάνετε χρήση κατά το δυνατόν των
οικονομικότερων τιμολογίων
ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την
ώρα της ημέρας. Ενημερωθείτε σχετι-
κά από τον πάροχό σας ηλεκτρικής
ενέργειας. Η λειτουργία προεπιλογής
έναρξης αυτού του στεγνωτηρίου σας
υποστηρίζει σε αυτό: Μπορείτε να
επιλέξετε, πότε να ξεκινήσει η διαδι-
κασία στεγνώματος αυτόματα μέσα
στις επόμενες 24 ώρες.
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Λάβετε υπόψη σας κατά το
πλύσιμο
– Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερω-

μένα ρούχα λεπτομερώς: Χρησιμο-
ποιείτε άφθονο απορρυπαντικό και
επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε πε-
ρίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε
ακόμη μια φορά.

– Μη βάζετε στο στεγνωτήριο ρούχα που
στάζουν νερό. Αφήνετε τα ρούχα να
στυφτούν με το μέγιστο αριθμό στρο-
φών στυψίματος στο πλυντήριο ρού-
χων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
στροφών στυψίματος, τόσο μεγαλύτερη
είναι και η οικονομία σε ηλεκτρικό
ρεύμα, αλλά και η εξοικονόμηση χρόνου
που απαιτείται για το στέγνωμα.

– Πλένετε τα καινούργια χρωματιστά
ρούχα ξεχωριστά και καλά πριν από το
πρώτο στέγνωμα και μην τα αφήνετε
να στεγνώνουν μαζί με ανοιχτόχρωμα
ρούχα. Αυτά τα ρούχα μπορεί να ξε-
βάψουν κατά το στέγνωμα (ακόμη και
σε πλαστικά μέρη της συσκευής). Επί-
σης μπορεί να επικάθονται σε αυτά τα
ρούχα χνούδια άλλου χρώματος.

– Τα κολλαρισμένα ρούχα μπορείτε επί-
σης να τα στεγνώσετε στο στεγνωτή-
ριο. Για ένα καλό φινίρισμα διπλα-
σιάζετε την ποσότητα της κόλλας.

Προετοιμασία των ρούχων για
το στεγνωτήριο

 Ζημιές εξαιτίας ξένων αντικειμένων
που έχουν παραμείνει στα ρούχα.
Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να
λειώσουν, να καούν ή να εκραγούν.
Αφαιρείτε από τα ρούχα όλα τα ξένα
αντικείμενα (π.χ. πλαστικές θήκες
δοσολογίας απορρυπαντικού,
αναπτήρες κ.λπ.)!

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω
λανθασμένης χρήσης και λανθα-
σμένου χειρισμού.
Τα ρούχα μπορεί να καούν και να κα-
ταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον
περιβάλλοντα χώρο.
Διαβάστε και ακολουθήστε το κε-
φάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

– Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το
είδος της ίνας και της ύφανσης, με το
μέγεθος, με τα σύμβολα ετικέτας
καθώς και σύμφωνα με την επιθυμητή
βαθμίδα στεγνώματος.

– Ελέγχετε τα υφάσματα/ρούχα να
έχουν άψογες φόδρες και ραφές.
Έτσι αποφεύγετε να βγει έξω η
γέμιση του υφάσματος. Υπάρχει κίν-
δυνος πυρκαγιάς κατά το στέγνωμα.

– Ξεχωρίζετε τα ρούχα.

– Δένετε μεταξύ τους τις υφασμάτινες
ζώνες και τυχόν ζώνες από ποδιές.

– Κλείνετε τις παπλωματοθήκες και τις
μαξιλαροθήκες, για να μη μπουν μέσα
σε αυτές διάφορα μικρότερα ρούχα.

– Κλείνετε αγκράφες και μεταλλικά
κουμπώματα.

– Ξεκουμπώνετε τις ζακέτες και ανοίγε-
τε τα πολύ μακριά φερμουάρ, για να
στεγνώνουν τα ρούχα ομοιόμορφα και
στο εσωτερικό τους.

– Ράβετε ή αφαιρείτε τις μπανέλες που
τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμους.

– Σε ακραία περίπτωση μειώνετε την
ποσότητα των ρούχων. Το τσαλάκω-
μα στα ευαίσθητα υφάσματα αυξάνε-
ται, όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα
ρούχων. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε
ρούχα με ιδιαίτερα ευαίσθητη ύφανση
(π.χ. πουκάμισα, μπλούζες).
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Στέγνωμα
Χρήσιμη συμβουλή: Διαβάστε το κε-
φάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων». 
Εκεί αναφέρονται όλα τα προγράμματα
και τα φορτία.

– Λάβετε υπόψη σας το μέγιστο φορτίο
ρούχων που επιτρέπεται για κάθε
πρόγραμμα. Η κατανάλωση ρεύμα-
τος, σε σχέση με τη συνολική ποσότη-
τα ρούχων, είναι σε αυτές τις περι-
πτώσεις η μικρότερη.

– Η εσωτερική αραιή ύφανση σε ρούχα
με υλικό εσωτερικής επένδυσης
ανάλογα με την ποιότητα έχει την τάση
να στενεύει. Για τα ρούχα αυτά χρησι-
μοποιείτε μόνο το ειδικό πρόγραμμα
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος.

– Τα καθαρά λινά μπαίνουν στο στεγνω-
τήριο, μόνο όταν το επιτρέπει η
ετικέτα τους. Διαφορετικά σκληραί-
νουν. Για τα ρούχα αυτά χρησιμο-
ποιείτε μόνο το ειδικό πρόγραμμα
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος.

– Τα ολόμαλλα και σύμμεικτα συνήθως
στενεύουν. Για τα ρούχα αυτά χρησι-
μοποιείτε μόνο το ειδικό πρόγραμμα
Μάλλινα.

– Τα πλεκτά και τα φανελένια ρούχα
(π.χ. μακό μπλουζάκια, φανέλες) σε
πολλές περιπτώσεις μαζεύουν με το
πρώτο πλύσιμο. Γι' αυτό μην τα στε-
γνώνετε υπερβολικά, για να αποφύγε-
τε τον κίνδυνο περαιτέρω στενέμα-
τος. Για σιγουριά, αγοράζετε ρούχα
αυτής της ποιότητας ένα ή δύο νού-
μερα μεγαλύτερα.

– Σε ρούχα ευαίσθητα στις υψηλές θερ-
μοκρασίες και που τσαλακώνουν εύ-
κολα μειώνετε το φορτίο και επιλέγε-
τε το Extra προστατευτικό +.

Λάβετε υπόψη σας τα σύμβολα ετι-
κέτας ρούχων

Στέγνωμα






Κανονική / Υψηλή θερμοκρασία

Χαμηλή θερμοκρασία*

Επιλέξτε *προστατευτικό +

Ακατάλληλο για στεγνωτήριο

Σίδερο και σιδερωτήριο

 Υψηλή θερ-
μοκρασία

 Κανονική θερ-
μοκρασία

 Χαμηλή
θερμοκρα-
σία

 Όχι σίδερο / σι-
δερωτήριο

Επιλέγετε τη σωστή βαθμίδα στε-
γνώματος

– Πολύ στεγνά για ρούχα από
χονδρότερο ή ιδιαίτερα χονδρό
ύφασμα.

– Μέτρια στεγνά για υφάσματα που
μπορεί να μπαίνουν. Ή για υφάσματα
από ελαφρύ βαμβακερό ή ζέρσεϊ.

– Υγρά σίδερο ή υγρά σιδερωτήριο, αν
μετά το στέγνωμα πρέπει να γίνει
επεξεργασία των ρούχων.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να προ-
σαρμόσετε τις βαθμίδες στεγνώματος
των προγραμμάτων Βαμβακερά και Ευ-
αίσθητα στις ατομικές σας ανάγκες (πιο
υγρά ή πιο στεγνά). Σχετικά με αυτό
βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένες λει-
τουργίες».
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Βάζετε τα ρούχα στον κάδο.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν.
Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, δια-
βάστε το κεφάλαιο «1. Λάβετε
υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρού-
χων».

 Ελέγχετε, αν ο κάδος είναι άδειος.
Αφαιρείτε μέρη ή υφάσματα που ενο-
χλούν.

 Τοποθετείτε τα ρούχα χαλαρά στον
κάδο.

Μην υπερφορτώνετε ποτέ τον κάδο.
Τα ρούχα μπορεί να βγουν ταλαιπωρη-
μένα και το στέγνωμα δεν θα έχει γίνει
σωστά. Και τα ρούχα θα είναι πολύ
τσαλακωμένα.

Μπορεί να καταστραφούν τα ρούχα.
Όταν κλείνετε την πόρτα προσέχετε
να μην μαγκώσετε ρούχα στο άνοιγμα
της πόρτας.

Θέση τοποθέτησης για το αρωματικό

Ο χειρισμός του αρωματικού περιγρά-
φεται στο κεφάλαιο «αρωματικό».

Αν τα ρούχα στεγνώνουν χωρίς
αρωματικό: Σπρώχνετε τον συνδετήρα
στο σύρτη εντελώς προς τα κάτω
(βέλος), έτσι ώστε να κλείσει η
υποδοχή. Διαφορετικά αποθηκεύονται
εκεί χνούδια.

Κλείσιμο πόρτας

 Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά
κίνηση.
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Επιλογή προγράμματος
Μέσω της επιλογής προγράμματος τί-
θεται σε λειτουργία το στεγνωτήριο και
μέσω της θέσης του επιλογέα προγραμ-
μάτων  εκτός λειτουργίας.

 Στρέφετε τον επιλογέα προγραμ-
μάτων.

Επιπλέον μπορεί να ανάβει μια βαθμίδα
στεγνώματος και εμφανίζονται χρόνοι
στην ένδειξη χρόνου.

Επιλογή βαθμίδας στεγνώματος σε
ένα πρόγραμμα βαθμίδων στεγνώμα-
τος

Βαμβακερά, Ευαίσθητα, Λεπτά ρούχα,
Πουκάμισα, Express, Τζην, ιματισμός
κλινών, Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος

Μπορείτε να αλλάξετε την προρυθμι-
σμένη βαθμίδα στεγνώματος.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής με την
επιθυμητή βαθμίδα στεγνώματος, η
οποία στη συνέχεια φωτίζεται.

Στα προγράμματα Βαμβακερά, Express
και Ιματισμός κλινών μπορείτε να επι-
λέξετε όλες τις βαθμίδες στεγνώματος.
Στα υπόλοιπα προγράμματα η επιλογή
είναι περιορισμένη.
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Επιλέγετε άλλα και ελεγχόμενα από
τον χρόνο προγράμματα

Ζεστός αέρας

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια με
βηματισμό δέκα λεπτών από  λε-
πτά έως  ώρες.


 

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  ή ,
μέχρι να ανάψει η επιθυμητή διάρκεια
προγράμματος στην ένδειξη χρόνου.

Βαμβακερά , Μάλλινα, Αδιαβροχο-
ποίηση

Το αποτέλεσμα στεγνώματος
προκαθορίζεται από το στεγνωτήριο
και δεν μπορεί να αλλάξει.

Επιλέγετε προστατευτικό +

Τα ευαίσθητα ρούχα (με το σύμβολο
, στην ετικέτα τους, π.χ. ακρυλικά),
στεγνώνουν σε χαμηλή θερμοκρασία
με αυξημένη διάρκεια.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Προστα-
τευτικό +, το οποίο τότε ανάβει.

– Το προστατευτικό + μπορεί να επιλε-
γεί σε αυτά τα προγράμματα:

– Βαμβακερά

– Ευαίσθητα

– Πουκάμισα

– Τζην

– Ζεστός αέρας

– Με τα προγράμματα Λεπτά ρούχα,
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος το
προστατευτικό + είναι πάντα ενεργό/
χωρίς δυνατότητα ακύρωσης.
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Επιλογή προεπιλογής έναρξης

Μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των
προτέρων την έναρξη του προγράμμα-
τος αργότερα από  λεπτά ως 
(ώρες).

Όμως: η προεπιλογή έναρξης σε
συνδυασμό με το πρόγραμμα Ζεστός
αέρας δεν είναι δυνατή.





 

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .

 ανάβει

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  ή ,
μέχρι να ανάψει ο επιθυμητός χρόνος
προεπιλογής έναρξης στην ένδειξη
χρόνου.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν κρατήσετε
πατημένα τα πλήκτρα αφής  ή  αρ-
χίζει μια αυτόματη μέτρηση χρόνων
προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Αλλαγή της προεπιλογής έναρξης
που έχει ξεκινήσει

Αν θέλετε να αλλάξετε μια προεπιλογή
έναρξης μετά την έναρξη του προγράμ-
ματος, τότε πρέπει πρώτα να διακόψε-
τε την προεπιλογή έναρξης.

 Στρέφετε τον επιλογέα προγράμμα-
τος στη θέση .

Το στεγνωτήριο είναι εκτός λειτουργίας
και η προεπιλογή έναρξης έχει διακοπεί.

 Επιλέγετε ένα πρόγραμμα.

 Επιλέγετε έναν χρόνο προεπιλογής
έναρξης.

Διεξαγωγή της προεπιλογής έναρξης
που έχει ξεκινήσει

– Η προεπιλογή έναρξης πάνω από 
ξεκινά αντίστροφη μέτρηση με
βηματισμό ανά ώρα, στη συνέχεια με
βηματισμό ανά λεπτό, μέχρι να ξεκι-
νήσει το πρόγραμμα.

– Μετά από κάθε ώρα γίνονται σύντο-
μες περιστροφές του κάδου μέχρι την
έναρξη του προγράμματος (μείωση
τσαλακώματος).

Προσθήκη ρούχων κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής προεπιλογής έναρξης

 Ακολουθείτε την περιγραφή στο κεφ.
«Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος»,
ενότητα «Προσθήκη / Αφαίρεση ρού-
χων».
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Έναρξη προγράμματος
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/

προσθήκη ρούχων που αναβοσβήνει.

Το πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη
ρούχων ανάβει σταθερά.

Εκτέλεση προγράμματος

– Όταν επιλεγεί η προεπιλογή έναρξης,
τότε ξεκινά πρώτα ο χρόνος προεπι-
λογής έναρξης να μετρά αντίστροφα.

– Το πρόγραμμα ξεκινάει.

– Η ένδειξη Perfect Dry αναβοσβήνει /
ανάβει σταθερά μόνο στα προγράμ-
ματα με βαθμίδες στεγνώματος
(βλέπε επίσης κεφ. «Χειρισμός του
στεγνωτηρίου»).

– Αυτό το στεγνωτήριο μετρά το
υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων και
έτσι υπολογίζει την απαιτούμενη δι-
άρκεια προγράμματος.
Αν γεμίσετε το στεγνωτήριο με λίγα ή
πιο στεγνά ρούχα, τότε τα ρούχα στε-
γνώνουν/αερίζονται σε ένα σταθερό
χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περί-
πτωση δεν ανάβει το Perfect Dry στη
λήξη του προγράμματος.

Τα ρούχα και τα υφάσματα μπορούν
να καταστραφούν χωρίς λόγο.
Αποφεύγετε το υπερβολικό στέγνω-
μα των ρούχων και των υφασμάτων

– Πριν τη λήξη του προγράμματος τα
ρούχα κρυώνουν.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά από 10 λεπτά οι ενδείξεις σκοτει-
νιάζουν. Το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων, για να ενεργοποι-
ήσετε και πάλι τις ενδείξεις, αυτό δεν
επηρεάζει κάποιο τρέχον πρόγραμμα.

Προσθήκη ρούχων

Μπορείτε μετά την έναρξη προγράμμα-
τος να προσθέσετε ακόμη ρούχα.

 Ακολουθείτε την περιγραφή στο κεφ.
«Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος»,
ενότητα «Προσθήκη / Αφαίρεση ρού-
χων».
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Λήξη προγράμματος / Προστα-
σία από το τσαλάκωμα
Λήξη προγράμματος: το  ανάβει
σταθερά στην ένδειξη χρόνου και το
πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη ρού-
χων δεν ανάβει πια.

Μετά τη λήξη του προγράμματος
ακολουθεί για 2 ώρες το ανώτερο η
προστασία από το τσαλάκωμα. Το πρό-
γραμμα Μάλλινα δεν έχει προστασία
από το τσαλάκωμα.
Βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένη λει-
τουργία», ενότητα « προστασία από
το τσαλάκωμα».

Αφαιρείτε τα ρούχα

Ανοίγετε την πόρτα τότε μόνο, όταν
έχει τελειώσει η διαδικασία στε-
γνώματος. Διαφορετικά τα ρούχα δεν
στεγνώνουν και δεν κρυώνουν
σωστά, μέχρι το τέλος.

 Ανοίγετε την πόρτα στο πλάι με το
πορτοκαλί μαρκάρισμα.

 Αφαιρείτε τα ρούχα.

Αν παραμείνουν ρούχα, ενδέχεται στο
επόμενο στέγνωμα να φθαρούν από
το υπερβολικό στέγνωμα.
Αφαιρείτε πάντα όλα τα ρούχα από
τον κάδο.

 Στρέφετε τον επιλογέα προγράμμα-
τος στη θέση .

 Αφαιρείτε τα χνούδια από τα 2 φίλ-
τρα χνουδιών στο άνοιγμα της πόρ-
τας: κεφάλαιο «Καθαρισμός και
περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός
φίλτρων χνουδιών».

 Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά
κίνηση.

 Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνω-
σης.



Πίνακας προγραμμάτων

32

Όλες οι τιμές βάρους που επισημαίνονται με το * αναφέρονται στο βάρος των
στεγνών ρούχων.

Βαμβακερά  μέγιστο 7 κιλά*

Είδος ρούχου Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφηκε στο
Βαμβακερά μέτρια στεγνά.

Υπόδειξη – Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται απο-
κλειστικά μέτρια στεγνά.

– Το πρόγραμμα Βαμβακερά  είναι το πιο αποτελεσματικό
ως προς την κατανάλωση ρεύματος για το στέγνωμα κανονικά
βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.

Υπόδειξη για
τα Ινστιτούτα
ελέγχου:

– Το πρόγραμμα Βαμβακερά  είναι το πρόγραμμα ελέγχου
σύμφωνα με το διάταγμα 392/2012/ΕΕ για την ετικέτα ενέρ-
γειας βάσει μέτρησης κατά EN 61121.

– Στο πρόγραμμα Βαμβακερά και Βαμβακερά  θα πρέπει το
νερό συμπύκνωσης να απομακρύνεται μέσω του σωλήνα απο-
χέτευσης.

Βαμβακερά μέγιστο 7 κιλά*

Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά

Είδος ρούχου Για ρούχα βαμβακερά από λεπτότερο και χονδρότερο ύφασμα.
Αυτά είναι π.χ. μπλουζάκια μακό, εσώρουχα, μωρουδιακά,
φόρμες εργασίας, ζακέτες, σεντόνια, ποδιές, πετσέτες, μπουρ-
νούζια, σεντόνια πετσετέ.

Συμβουλή – Επιλέγετε πολύ στεγνά για διαφορετικά ρούχα από χοντρότερο
ή ιδιαίτερα χοντρό ύφασμα.

– Για πλεκτά ρούχα (π.χ. μακό, εσώρουχα, μωρουδιακά), μην επι-
λέγετε πολύ στεγνά, γιατί μπορεί να στενέψουν.

υγρά σίδερο, υγρά σιδερωτήριο

Είδος ρούχου Όλα τα βαμβακερά ή λινά ρούχα που χρειάζονται μετεπεξεργα-
σία. Αυτά είναι, π.χ. τραπεζομάντηλα, σεντόνια ή κολλαρισμένα
ρούχα

Συμβουλή Για να μείνουν τα ρούχα υγρά μέχρι το σιδέρωμα, τα τυλίγετε σε
ρολό.
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Ευαίσθητα μέγιστο 4 κιλά*

μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο

Είδος ρούχου Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή με μικτή ύφανση. Αυτά είναι
π.χ. φόρμες εργασίας, γυναικείες ρόμπες, πουλόβερ, φορέματα,
παντελόνια, τραπεζομάντιλα και κάλτσες.

Λεπτά ρούχα μέγιστο 2,5 κιλά*

μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο

Είδος ρούχου Ευαίσθητα ρούχα με το σύμβολο  στην ετικέτα τους από συνθε-
τική ίνα, μικτή ύφανση, τεχνητό μετάξι ή λεπτά βαμβακερά. Αυτά
είναι π.χ. πουκάμισα, μπλούζες, εσώρουχα και ρούχα με κεντήμα-
τα.

Συμβουλή Για στέγνωμα με ιδιαίτερα μικρό βαθμό τσαλακώματος θα πρέπει
να μειώσετε ακόμα περισσότερο το φορτίο των ρούχων.

Μάλλινα μέγιστο 2 κιλά*

Είδος ρούχου Μάλλινα ρούχα καθώς και σύμμεικτα με μαλλί: πουλόβερ,
πλεκτές ζακέτες, κάλτσες.

Υπόδειξη – Οι ίνες απελευθερώνονται γρήγορα και τα ρούχα γίνονται
αφράτα, όμως σε αυτό το πρόγραμμα δεν στεγνώνουν τελείως.

– Αμέσως μετά τη λήξη προγράμματος, τα βγάζετε από το στε-
γνωτήριο.

Πουκάμισα μέγιστο 2 κιλά*

μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο

Είδος ρούχου Για όλα τα πουκάμισα αντρικά ή γυναικεία.

Express μέγιστο 4 κιλά*

Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο, υγρά σιδερωτήριο

Είδος ρούχου Κατάλληλο για ανθεκτικά ρούχα για το πρόγραμμα Βαμβακερά.

Υπόδειξη Η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται.

Τζην μέγιστο 3 κιλά*

μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο

Είδος ρούχου Όλα τα είδη ρούχων από τζην, όπως π.χ. μπουφάν, παντελόνια,
πουκάμισα και φούστες.
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Ιματισμός κλινών μέγιστο 4 κιλά*

Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο, υγρά σιδερωτήριο

Είδος ρούχου Ιματισμός κλινών, σεντόνια, μαξιλαροθήκες

Αδιαβροχοποίηση μέγιστο 2,5 κιλά*

Είδος ρούχου Για ρούχα από υλικό κατάλληλο για στεγνωτήριο, όπως υφάσμα-
τα από μικροΐνα, στολές σκι, εκδρομικά ρούχα, λεπτά βαμβακερά
με πυκνή ύφανση και τραπεζομάντιλα.

Υπόδειξη – Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται απο-
κλειστικά μέτρια στεγνά.

– Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία πρόσθετη φάση σταθε-
ροποίησης για τα αδιαβροχοποιημένα ρούχα.

– Η επεξεργασία των αδιαβροχοποιημένων υφασμάτων επιτρέπεται
να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με υλικά αδιαβροχοποίησης που
φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για υφάσματα από μικροΐνα». Τα
υλικά αυτά βασίζονται σε φθοριούχες χημικές ενώσεις.

– Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν υποστεί αδιαβροχοποίηση με
υλικά που περιέχουν παραφίνη. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.

Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος μέγιστο 1 κιλό*

μέτρια στεγνά, υγρά σίδερο

Είδος ρούχου – Για ρούχα βαμβακερά ή λινά.

– Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή με μικτή ύφανση. Αυτά είναι
π.χ. βαμβακερά παντελόνια, άνορακ και πουκάμισα.

Συμβουλή – Το πρόγραμμα αυτό μειώνει τα τσαλακώματα στα υφάσματα
αφού έχει προηγηθεί στύψιμο στο πλυντήριο ρούχων.

– Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για στεγνά υφάσματα.

– Αμέσως μετά τη λήξη προγράμματος βγάζετε τα ρούχα από το
στεγνωτήριο.

Ζεστός αέρας μέγιστο 7 κιλά*

Είδος ρούχου – Για ρούχα από χοντρότερο ύφασμα, που λόγω ποιότητας δεν
στεγνώνουν ομοιόμορφα, όπως π.χ. ζακέτες, μαξιλάρια,
υπνόσακοι και άλλα ογκώδη ρούχα.

– Για στέγνωμα μεμονωμένων ρούχων, όπως π.χ. πετσέτες
μπάνιου μαγιό, μπουρνούζια, και πετσέτες για τα πιάτα.

Συμβουλή Αρχικά μην επιλέγετε τον μεγαλύτερο χρόνο. Δοκιμάζετε πρώτα
μερικές φορές, ποιος χρόνος αποδεικνύεται καλύτερος.
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Αλλαγή τρέχοντος προγράμμα-
τος
Μια αλλαγή του προγράμματος δεν
είναι πλέον δυνατή. Έτσι εμποδίζεται
ένας μη ηθελημένος χειρισμός.

Όταν ρυθμίζετε τον επιλογέα προγραμ-
μάτων, τότε ανάβει το σύμβολο 
στην ένδειξη χρόνου. Το σύμβολο 
σβήνει, όταν ρυθμίζετε το αρχικό πρό-
γραμμα.

Διακοπή τρέχοντος προγράμματος

 Στρέφετε τον επιλογέα προγραμ-
μάτων στη θέση .

Το πρόγραμμα έχει διακοπεί.

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ένα νέο
πρόγραμμα.

Προσθήκη / Αφαίρεση ρούχων
Ξεχάσατε ακόμη κάτι, αλλά το πρόγραμ-
μα διεξάγεται ήδη.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η λέξη
Add. Το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει.

 Ανοίγετε την πόρτα.

 Προσθέτετε ρούχα ή αφαιρείτε
ρούχα.

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα.

 Κλείστε την πόρτα.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται.

Εξαιρέσεις κατά την προσθήκη ρού-
χων

Σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ. κατά τη
διάρκεια της φάσης κρυώματος ή στο
πρόγραμμα αδιαβροχοποίηση, δεν
μπορείτε να προσθέσετε ρούχα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η λέξη Add
δεν εμφανίζεται.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να ανοίξει η
πόρτα στο τρέχον πρόγραμμα.
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Άδειασμα δοχείου νερού συ-
μπύκνωσης

Το νερό συμπύκνωσης που προκύπτει
από το στέγνωμα συγκεντρώνεται στο
δοχείο νερού συμπύκνωσης.

Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύ-
κνωσης μετά το στέγνωμα!

Όταν επιτευχθεί η μέγιστη πληρότητα
του δοχείου νερού συμπύκνωσης, τότε
ανάβει το .
 σβήνει: ενώ το στεγνωτήριο είναι σε
λειτουργία με το άνοιγμα και το κλείσιμο
της πόρτας.

 Πρόκληση ζημιάς στην πόρτα και
τη λαβή πρόσοψης κατά την
αφαίρεση του δοχείου νερού συμπύ-
κνωσης*.
Η πόρτα και η λαβή πρόσοψης
μπορεί να πάθουν ζημιά.
Κλείνετε πάντα τελείως την πόρτα.

*Στα μοντέλα με «Άνοιγμα πόρτας
δεξιά» μπορείτε να αγνοήσετε αυτήν
την προειδοποίηση.

 Αφαιρείτε το δοχείο νερού συμπύ-
κνωσης.

 Μεταφέρετε το δοχείο, κρατώντας το
σε οριζόντια θέση, ώστε να μην ξεχει-
λίσει το νερό. Το κρατάτε δηλαδή
από τη λαβή πρόσοψης και από το
άλλο άκρο του.

 Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνω-
σης.

 Τοποθετείτε το δοχείο νερού συμπύ-
κνωσης πίσω στο στεγνωτήριο.

Είναι πιθανά βλαβερά επακόλουθα
για την υγεία ανθρώπων και ζώων.
Μην πίνετε το νερό συμπύκνωσης!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό
συμπύκνωσης στο νοικοκυριό, π.χ. για
το σίδερο ατμού ή για συσκευή ύγραν-
σης αέρα. Πριν το χρησιμοποιήσετε
όμως, πρέπει να το στραγγίσετε με ένα
λεπτό φίλτρο ή με ένα χάρτινο φίλτρο
καφέ. Έτσι, τυχόν χνούδια φιλτράρονται
και δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στις
συσκευές.
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Δοσολογία αρωματικού –
χρήση αρωματικού

Με το αρωματικό (πρόσθετο εξάρτη-
μα) μπορείτε να δώσετε στα ρούχα
σας ένα ιδιαίτερο άρωμα καθώς αυτά
στεγνώνουν.

 Επιβλαβείς συνέπειες για την
υγεία και κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω
εσφαλμένου χειρισμού του
αρωματικού.
Σε περίπτωση επαφής με το σώμα
μπορεί η αρωματική ουσία που έχει
διαρρεύσει να βλάψει την υγεία σας.
Η αρωματική ουσία που έχει
διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Διαβάζετε πρώτα το κεφάλαιο «Υπο-
δείξεις ασφαλείας», παράγραφος
«Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο
εξάρτημα)».

Αφαίρεση σφραγίδας προστασίας
από το αρωματικό

Κρατάτε το αρωματικό μόνο όπως
εμφανίζεται στην εικόνα. Μην το
κρατάτε λοξά και μην το γέρνετε,
διαφορετικά θα διαρρεύσει η
αρωματική ουσία.

 Πιάνετε καλά το αρωματικό, έτσι
ώστε αυτό να μην ανοίξει κατά λάθος.

 Αφαιρείτε τη σφραγίδα ασφαλείας.
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Τοποθέτηση αρωματικού

 Ανοίγετε την πόρτα του στεγνωτη-
ρίου.

Το αρωματικό τοποθετείται στο
ανώτερο φίλτρο χνουδιού δίπλα από
την εσοχή της λαβής.

 Ανοίγετε τον σύρτη από τη θηλιά του,
μέχρι η θηλιά να είναι εντελώς επάνω.

 Τοποθετείτε το αρωματικό στην
υποδοχή μέχρι το σημείο που
σταματά.

Τα μαρκαρίσματα  και  πρέπει να
βρίσκονται το ένα απέναντι στο
άλλο.

 Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο 
λίγο προς τα δεξιά.

Το αρωματικό μπορεί να γλιστρήσει
και να βγει.
Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο
έτσι ώστε τα μαρκαρίσματα  και 
να είναι το ένα απέναντι στο άλλο.
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Άνοιγμα του αρωματικού
Πριν από το στέγνωμα μπορεί να ρυθμι-
στεί η ένταση του αρώματος.

 Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο
προς τα δεξιά: όσο περισσότερο
ανοίγει το αρωματικό, τόσο πιο
δυνατή μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση
του αρώματος.

Μια ικανοποιητική μεταφορά αρώματος
επιτυγχάνεται μόνο σε υγρά ρούχα και
μεγαλύτερους χρόνους στεγνώματος με
επαρκή μεταφορά θερμότητας. Επι-
πλέον το άρωμα γίνεται αντιληπτό και
στον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτη-
ρίου.

Κλείσιμο του αρωματικού
Το αρωματικό πρέπει να κλείνει μετά το
στέγνωμα, για να μη διαρρέει η
αρωματική ουσία χωρίς λόγο.

 Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο
προς τα αριστερά, μέχρι το
μαρκάρισμα b να βρίσκεται στη θέση
_.

Όταν στεγνώνετε που και που χωρίς
άρωμα: Αφαιρείτε το αρωματικό και το
αποθηκεύετε στα μεσοδιαστήματα στη
συσκευασία αγοράς του.

Όταν η ένταση του αρώματος δεν
είναι επαρκής, τότε αντικαθιστάτε το
αρωματικό με ένα καινούριο.
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Αφαίρεση/αντικατάσταση
αρωματικού

 Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο
προς τα αριστερά, μέχρι τα
μαρκαρίσματα a και b να είναι το
ένα απέναντι στο άλλο.

 Αλλάζετε το αρωματικό.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το
αρωματικό στα μεσοδιαστήματα μόνο
στη συσκευασία αγοράς.

Μπορείτε να παραγγείλετε το
αρωματικό από τα καταστήματα πώλη-
σης προϊόντων Μiele, από το τμήμα
ανταλλακτικών της Miele ή μέσω Ιnternet
στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

Η αρωματική ουσία μπορεί να
διαρρεύσει.
Μην τοποθετείτε ξαπλωτά το
αρωματικό.

– Μην αποθηκεύετε τη συσκευασία
αγοράς με το τοποθετημένο στο
μεσοδιάστημα αρωματικό σε όρθια
θέση ή ανάποδα. Διαφορετικά θα
διαρρεύσει η αρωματική ουσία προς
τα έξω.

– Να το αποθηκεύετε πάντα σε δροσε-
ρό και ξηρό μέρος και μην το αφήνε-
τε εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.

– Κατά την πρώτη αγορά: Αφαιρείτε τη
σφραγίδα προστασίας λίγο πριν τη
χρήση
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Φίλτρα χνουδιών

Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει 2 φίλ-
τρα χνουδιών στο άνοιγμα της πόρτας:
το επάνω και το κάτω φίλτρο χνουδιών
συλλέγουν κατά τη διαδικασία του στε-
γνώματος τα χνούδια που βγαίνουν
από τα υφάσματα.

Μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώμα-
τος καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών.
Έτσι αποφεύγεται μία επιμήκυνση της
διάρκειας του προγράμματος.

Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών ακόμα
και όταν ανάβει η λυχνία ελέγχου .

Διαγραφή λυχνίας ελέγχου :

 Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα, για
όσο χρονικό διάστημα το στεγνωτήριο
είναι σε λειτουργία.

Αφαίρεση αρωματικού

Αν τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο
βάσης δεν καθαριστούν, τότε η ένταση
του αρώματος μειώνεται.

 Αφαιρείτε το αρωματικό. Βλέπε κεφ.
«Αρωματικό», ενότητα «Αφαίρεση/
αντικατάσταση αρωματικού».

Αφαίρεση χνουδιών που είναι εμφανή

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να κα-
θαρίσετε τα χνούδια χωρίς να έρθετε σε
επαφή με αυτά με μια ηλεκτρική σκού-
πα.

 Ανοίγετε την πόρτα.

 Τραβάτε το επάνω φίλτρο χνουδιών
προς τα εμπρός και το αφαιρείτε.

 Αφαιρείτε τα χνούδια (βλέπε τόξα) . . .
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 Αφαιρείτε τα χνούδια (βλέπε τόξα)
από την επιφάνεια όλων των φίλτρων
χνουδιών και από την τρυπητή πλάκα
απώθησης ρούχων.

 Σπρώχνετε προς τα μέσα το επάνω
φίλτρο χνουδιών, μέχρι να βεβαιωθεί-
τε ακουστικά ότι έπιασε.

 Κλείνετε την πόρτα.

Καθαρίζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών
και την περιοχή εξόδου αέρα

Καθαρίζετε καλά, όταν ο χρόνος στε-
γνώματος έχει παραταθεί ή οι επιφά-
νειες των φίλτρων χνουδιών είναι πολύ
φορτωμένες ή βουλωμένες.

 Αφαιρείτε το αρωματικό. Βλέπε κεφ.
«Αρωματικό».

 Τραβάτε το επάνω φίλτρο χνουδιών
προς τα εμπρός και το αφαιρείτε.

 Περιστρέφετε στο κάτω φίλτρο χνου-
διών τον κίτρινο διακόπτη προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος
(μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι
έπιασε).

 Τραβάτε το φίλτρο χνουδιών (κρα-
τώντας το από τον διακόπτη) προς τα
εμπρός και το αφαιρείτε.
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 Αφαιρείτε εμφανή χνούδια με την
ηλεκτρική σκούπα και το μακρύ
ακροφύσιο της σκούπας από την
επάνω περιοχή εξόδου αέρα (ανοίγ-
ματα).

Τέλος διεξάγετε τον υγρό καθαρισμό
των φίλτρων χνουδιών.

Υγρός καθαρισμός φίλτρων

 Καθαρίζετε τις λείες επιφάνειες από
πλαστικό των φίλτρων χνουδιών με
ένα νωπό πανί.

 Ξεπλένετε καλά τις επιφάνειες των
φίλτρων χνουδιών με τρεχούμενο
ζεστό νερό.

 Τινάζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών και
τα στεγνώνετε προσεκτικά.

Από τα υγρά φίλτρα χνουδιών μπορεί
να προκύψουν ανωμαλίες λειτουργί-
ας κατά το στέγνωμα!

 Σπρώχνετε το κάτω φίλτρο χνουδιών
εντελώς προς τα μέσα και ασφαλίζε-
τε τον κίτρινο διακόπτη.

 Σπρώχνετε το επάνω φίλτρο χνου-
διών μέχρι να μπει εντελώς μέσα.

 Κλείνετε την πόρτα.
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Καθαρισμός του φίλτρου
βάσης

Να καθαρίζετε πάντα το φίλτρο
βάσης, ανάβει η λυχνία ελέγχου  ή
όταν έχει αυξηθεί η διάρκεια προγράμ-
ματος.

Διαγραφή λυχνίας ελέγχου :

 Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα, για
όσο χρονικό διάστημα το στεγνωτήριο
είναι σε λειτουργία.

Αφαίρεση φίλτρου βάσης

 Για το άνοιγμα πιέζετε προς τη
στρογγυλή, βαθουλωμένη επιφάνεια
το καπάκι για τον εναλλάκτη θερ-
μότητας.

Το καπάκι ανοίγει.

 Τραβάτε και αφαιρείτε το φίλτρο
βάσης από τη λαβή.

Κατά την αφαίρεση του φίλτρου βάσης,
αφαιρείται ο δεξιός πείρος-οδηγός. Ο
πείρος εμποδίζει το καπάκι να κλείσει,
χωρίς το φίλτρο βάσης.
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Καθαρισμός του φίλτρου βάσης

 Τραβάτε και αφαιρείτε τη λαβή από
το φίλτρο βάσης.

 Πλένετε καλά το φίλτρο βάσης κάτω
από τρεχούμενο νερό.

 Ενδιάμεσα συμπιέζετε προσεκτικά το
φίλτρο βάσης μερικές φορές.

 Πλένετε το φίλτρο βάσης, μέχρι να
μην φαίνονται πλέον καθόλου υπο-
λείμματα.

 Αφαιρείτε με ένα νωπό πανί από τη
λαβή χνούδια που πιθανώς υπάρχουν.

 Ζημιές από ένα κατεστραμμένο ή
φθαρμένο φίλτρο βάσης.
Ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει,
όταν το φίλτρο βάσης δεν είναι
εντάξει. Μπορεί να παρουσιαστεί
κάποια βλάβη.
Ελέγχετε το φίλτρο βάσης σύμφωνα
με την ενότητα «Αντικατάσταση φίλ-
τρου βάσης» στο κεφ. «Τι πρέπει να
κάνετε, όταν ...». Αντικαθιστάτε το
φίλτρο βάσης, όταν αυτό απαιτείται.

 Τοποθετείτε το φίλτρο βάσης σωστά
επάνω στη λαβή.

 Σπρώχνετε το φίλτρο βάσης εντελώς
προς τα μέσα.

Ταυτόχρονα μπαίνει προς τα μέσα ο
δεξιός πείρος.
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Καθαρίστε το καπάκι για το φίλτρο
βάσης

 Αφαιρείτε με ένα νωπό πανί χνούδια
που πιθανώς υπάρχουν.
Ταυτόχρονα μην προκαλέσετε ζημιά
στο λάστιχο στεγανοποίησης.

 Κλείνετε το καπάκι για τον εναλλάκτη
θερμότητας.

 Ζημιές ή μη αποτελεσματικό
στέγνωμα, όταν το στέγνωμα γίνεται
χωρίς φίλτρο βάσης ή με ανοιχτό
καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότη-
τας.
Οι μεγάλες συγκεντρώσεις χνουδιών
μπορεί να προκαλέσουν ελάττωμα
στο στεγνωτήριο. Ένα μη στεγανό
σύστημα έχει ως αποτέλεσμα ένα μη
αποτελεσματικό στέγνωμα.
Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο
με τοποθετημένο το φίλτρο βάσης
και κλεισμένο το καπάκι για τον
εναλλάκτη θερμότητας.

Καθαρισμός στεγνωτηρίου

Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το
ηλεκτρικό ρεύμα.

 Ζημιές από τη χρήση
ακατάλληλων μέσων περιποίησης.
Τα ακατάλληλα μέσα περιποίησης
καταστρέφουν πλαστικές επιφάνειες
και άλλα μέρη της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυ-
παντικά και άλλα καυστικά προϊόντα
ή καθαριστικά γενικής χρήσης.

 Καθαρίζετε το στεγνωτήριο και το
λάστιχο στεγανοποίησης στο
εσωτερικό της πόρτας μόνο με ένα
ελαφρά νωπό, μαλακό πανί και ένα
απαλό υγρό καθαρισμού ή με σαπου-
νόνερο.

 Στεγνώνετε με μαλακό πανί όλα τα
μέρη που καθαρίσατε.
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Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά
την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περι-
πτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το
Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας
βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Λυχνίες ελέγχου ή υποδείξεις στην ένδειξη χρόνου.

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Η λυχνία ελέγχου 
ανάβει στη λήξη του
προγράμματος.

Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο
ή δεν λειτουργεί οικονομικά. Πιθανές αιτίες μπορεί να
είναι βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών ή καταλοίπων
απορρυπαντικού.
 Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κε-

φάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».
 Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών.
 Ελέγχετε επίσης το φίλτρο στο σοβατεπί και το

καθαρίζετε και αυτό εάν απαιτείται.
 Απενεργοποίηση λυχνίας ελέγχου : Ανοίγετε και

κλείνετε την πόρτα (ενώ το στεγνωτήριο είναι σε
λειτουργία).

Μπορείτε εσείς οι ίδιοι να επηρεάσετε τον πιθανό
φωτισμό της λυχνίας ελέγχου .
 Ακολουθείτε την περιγραφή στο κεφ. «Προγραμ-

ματισμένες λειτουργίες», ενότητα «Ένδειξη περιο-
χής εξαερισμού».
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

 Το  και το  αναβο-
σβήνουν μετά από μια
διακοπή προγράμματος
και ακούγεται ένα ηχη-
τικό σήμα.

Υπάρχουν βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών και υπο-
λειμμάτων απορρυπαντικού.
 Απενεργοποιείτε το  : Απενεργοποιείτε και

ενεργοποιείτε ξανά το στεγνωτήριο.
 Καθαρίζετε όλα τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο

βάσης.

Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κε-
φάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».
 Ελέγχετε να δείτε ότι το φίλτρο χνουδιών και το

φίλτρο βάσης δεν έχουν πάθει ζημιά και είναι
ακόμη εντάξει.

Όταν όλα τα φίλτρα χνουδιών είναι κατεστραμμένα,
έχουν παραμορφωθεί ή δεν μπορούν πια να καθαρι-
στούν, τότε πρέπει να τα αντικαταστήσετε. Το πότε
πρέπει να αντικαταστήσετε ένα φίλτρο βάσης που
δεν λειτουργεί σωστά, θα βρείτε στο κεφ. «Τι πρέπει
να κάνετε, όταν ...», ενότητα «Αντικατάσταση φίλ-
τρου βάσης».



Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

49

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

 Το  και το  αναβο-
σβήνουν πάλι μετά από
μια διακοπή προγράμ-
ματος, παρά τον
καθαρισμό σε βάθος.

Μετά από εκτενή καθαρισμό το φίλτρο βάσης φαίνε-
ται καθαρό. Ωστόσο γίνεται πάλι διακοπή προγράμ-
ματος και εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος. Πιθα-
νόν να υπάρχουν υπολείμματα στο βάθος που δεν
μπόρεσαν να αφαιρεθούν.
 Απενεργοποιείτε το  : Απενεργοποιείτε και

ενεργοποιείτε ξανά το στεγνωτήριο.
 Ελέγχετε τις πιθανές αιτίες που ακολουθούν.

Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει βουλώσει.
 Ελέγχετε τον εναλλάκτη θερμότητας. Εφαρμόζετε

την ενότητα «Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας» στο
κεφ. «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...».

Το φίλτρο βάσης είναι στο βάθος βουλωμένο.
 Ελέγχετε το φίλτρο βάσης. Εφαρμόζετε τις οδηγί-

ες στην ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρου βάσης»
στο κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...».

 Όταν το φίλτρο βάσης δεν έχει παραμορφωθεί και
δεν είναι ελαττωματικό, τότε μπορείτε να το
αναγεννήσετε στο πλυντήριο ρούχων. Εφαρμόζετε
τις οδηγίες στην ενότητα «Αναγέννηση φίλτρου
βάσης» στο κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε,
όταν ...».

Το  ανάβει μετά από
μια διακοπή προγράμ-
ματος, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα

Το δοχείο νερού συμπύκνωσης είναι γεμάτο ή ο σω-
λήνας αποχέτευσης έχει λυγίσει.
 Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνωσης.
 Ελέγχετε τον σωλήνα αποχέτευσης.
 Βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση».

 διακοπή λειτουργίας:
 Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα (ενώ το στεγνωτή-

ριο είναι σε λειτουργία).

 ανάβει σταθερά. Ο επιλογέας προγράμματος μετατοπίστηκε.
 Επιλέγετε το αρχικό πρόγραμμα, στη συνέχεια

ανάβει πάλι το υπόλοιπο χρόνου.

Στο τέλος του προγράμ-
ματος αναβοσβήνουν
στοιχεία: .........

Το πρόγραμμα έχει τελειώσει, αλλά τα ρούχα
κρυώνουν ακόμη.
 Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα και να τα

απλώσετε ή να τα αφήσετε να συνεχίσουν να
κρυώνουν.
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Μετά την έναρξη λει-
τουργίας αναβοσβήνει /
ανάβει , δεν είναι
δυνατή καμιά επιλογή
προγράμματος

Ο κωδικός ενεργοποιήθηκε.
 Βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένη λειτουργία», πα-

ράγραφος « Κωδικός».

Το  και ένας άλλος
συνδυασμός ψηφίων
αναβοσβήνουν μετά
από μια διακοπή προ-
γράμματος και ακούγε-
ται ένα ηχητικό σήμα

Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή
αιτία.
 Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συ-

σκευή.
 Ξεκινάτε κάποιο πρόγραμμα.

Αν εξακολουθεί πάλι η διακοπή προγράμματος και η
ένδειξη βλάβης, υπάρχει τεχνική βλάβη. Απευθυνθεί-
τε στο Miele Service.

Το : φωτίζεται και το
πρόγραμμα διακόπηκε,
ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα

Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί.
 Ανοίγετε τα ρούχα και, αν χρειάζεται, αφαιρείτε

ένα μέρος από αυτά.
 Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συ-

σκευή.
 Ξεκινάτε κάποιο πρόγραμμα.
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Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Τα ρούχα δεν στέγνω-
σαν αρκετά.

Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα πολύ διαφορετικά
ως προς την ποιότητα.
 Συνεχίζετε με στέγνωμα στο πρόγραμμα Ζεστός

αέρας.
 Επιλέγετε την επόμενη φορά ένα κατάλληλο πρό-

γραμμα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βαθμίδες
στεγνώματος μερικών προγραμμάτων σύμφωνα με
τις προσωπικές σας ανάγκες. Βλέπε κεφ. «Προγραμ-
ματισμένες λειτουργίες», ενότητες « Βαθμίδες
στεγνώματος Βαμβακερά», « Βαθμίδες στεγνώμα-
τος Ευαίσθητα».

Τα ρούχα ή τα μαξιλάρια
με γέμιση από φτερά
δημιουργούν μια
δυσάρεστη μυρωδιά με
το στέγνωμα.

Τα ρούχα πλύθηκαν με πολύ λίγο απορρυπαντικό.
Τα φτερά όταν θερμανθούν, έχουν την ιδιότητα να
αναπτύσσουν τη δική τους μυρωδιά.
 Ρούχα: κατά το πλύσιμο χρησιμοποιείτε αρκετό

απορρυπαντικό
 Μαξιλάρια: τα αφήνετε να αεριστούν έξω από το

στεγνωτήριο
 Κατά το στέγνωμα χρησιμοποιείτε το αρωματικό

(πρόσθετο εξάρτημα), αν προτιμάτε τα ρούχα να
έχουν ένα ιδιαίτερο άρωμα.

Τα ρούχα από συνθετι-
κές ίνες έχουν μετά το
στέγνωμα στατικό ηλε-
κτρισμό.

Τα συνθετικά ρούχα έχουν την τάση να αποκτούν εύ-
κολα στατικό ηλεκτρισμό.
 Για να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός των ρού-

χων, στο επόμενο πλύσιμο προσθέτετε μαλακτικό
στο τελευταίο ξέβγαλμά τους.

Δημιουργούνται χνού-
δια.

Χνούδια έρχονται στην επιφάνεια των ρούχων, τα
οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίως από φθορά, όταν
τα φοράτε ή τα πλένετε. Η επίδραση του στεγνωτη-
ρίου είναι ελάχιστη και δεν έχει επίπτωση στη φθορά
των ρούχων.
Τα χνούδια που δημιουργούνται συγκρατούνται από
τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης και αφαι-
ρούνται εύκολα.
 Βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση».



Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

52

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Η διαδικασία στεγνώμα-
τος διαρκεί πάρα πολύ
ή συχνά ακυρώνεται.*

Στον χώρο τοποθέτησης υπάρχει πολλή ζέστη.
 Αερίζετε καλά τον χώρο.

Διάφορα υπολείμματα απορρυπαντικού, τρίχες και
λεπτά χνούδια μπορούν να δημιουργήσουν μπλοκάρι-
σμα.
 Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο

βάσης.
 Απομακρύνετε εμφανή χνούδια από τον εναλλάκτη

θερμότητας.

Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί.
Ο κάδος είναι υπερπλήρης.
 Χωρίστε τα ρούχα μεταξύ τους και αν χρειάζεται

αφαιρέστε ένα μέρος.
 Ξεκινήστε κάποιο πρόγραμμα.

Το πλέγμα κάτω δεξιά είναι μπλοκαρισμένο.
 Απομακρύνετε τη λεκάνη πλύσης ή άλλα αντικεί-

μενα.

Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.
 Στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων με

μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των
ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά.
 Την επόμενη φορά ανοίγετε τα φερμουάρ.
 Αν το πρόβλημα εμφανιστεί εκ νέου, στεγνώνετε

τα ρούχα στο πρόγραμμα Ζεστός αέρας.

* Διακόπτετε τη λειτουργία της και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή, πριν ξε-
κινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.
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Άλλα προβλήματα

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Ακούγονται θόρυβοι
λειτουργίας (σφύριγμα /
βουητό)

Αυτό δεν είναι βλάβη! Ο συμπιεστής είναι σε λει-
τουργία.
Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι, οι οποίοι προκα-
λούνται από τη λειτουργία του συμπιεστή.

Δεν ξεκινάει κανένα
πρόγραμμα

Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή
αιτία.
 Βάζετε το φις στην πρίζα
 Θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο
 Κλείνετε την πόρτα του στεγνωτηρίου
 Ελέγχετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.

Διακοπή ρεύματος; μόλις επανέλθει το ρεύμα,
ξεκινά αυτόματα ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει
προηγουμένως.

Μόνο το πλήκτρο αφής
έναρξη/προσθήκη ρού-
χων αναβοσβήνει στο
τρέχον πρόγραμμα.

Μετά από 10 λεπτά στο τρέχον πρόγραμμα οι ενδεί-
ξεις σκοτεινιάζουν. Το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων αναβοσβήνει. Αυτό δεν είναι
βλάβη αλλά μια κανονική λειτουργία η οποία βοηθά
στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 Αγγίζετε ένα πλήκτρο αφής, για να ενεργοποιήσε-

τε τις ενδείξεις.

Βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένες λειτουργίες»,
ενότητα « Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού».

Το στεγνωτήριο είναι α-
πενεργοποιημένο.

Αυτό το στεγνωτήριο τίθεται εκτός λειτουργίας αυ-
τόματα μετά από 15 λεπτά, αν δεν γίνει κάποιος χει-
ρισμός. Αυτό δεν είναι βλάβη αλλά μια κανονική λει-
τουργία.
 Επιλέγετε ένα πρόγραμμα.

Ο φωτισμός κάδου δεν
ανάβει.

Ο φωτισμός του κάδου τίθεται αυτόματα εκτός λει-
τουργίας ...
... με κλειστή πόρτα.
... με ανοιχτή πόρτα μετά από μερικά λεπτά (οικο-
νομία ηλεκτρικού ρεύματος).
Ο φωτισμός του κάδου ανάβει με το άνοιγμα της
πόρτας, όταν το στεγνωτήριο έχει τεθεί σε λειτουρ-
γία.
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Αντικατάσταση φίλτρου βάσης

Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να
βουλώσει.
Αν αναγνωρίσετε τα σημάδια φθοράς
που περιγράφονται παρακάτω πριν ή
μετά τον καθαρισμό, τότε
αντικαταστήστε άμεσα το φίλτρο
βάσης (πρόσθετα εξαρτήματα).

Μη ακριβή εφαρμογή

Οι άκρες του φίλτρου βάσης δεν
εφάπτονται και το φίλτρο έχει
παραμορφωθεί. Στα άκρα που δεν
εφάπτονται σωστά θα προωθηθούν
χνούδια στον εναλλάκτη θερμότητας,
χωρίς να έχουν φιλτραριστεί. Με αυτόν
τον τρόπο ο εναλλάκτης θερμότητας
βουλώνει με τη χρήση.

Παραμορφώσεις

Οι παραμορφώσεις υποδεικνύουν ότι το
φίλτρο βάσης έχει φθαρεί.
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Κενά, σχισμές, αποτυπώματα

Μέσω σχισμών και κενών περνούν χνού-
δια στον εναλλάκτη θερμότητας. Με
αυτόν τον τρόπο ο εναλλάκτης θερ-
μότητας βουλώνει με τη χρήση.

Λευκά ή άλλου χρώματος υπολείμματα

Τα υπολείμματα οφείλονται σε υπολείμ-
ματα ινών από τα ρούχα και κατάλοιπα
απορρυπαντικού. Κατάλοιπα θα βρείτε
στην μπροστινή πλευρά καθώς και στα
πλαϊνά άκρα του φίλτρου βάσης. Σε
ακραίες περιπτώσεις τα κατάλοιπα
δημιουργούν έντονη κρούστα. 
Τα κατάλοιπα είναι ένα σημάδι ότι το
φίλτρο βάσης δεν εφάπτεται πλέον
ακριβώς στα πλαϊνά άκρα ακόμα και αν
φαίνεται χωρίς πρόβλημα:
Στα άκρα διέρχονται χνούδια
αφιλτράριστα.

Αναγεννήστε το φίλτρο βάσης. Όταν το
φίλτρο βάσης εμφανίσει πάλι σύντομα
αυτά τα υπολείμματα, πρέπει να αντι-
κατασταθεί.
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Αναγέννηση φίλτρου βάσης
Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο
ένα ή περισσότερα βρόμικα φίλτρα
βάσης. Έτσι το φίλτρο βάσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και πάλι.

Πριν την αναγέννηση ελέγχετε, αν το
φίλτρο βάσης είναι εντάξει. Ελέγχετε
το φίλτρο βάσης σύμφωνα με την
ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρου
βάσης» στο κεφ. «Τι πρέπει να κάνετε,
όταν ...». Αντικαταστήστε το φίλτρο
βάσης, όταν φθαρεί.

 Πλύνετε ένα ή περισσότερα φίλτρα
βάσης χωριστά, χωρίς ρούχα. Μην
χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό.

 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σύντομης
πλύσης με μέγιστη θερμοκρασία 40°C
και μέγ. ταχύτητα στροφών 600 U/
min.

Μετά την πλύση και το στύψιμο μπορεί
να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο
βάσης.

Έλεγχος εναλλάκτη θερμότη-
τας

 Κίνδυνος τραυματισμού λόγω
αιχμηρών πτερυγίων ψύξης.
Ενδέχεται να κοπείτε.
Μην αγγίζετε τα πτερύγια ψύξης με
τα χέρια.

 Ελέγχετε, αν έχουν μαζευτεί χνούδια.

Όταν υπάρχουν χνούδια, θα πρέπει να
απομακρύνονται.

 Ζημιές εξαιτίας λανθασμένου κα-
θαρισμού του εναλλάκτη θερμότη-
τας.
Όταν τα πτερύγια ψύξης καταστρα-
φούν ή λυγίσουν, το στεγνωτήριο δεν
στεγνώνει επαρκώς.
Καθαρίζετε με ηλεκτρική σκούπα και
βούρτσα σκαλιστών επιφανειών.
Περνάτε τη βούρτσα σκαλιστών επι-
φανειών μόνο ελαφριά και χωρίς
πίεση από τα πτερύγια ψύξης του
εναλλάκτη θερμότητας.

 Αφαιρείτε με ηλεκτρική σκούπα χνού-
δια και υπολείμματα.
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Επικοινωνία σε περίπτωση
βλάβης
Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συ-
σκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να
διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε
π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγο-
ράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να καλέσετε το Miele
Service μέσω διαδικτύου στην παρα-
κάτω ιστοσελίδα www.miele.com/
service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος
βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα
οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για
θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το συνερ-
γείο του Miele Service, θα χρειαστεί να
αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της
παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθ-
μός κατασκευής (SN)). Τα δύο αυτά
στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα
τύπου.

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν ανοί-
ξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου σας:

Πρόσθετα εξαρτήματα
Για αυτό το στεγνωτήριο ρούχων διατί-
θενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα,
τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από
τα καταστήματα πώλησης προϊόντων
Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών
της Miele.

Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα
προϊόντα μπορείτε να παραγγείλετε
επίσης μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος της Miele στη διεύθυνση
www.miele-shop.gr.

Καλάθι στεγνώματος

Με αυτό το καλάθι μπορείτε να στε-
γνώσετε ή να φρεσκάρετε είδη ρουχι-
σμού τα οποία δεν επιδέχονται μηχανική
επιβάρυνση.

Αρωματικό

Κατά το στέγνωμα χρησιμοποιείτε το
αρωματικό, αν προτιμάτε τα ρούχα να
έχουν ένα ιδιαίτερο άρωμα.

Εγγύηση
Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι
2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους
όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευ-
τικό έντυπο εγγύησης.
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Πρόσοψη συσκευής

a Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

b Πίνακας χειρισμού

c Δοχείο νερού συμπύκνωσης (το
αδειάζετε μετά το στέγνωμα)

d Πόρτα (μην το ανοίγετε κατά το
στέγνωμα)

e Καπάκι για τον συμπυκνωτή. (μην το
ανοίγετε κατά το στέγνωμα)

f Τέσσερα βιδωτά πόδια με ρυθμιζόμε-
νο ύψος

g Άνοιγμα εισόδου ψυχρού αέρα (μην
εμποδίζετε το άνοιγμα με τη λεκάνη
των ρούχων ή με άλλα αντικείμενα)

h Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπύ-
κνωσης
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Όψη πίσω επιφάνειας

a Δυνατότητα λαβής στην προεξοχή
στο καπάκι, για την περίπτωση που
θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή
(τόξα)

b Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπύ-
κνωσης

c Άγκιστρο για το τύλιγμα του καλωδί-
ου ηλεκτρικής σύνδεσης κατά τη
μεταφορά

d Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Μεταφορά συσκευής

 Πιθανές βλάβες σε ανθρώπους
και αντικείμενα εξαιτίας λανθασμένης
μεταφοράς.
Όταν το στεγνωτήριο γέρνει, μπορεί
να τραυματιστείτε και να προκαλέσε-
τε ζημιές.
Προσέχετε να στέκεται σταθερά το
στεγνωτήριο κατά τη μεταφορά του.

 Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε
πλάγια θέση: Τοποθετείτε το στεγνω-
τήριο μόνο από το αριστερό ή το δεξί
πλαϊνό τοίχωμα.

 Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε
όρθια θέση: Αν χρησιμοποιήσετε
καρότσι, τότε μεταφέρετε το στεγνω-
τήριο ομοίως μόνο από το αριστερό ή
δεξί πλαϊνό τοίχωμα.

Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης

 Το πίσω στήριγμα του καπακιού
μπορεί να παρουσιάσει ραγίσματα
εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων.
Το καπάκι μπορεί να κοπεί κατά τη
μεταφορά.
Ελέγχετε πριν από τη μεταφορά την
προεξοχή στο καπάκι ώστε να στέκε-
ται σταθερά.

 Μεταφέρετε το στεγνωτήριο από τα
μπροστινά πόδια του και την πίσω
προεξοχή στο καπάκι.



Εγκατάσταση

*INSTALLATION*

60

Τοποθέτηση συσκευής

Ευθυγράμμιση στεγνωτηρίου

Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας του
στεγνωτηρίου δεν επιτρέπεται η
εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας
που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή
τοποθετημένης πόρτας απέναντι.

Για την ομαλή λειτουργία του στεγνωτη-
ρίου, πρέπει να είναι τοποθετημένο όσο
το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένο προς
το δάπεδο.

Πιθανές ανωμαλίες του δαπέδου εξου-
δετερώνονται, ρυθμίζοντας τα βιδωτά
πόδια της συσκευής.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης,
αν πάθει ζημιά το στεγνωτήριο.
Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο και
προκαλεί έκρηξη.
Μην κάνετε αλλαγές στο στεγνωτή-
ριο. Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το
στεγνωτήριο.

Όταν το στεγνωτήριο έχει πάθει ζημιά,
ακολουθείτε τις παρακάτω υποδείξεις:

– Αποφεύγετε ανοιχτή φωτιά και πηγές
καύσης.

– Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το
ηλεκτρικό ρεύμα.

– Αερίζετε τον χώρο τοποθέτησης του
στεγνωτηρίου.

– Ειδοποιείτε το Miele Service.

Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την
τοποθέτηση

 Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ
νωρίς η αρχική λειτουργία.
Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η α-
ντλία θερμότητας.
Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία
ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε
λειτουργία.
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Εξαερισμός

Μη σκεπάζετε το άνοιγμα για κρύο
αέρα στη μπροστινή πλευρά. Διαφο-
ρετικά δεν θα είναι εξασφαλισμένο
το ότι κρυώνει επαρκώς ο αέρας του
συμπυκνωτή.

Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται
μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνω-
τηρίου και του δαπέδου δεν επι-
τρέπεται να καλύπτεται από σοβατε-
πί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι
δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή
αέρα.

Ο εξερχόμενος ζεστός αέρας από το
κρύωμα του αέρα του συμπυκνωτή θερ-
μαίνει την ατμόσφαιρα του χώρου. Για
τον λόγο αυτόν φροντίζετε, ώστε ο
χώρος να αερίζεται επαρκώς: π.χ. ανοί-
γετε το παράθυρο. Διαφορετικά αυ-
ξάνεται ο χρόνος στεγνώματος (αυξη-
μένη κατανάλωση ρεύματος).

Αυτό το στεγνωτήριο αναπτύσσει
πάρα πολλή θερμότητα μέσω της
λειτουργίας με την αντλία θερμότη-
τας μέσα στο περίβλημά του. Αυτή η
θερμότητα πρέπει να μπορεί να
απομακρύνεται καλά.
Διαφορετικά η διάρκεια στεγνώματος
μπορεί να αυξηθεί ή αν συνεχιστεί
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στε-
γνωτήριο.
Ο συνεχής εξαερισμός του χώρου
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
στεγνώματος καθώς και το άνοιγμα
εξαερισμού ανάμεσα στο κάτω μέρος
του στεγνωτηρίου και το δάπεδο
πρέπει να είναι πάντα εγγυημένα.

Πριν από μια μελλοντική μεταφορά

Μια μικρή ποσότητα νερού συμπύκνω-
σης που έχει απομείνει από το στέγνω-
μα στην περιοχή της αντλίας μπορεί να
τρέξει έξω αν γείρετε το στεγνωτήριο.
Σύσταση: πριν από τη μεταφορά ξεκι-
νάτε για περίπου 1 λεπτό το πρόγραμ-
μα Ζεστός αέρας. Τα υπολείμματα νε-
ρού συμπύκνωσης οδηγούνται έτσι στο
δοχείο νερού συμπύκνωσης ή στον
σωλήνα αποχέτευσης.



Εγκατάσταση

*INSTALLATION*

62

Πρόσθετες προϋποθέσεις το-
ποθέτησης

Τοποθέτηση κάτω από πάγκο

Το στεγνωτήριο αυτό επιτρέπεται να
τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας.

Ελάττωμα στη συσκευή εξαιτίας δη-
μιουργίας θερμότητας.
Φροντίζετε, ώστε το θερμό ρεύμα
αέρα που εξέρχεται από το στεγνω-
τήριο να μπορεί να απομακρυνθεί.

– Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το
καπάκι της συσκευής.

– Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει
κοντά στο στεγνωτήριο και να είναι
προσιτή.

– Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυ-
ξηθεί ελάχιστα.

Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων

– Συνδετικό σετ για κολώνα
πλυντήριο-στεγνωτήριο

Αν θέλετε να συνδυάσετε το στεγνωτή-
ριό σας με ένα πλυντήριο ρούχων Miele,
έχετε τη δυνατότητα να συγκροτήσετε
μια κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για
να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί
μόνο το απαραίτητο συνδετικό σετ για
κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο.

– Βάση

Για το στεγνωτήριο αυτό διατίθεται μια
βάση με συρτάρι.
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Σύνδεση εξαγωγής νερού συ-
μπύκνωσης

Παρατηρήσεις

Το νερό συμπύκνωσης που προέρχε-
ται από το στέγνωμα αντλείται μέσω
του σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκε-
ται στην πίσω επιφάνεια της συσκευής
στο δοχείο νερού συμπύκνωσης.

Η άντληση του νερού συμπύκνωσης
μπορεί, αν θέλετε, να γίνεται απευθείας
μέσω ενός σωλήνα αποχέτευσης στην
πίσω επιφάνεια του στεγνωτηρίου και
να οδηγείται προς τα έξω. Έτσι, δεν θα
χρειάζεται να αδειάζετε εσείς το δοχείο
νερού συμπύκνωσης.

Μήκος σωλήνα: 1,49 μ.
Μέγιστο ύψος άντλησης: 1,00 μ.
Μέγιστο μήκος άντλησης: 4 μ.

Εξαρτήματα άντλησης

– συνοδευτικά: αντάπτορας (b), κολάρο
(c), στήριγμα σωλήνα (e);

– αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων από
τη Miele: σύστημα „βαλβίδα αντεπι-
στροφής“ για μια εξωτερική
υδραυλική σύνδεση. η βαλβίδα αντε-
πιστροφής (d), η επέκταση σωλήνα
(a) και τα κολάρα (c) είναι συνοδευτι-
κά.

Ιδιαίτερες συνθήκες σύνδεσης που
απαιτούν την τοποθέτηση βαλβίδας
αντεπιστροφής

 Πρόκληση ζημιών από νερό
συμπυκνώματος που ρέει προς τα
πίσω.
Το νερό μπορεί να ρέει προς τα πίσω
στο στεγνωτήριο ή να αναρροφηθεί.
Το νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο στεγνωτήριο και στον χώρο το-
ποθέτησης.
Χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα αντεπι-
στροφής, όταν βυθίζετε την άκρη του
σωλήνα στο νερό ή όταν την τοποθε-
τείτε σε διάφορες συνδέσεις με
παροχή νερού.

Μέγιστο ύψος άντλησης με βαλβίδα
αντεπιστροφής: 1 μ.

Οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις σύνδεσης
κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η
βαλβίδα αντεπιστροφής, είναι:

– Αποχέτευση σε νιπτήρα ή σε σιφόνι
δαπέδου, όταν η άκρη του σωλήνα
είναι βυθισμένη σε νερό.

– Σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα

– Διάφορες δυνατότητες σύνδεσης στις
οποίες είναι επιπλέον συνδεδεμένες
και άλλες συσκευές π.χ. ένα
πλυντήριο ρούχων ή πιάτων.

Σε λανθασμένη τοποθέτηση της βαλ-
βίδας αντεπιστροφής δεν είναι
δυνατό να γίνει άντληση.
Τοποθετήστε τη βαλβίδα αντεπι-
στροφής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
το τόξο στη βαλβίδα αντεπιστροφής
να δείχνει στην κατεύθυνση ροής.



Εγκατάσταση

*INSTALLATION*

64

Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευ-
σης

 Ζημιά στον σωλήνα αποχέτευσης
από ακατάλληλη χρήση.
Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να
πάθει ζημιά και το νερό τρέχει έξω.
Μην τραβάτε τον σωλήνα αποχέτευ-
σης και επίσης μην τον τεντώνετε
ούτε να τον λυγίζετε.

Στο σωλήνα αποχέτευσης υπάρχει
πάντα μικρή ποσότητα νερού. Για τον
λόγο αυτό έχετε πάντα έτοιμο ένα δο-
χείο για την περισυλλογή του.

 Βγάζετε το σωλήνα αποχέτευσης από
την υποδοχή του (ανοιχτόχρωμο
βέλος).

 Βγάζετε τον σωλήνα από τα στηρίγ-
ματα (σκούρα βέλη) και τον
ξετυλίγετε.

 Αφήνετε να τρέξει το υπάρχον νερό
σε ένα δοχείο.

Παραδείγματα

Αποχέτευση σε νιπτήρα ή σε σιφόνι δα-
πέδου

Χρησιμοποιείτε το στήριγμα σωλήνα, για
να μπορείτε να κρεμάσετε τον σωλήνα
αποχέτευσης.

 Πρόκληση ζημιών από διαρροή
νερού.
Όταν ξεδιπλωθεί η άκρη του σωλήνα,
το νερό που θα τρέξει έξω μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.
Ασφαλίζετε τον σωλήνα αποχέτευ-
σης, ώστε να μη γλιστρήσει, (π.χ.
στερεώνοντάς τον καλά).

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη βαλβίδα
αντεπιστροφής στην άκρη του σωλήνα.
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Απευθείας σύνδεση στο σιφόνι του
νιπτήρα

Χρησιμοποιείτε το στήριγμα σωλήνα,
τον αντάπτορα, τα κολάρα και τη
βαλβίδα αντεπιστροφής (πρόσθετο
εξάρτημα).

1. Αντάπτορας

2. Ρακόρ νιπτήρα

3. Κολάρο σωλήνα

4. Άκρη σωλήνα (στερεωμένη στο στή-
ριγμα σωλήνα)

5. Βαλβίδα αντεπιστροφής

6. Σωλήνας αποχέτευσης του στεγνωτη-
ρίου

 Τοποθετείτε τον αντάπτορα 1 με το
ρακόρ νιπτήρα 2 στο σιφόνι νιπτήρα.
Κατά κανόνα το ρακόρ νιπτήρα είναι
εφοδιασμένο με μια ροδέλα, την
οποία θα πρέπει να αφαιρέσετε.

 Εφαρμόζετε την άκρη του σωλήνα 4
στον αντάπτορα 1.

 Χρησιμοποιείτε το στήριγμα σωλήνα.

 Σφίγγετε καλά το κολάρο 3 ακριβώς
πίσω από το ρακόρ του νιπτήρα, με
ένα κατσαβίδι.

 Τοποθετείτε τη βαλβίδα αντεπιστρο-
φής 5 στον σωλήνα αποχέτευσης 6
του στεγνωτηρίου.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής 5 πρέπει
να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε το τόξο να δείχνει στην κατεύ-
θυνση ροής (στην κατεύθυνση
νιπτήρα).

 Στερεώνετε καλά τη βαλβίδα αντεπι-
στροφής με τα κολάρα.
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Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

Σε αυτό το στεγνωτήριο μπορείτε
μόνοι σας να αλλάξετε το άνοιγμα της
πόρτας.

Για λόγους ασφαλείας είναι αναγκαίο
να αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από
το ηλεκτρικό δίκτυο.

Θα χρειαστείτε:

– ένα κατσαβίδι Torx T20 και T30

– ένα απλό κατσαβίδι ή μια λεπτή
πένσα

– το συνοδευτικό κάλυμμα της «λαβής
κλείστρου»

– το συνοδευτικό κάλυμμα του
«μεντεσέ πόρτας»

– ένα μαλακό υπόστρωμα (κουβέρτα)

Αλλαγή μεντεσέδων

1. Αφαιρείτε την πόρτα από το στε-
γνωτήριο

 Ανοίγετε την πόρτα.

 Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες στο πόδι
του μεντεσέ της πόρτας  με το
κατσαβίδι Torx T30.

Η πόρτα δεν μπορεί να πέσει κάτω.

 Κρατάτε γερά την πόρτα και την τρα-
βάτε προς τα εμπρός: το πόδι του
μεντεσέ πόρτας πρέπει να τραβηχτεί
από τα ανοίγματα στο στεγνωτήριο με
τους 2 πείρους του.

Τοποθετείτε την πόρτα με την εξωτε-
ρική πλευρά επάνω σε ένα μαλακό
υπόστρωμα (κουβέρτα), για να απο-
φύγετε τις γραντζουνιές.

2. Αλλάζετε το κλείστρο της πόρτας
στο στεγνωτήριο

 Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες στο
κλείστρο της πόρτας  με το
κατσαβίδι Torx T30.

 Πιέζετε το κλείστρο της πόρτας προς
τα πάνω με το κατσαβίδι.

Το κλείστρο αναπηδά από τη θέση του
και μπορεί να αφαιρεθεί.
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 Στρέφετε το κλείστρο πόρτας κατά
180°.

 Πιέζετε το κλείστρο στην απέναντι
πλευρά του ανοίγματος της πόρτας
στα ανοίγματα .

 Μετακινείτε το κλείστρο κατά τέτοιο
τρόπο στη θέση του, ώστε οι τρύπες
για τις βίδες να καλύπτονται από
εκείνες στην πρόσοψη .

 Βιδώνετε τις δύο βίδες Torx, για να
σταθεροποιήσετε το κλείστρο.

3. Αποσυναρμολογείτε τη λαβή κλεί-
στρου από την πόρτα

 Αφαιρείτε πρώτα το λάστιχο στεγανο-
ποίησης από την πόρτα και το τοπο-
θετείτε στο πλάι.

 Ξεβιδώνετε τη βίδα  στη λαβή κλεί-
στρου με το κατσαβίδι Torx T20.

 Αφαιρείτε τη λαβή κλείστρου με το
«κάλυμμα της λαβής κλείστρου» .
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 Αφαιρείτε τη λαβή κλείστρου.

Αυτό το «κάλυμμα της λαβής κλεί-
στρου» δεν το χρειάζεστε πια από εδώ
και στο εξής.

 Τοποθετείτε τώρα τη λαβή κλείστρου
στην νέα λαβή που συνοδεύει το στε-
γνωτήριο.

 Βάζετε αυτό το «κάλυμμα της λαβής
κλείστρου» αρχικά στην άκρη.

4. Αποσυναρμολόγηση του μεντεσέ
πόρτας από την πόρτα

Το «κάλυμμα του μεντεσέ πόρτας»
πρέπει να απαγκιστρωθεί μέσω του ση-
μείου σταθεροποίησης  και να αφαι-
ρεθεί.

 Πιέζετε ελαφρά προς τα μέσα με ένα
κατσαβίδι το σημείο σταθεροποίησης
 στο «κάλυμμα του μεντεσέ πόρ-
τας».

 Τραβάτε προς τα έξω το «κάλυμμα
του μεντεσέ πόρτας»  με δύναμη.

Αυτό το «κάλυμμα του μεντεσέ πόρτας»
δεν το χρειάζεστε πια από εδώ και στο
εξής.
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5. Αλλαγή του μεντεσέ στην πόρτα

Ο μεντεσές είναι στερεωμένος στην
πόρτα με 2 γωνιακούς άξονες. Τους
άξονες άυτούς πρέπει να τους αφαι-
ρέσετε με τη βοήθεια ενός κατσαβι-
διού ή μιας λεπτής πένσας.

 Πιάστε με την άκρη του κατσαβιδιού
κάτω από τους δύο γωνιακούς άξονες
 και στρέψτε τους έτσι σε όρθια
θέση.

 Οδηγήστε πρώτα τον έναν και στη συ-
νέχεια τον άλλον γωνιακό άξονα  με
το κατσαβίδι ή μια λεπτή πένσα στο
κέντρο, μέχρι και οι δύο άξονες να
μπορούν να αφαιρεθούν τελείως.

Χρήσιμη συμβουλή: Σε κάποιες περι-
πτώσεις οι γωνιακοί άξονες μπορεί να
είναι πολύ σφιχτά τοποθετημένοι. Με
κινήσεις εκμόχλευσης και τράβηγμα με
το εργαλείο σας θα μπορέσετε να τους
χαλαρώσετε λίγο πιο εύκολα.

 Αφαιρέστε τον μεντεσέ και
περιστρέψτε τον κατά 180°.

 Τοποθετήστε τον μεντεσέ στην
απέναντι πλευρά της πόρτας.

 Στερεώστε τον μεντεσέ με τους δύο
γωνιακούς άξονες .

 Πιάστε με την άκρη του κατσαβιδιού
κάτω από τους γωνιακούς άξονες για
να τους ωθήσετε έτσι στη θέση
ηρεμίας .
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Τώρα θα χρειαστείτε το νέο κάλυμμα
για τον μεντεσέ πόρτας που συνοδεύει
το στεγνωτήριο.

 Ωθήστε προς τα μέσα το νέο κάλυμ-
μα για τον μεντεσέ πόρτας , μέχρι
να ασφαλίσει.

6. Αλλάζετε τη λαβή κλείστρου στην
πόρτα

Τώρα χρειάζεστε το νέο «κάλυμμα της
λαβής κλείστρου» που συνοδεύει το
στεγνωτήριο πάνω στο οποίο έχετε
ήδη τοποθετήσει τη λαβή κλείστρου.

 Ανοίγετε το «κάλυμμα της λαβής κλεί-
στρου»  με τη λαβή κλείστρου.

 Βιδώνετε τη βίδα μέσα .
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Τοποθέτηση

7. Τοποθέτηση πόρτας

 Πιέζετε το λάστιχο στεγανοποίησης
πάλι μέσα στην εγκοπή στην πόρτα.

 Κρατάτε την πόρτα μπροστά από το
στεγνωτήριο.

 Τοποθετείτε το πόδι του μεντεσέ
πόρτας με τους 2 πείρους του στα
ανοίγματα στο στεγνωτήριο.

Το πόδι του μεντεσέ πρέπει να εφαρ-
μόζει στον μπροστινό τοίχωμα του στε-
γνωτηρίου: έτσι η πόρτα δεν μπορεί να
πέσει κάτω.

 Βιδώνετε σφιχτά την πόρτα στο πόδι
του μεντεσέ  στο στεγνωτήριο.

 Επειδή αλλάξατε το άνοιγμα της
πόρτας, από τώρα η πόρτα θα ανοί-
γει από την απέναντι πλευρά.

 Σπρώχνετε το πορτοκαλί μαρκάρισμα
στην απέναντι πλευρά, για να
αναγνωρίζετε από ποια πλευρά ανοί-
γει η πόρτα.

Υπόδειξη

 Τα δύο καλύμματα που δεν χρη-
σιμοποιείτε πια («κάλυμμα της λαβής
κλείστρου» και «κάλυμμα του
μεντεσέ πόρτας») πρέπει να τα
φυλάξετε. Θα τα χρειαστείτε πάλι,
όταν π.χ. μετά από μια μετακόμιση
θα πρέπει να αλλάξετε πάλι το
άνοιγμα της πόρτας.
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Ηλεκτρική σύνδεση
Το στεγνωτήριο παραδίδεται έτοιμο για
σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε το στεγνωτήριο κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε πάντα
πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν
είναι προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον
χώρο εγκατάστασης υπάρχει ένα σύστη-
μα διαχωρισμού για κάθε πόλο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς από
υπερθέρμανση.
Η λειτουργία του στεγνωτηρίου με
πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί
να προκαλέσει υπερφόρτωση των
καλωδίων.
Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμο-
ποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τις προδιαγραφές
VDE 0100.

Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι
φθαρμένο, επιτρέπεται να το αντικατα-
στήσετε μόνο με ειδικό καλώδιο σύνδε-
σης του ίδιου τύπου (μπορείτε να το
προμηθευτείτε από το Miele Service).
Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση
επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδι-
κευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και
την αντίστοιχη ασφάλεια αναγράφονται
στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε τα
στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα
δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε
έναν ηλεκτρολόγο.

Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να συν-
δεθεί σε αυτόνομους μετατροπείς που
έχουν τοποθετηθεί σε αυτόνομη παροχή
ρεύματος, π.χ. τροφοδοσία ηλιακής
ενέργειας. Διαφορετικά, κατά την ενερ-
γοποίηση του στεγνωτηρίου ενδέχεται
λόγω τάσης κορυφής να διακοπεί η λει-
τουργία της για λόγους ασφαλείας.
Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του ηλεκτρο-
νικού συστήματος της συσκευής.

Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευ-
τικές διατάξεις (επιτηρητές,
σταθεροποιητές τάσης, συστήματα
αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος
κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας
εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η
πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση
ανωμαλιών στη λειτουργία των συ-
σκευών σας.
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Ύψος 850 χιλστ.

Πλάτος 596 χιλστ.

Βάθος 643 χιλστ.

Βάθος με ανοιχτή πόρτα 1077 χιλστ.

Τοποθέτηση κάτω από πάγκο ναι

Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ναι

Βάρος 62 κιλά

Χωρητικότητα κάδου 111 λίτρα

Μέγιστο φορτίο ρούχων 1-7 κιλά (βάρος στεγνών ρούχων)

Χωρητικότητα δοχείου νερού συμπύ-
κνωσης

4,8 λίτρα

Μήκος σωλήνα 1,49 μ.

Μέγιστο ύψος άντλησης 1,00 μ.

Μέγιστο μήκος άντλησης 4,00 μ.

Μήκος καλωδίου 2,00 μ.

Τάση βλέπε πινακίδα τύπου

Ισχύς σύνδεσης βλέπε πινακίδα τύπου

Ασφάλεια βλέπε πινακίδα τύπου

Σήματα πιστοποίησης βλέπε πινακίδα τύπου

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος βλέπε πίνακα «Στοιχεία καταναλώσεων»

Δίοδοι εκπομπής φωτισμού LED Κατηγορία 1
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Τεχνικά χαρακτηριστικά για στεγνωτήρια οικιακής χρήσης
σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 392/2012

MIELE

Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου TWB140WP

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα
1 7,0 kg

Είδος οικιακού στεγνωτηρίου (Εξαερισμός / συμπύκνωση) - / ●
Ενεργειακή κλάση

Α +++(ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση) A++

Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEc)
2 208 kWh/έτος

Πλυντοστυπτήριο (με / χωρίς αυτοματισμό) ● / -

Κατανάλωση ρεύματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά

Κατανάλωση ρεύματος πλήρες γέμισμα 1,70 kWh

Κατανάλωση ρεύματος μερικό γέμισμα 0,96 kWh

σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) 0,40 W

σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Pl) 0,40 W

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής (Tl)
3 15 min

Τυπικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και

στο δελτίο
4

Βαμβακερά κανονικά
στεγνά

Διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά

σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος 121 min

Διάρκεια προγράμματος σε πλήρες γέμισμα 155 min

Διάρκεια προγράμματος σε μερικό γέμισμα 95 min

Ενεργειακή κλάση συμπύκνωσης
5

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) A

σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακε-
ρά με πλήρες και μερικό φορτίο

94 %

μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με
πλήρες φορτίο

95 %

μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με
μερικό φορτίο

94 %

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA)
6 66 dB(A) ανά 1 pW

Εντοιχιζόμενη συσκευή -

● Ναι, διαθέσιμο
1

σε kg λερωμένων βαμβακερών, για το τυπικό πρόγραμμα με πλήρες φορτίο
2

βασιζόμενα σε 160 κύκλους στεγνώματος για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών με πλήρες γέμισμα
και μερικό γέμισμα καθώς και στην κατανάλωση των τρόπων λειτουργίας με περιορισμένη
κατανάλωση ρεύματος. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος ανά κύκλο εξαρτάται από το είδος της
χρήσης της συσκευής.
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3
εάν το οικιακό στεγνωτήριο ρούχων διαθέτει σύστημα διαχείρισης ισχύος

4
Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών, υγρών βαμβακερών υφασμάτων και
το πιο αποτελεσματικό σ' ότι αφορά την κατανάλωση ρεύματος για βαμβακερά.

5
εάν πρόκειται για οικιακό στεγνωτήριο ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών

6
για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών σε πλήρες φορτίο
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Φορτίο
1 Τελικό στύψιμο σε

πλυντήριο
Υπόλοι-

πο
υγρασί-

ας

Ρεύμα Διάρκεια

kg στρ./λ. % kWh λεπτά

Βαμβακερά 
2 7,0

3,5

1.000

1.000

60

60

1,70

0,96

155

95

Βαμβακερά μέτρια στεγνά 7,0

7,0

7,0

1.200

1.400

1.600

53

50

44

1,50

1,45

1,30

140

133

118

Βαμβακερά μέτρια στεγνά
συμπερ. προστατευτικό +

7,0 1.000 60 1,75 165

Βαμβακερά υγρά σίδερο 7,0

7,0

7,0

7,0

1.000

1.200

1.400

1.600

60

53

50

44

1,25

1,10

1,00

0,85

120

105

98

83

Ευαίσθητα μέτρια στεγνά 4,0 1.200 40 0,50 65

Ευαίσθητα μέτρια στεγνά 
συμπερ. προστατευτικό +

4,0 1.200 40 0,50 66

Λεπτά ρούχα μέτρια στεγνά 2,5 800 50 0,50 65

Μάλλινα 2,0 1.000 50 0,02 5

Πουκάμισα μέτρια στεγνά 2,0 600 60 0,46 60

Express μέτρια στεγνά 4,0 1.000 60 0,85 100

Τζην μέτρια στεγνά 3,0 900 60 0,95 115

Αδιαβροχοποίηση μέτρια στεγνά 2,5 800 50 0,75 95
1
 Βάρος στεγνών ρούχων

2
 Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα 392/2012/EΕ για την ετικέτα ενέργειας βάσει προδια-

γραφών EN 61121.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που δεν φέρουν σύμβολο προέκυψαν από ελέγχους, βάσει προδιαγραφών
EN 61121.

Υπόδειξη για τους συγκριτικούς ελέγχους:

Για κάθε έλεγχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 61121 πρέπει να διεξάγεται πρώτα ένα στέγνωμα με
3 κιλά βαμβακερά ρούχα και 70% υπόλ. υγρασίας, στο πρόγραμμα Βαμβακερά μέτρια στεγνά.

Τα στοιχεία καταναλώσεων μπορεί να παρουσιάσουν μια απόκλιση από τις παραπάνω τιμές,
ανάλογα με το φορτίο και την ποιότητα των ρούχων, το υπόλοιπο υγρασίας μετά το στύψιμο και
την αυξομείωση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.
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Προγραμματισμός

Με τις προγραμματισμένες λειτουργί-
ες μπορείτε να προσαρμόσετε το ηλε-
κτρονικό σύστημα του στεγνωτηρίου
στις προσωπικές σας ανάγκες.

Ο προγραμματισμός επιτυγχάνεται με
αυτά τα βήματα (, ,  ... ) με τη
βοήθεια των πλήκτρων αφής.

Είσοδος στο επίπεδο προγραμματι-
σμού

Προϋπόθεση

– Ο επιλογέας προγραμμάτων είναι
στραμμένος σε κάποια θέση προ-
γράμματος.

– Η πόρτα του στεγνωτηρίου είναι
ανοιχτή.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων παρατεταμένα
όσο εκτελούνται τα βήματα -.

 Κλείστε την πόρτα του στεγνωτη-
ρίου.

 Περιμένετε μέχρι το πλήκτρο αφής
έναρξη/προσθήκη ρούχων που τώρα
αναβοσβήνει γρήγορα, να αρχίσει να
ανάβει σταθερά ...

  ... και έπειτα αφήστε το πλήκτρο
αφής έναρξη/προσθήκη ρούχων.

Στην ένδειξη χρόνου ανάβει το .

Επιλογή προγραμματισμένης λει-
τουργίας

Ο αριθμός της προγραμματισμένης
λειτουργίας εμφανίζεται στην ένδειξη
χρόνου με το  σε συνδυασμό με έναν
αριθμό: 
π.χ. .

 Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής  ή 
επιλέγετε σταδιακά την επόμενη ή
την προηγούμενη κάθε φορά
προγραμματισμένη λειτουργία:

Λειτουργία προγραμματισμού

 Βαθμίδες στεγνώματος Βαμβα-
κερά

 Βαθμίδες στεγνώματος Ευαί-
σθητα

 Θερμοκρασία φάσης κρυώμα-
τος

 Ήχος πλήκτρων

 Κωδικός

 Αγωγιμότητα

 Απενεργοποίηση πίνακα
χειρισμού

 Μνήμη

 Προστασία από το τσαλάκωμα

 Ένδειξη περιοχής εξαερισμού

 Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη

 Επιβεβαιώνετε την επιλεγμένη
προγραμματισμένη λειτουργία με το
πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη
ρούχων.
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Επεξεργασία και αποθήκευση προ-
γραμματισμένης λειτουργίας

Μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε /
απενεργοποιήσετε μια
προγραμματισμένη λειτουργία είτε να
επιλέξετε διάφορες επιλογές.

Η επιλογή της προγραμματισμένης
λειτουργίας εμφανίζεται στην ένδειξη
χρόνου με το  σε συνδυασμό με έναν
αριθμό: 
π.χ. .

 Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής  ή 
ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε την
προγραμματισμένη λειτουργία ή επι-
λέγετε μια επιλογή:

Λειτουργία προγραμματισμού

δυνατή επιλογή

       

 X X X  X X X

 X X X  X X X

 X X X X έως 


 X  X

  X

  X

 X 

  X

 X X 

 X X  X

 X  X X X X X

X = μπορεί να επιλεγεί

 = (εργοστασιακή ρύθμιση)

 Επιβεβαιώνετε την επιλογή με το
πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη
ρούχων.

Τώρα ανάβει πάλι ο αριθμός της προ-
γραμματισμένης λειτουργίας: π.χ. .

Απομάκρυνση από το επίπεδο προ-
γραμματισμού

 Στρέφετε τον επιλογέα προγράμμα-
τος στη θέση .

Ο προγραμματισμός αποθηκεύεται
μόνιμα. Μπορείτε να τον αλλάξετε και
πάλι οποιαδήποτε στιγμή.
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 Βαθμίδες στεγνώματος
Βαμβακερά

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βαθμί-
δες στεγνώματος του προγράμματος
Βαμβακερά σε 7 βαθμίδες σύμφωνα με
τις προσωπικές σας ανάγκες.

Επιλογή

 = ακόμη πιο υγρά

 = πιο υγρά

 = λίγο πιο υγρά

 = εργοστασιακή ρύθμιση

 = λίγο πιο στεγνά

 = πιο στεγνά

 = ακόμη πιο στεγνά

Εξαίρεση:
το πρόγραμμα Βαμβακερά  παρα-
μένει ως έχει.

 Βαθμίδες στεγνώματος Ευ-
αίσθητα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βαθμί-
δες στεγνώματος του προγράμματος
Ευαίσθητα σε 7 βαθμίδες σύμφωνα με
τις προσωπικές σας ανάγκες.

Επιλογή

 = ακόμη πιο υγρά

 = πιο υγρά

 = λίγο πιο υγρά

 = εργοστασιακή ρύθμιση

 = λίγο πιο στεγνά

 = πιο στεγνά

 = ακόμη πιο στεγνά

 Θερμοκρασία φάσης
κρυώματος

Τα ρούχα κρυώνουν πριν από τη λήξη
του προγράμματος στους 55°C. Μπο-
ρούν να κρυώσουν ακόμη
περισσότερο, και έτσι επιμηκύνεται η
φάση κρυώματος.

Η επιλογή πραγματοποιείται σε βήματα
1°C.

 = Εργοστασιακή ρύθμιση 55°C

 = 54°C

 = 53°C

 = 52°C

 = 51°C

 = 50°C

 = 49°C

 = 48°C

 = 47°C

 = 46°C

 = 45°C

 = 44°C

 = 43°C

 = 42°C

 = 41°C

 = 40°C

 Ήχος πλήκτρων

Το ηχητικό σήμα κατά το άγγιγμα των
πλήκτρων μπορεί να αλλάξει ή αν
απενεργοποιηθεί.

 = ανενεργό

 = Εργοστασιακή ρύθμιση

 = πιο δυνατό
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 Κωδικός

Ο κωδικός προστατεύει τη συσκευή
σας από τη χρήση άλλων ατόμων.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο κωδικός,
πρέπει, μετά την έναρξη λειτουργίας,
να εισάγετε τον κωδικό, για να λειτουρ-
γήσει η συσκευή.

Επιλογή

 = μη ενεργό (εργοστασιακή
ρύθμιση)

 = ενεργό

Αν έχετε επιλέξει το , μπορεί μελλο-
ντικά μετά την έναρξη λειτουργίας
αυτού του στεγνωτηρίου να χρησιμοποι-
είται μόνο με την εισαγωγή του κωδικού.

Χειρισμός της συσκευής με κωδικό

Μετά από κάθε ενεργοποίηση του στε-
γνωτηρίου αναβοσβήνει και ανάβει στην
ένδειξη .
Ο κωδικός είναι το  και δεν μπορεί
να αλλάξει.

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι
να αρχίσει να αναβοσβήνει ως
πρώτος αριθμός ένα .

 Επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής
έναρξη/προσθήκη ρούχων.

 Εισάγετε με τον ίδιο τρόπο τους
άλλους δύο αριθμούς.

Μετά την εισαγωγή και την επιβεβαίωση
του  μπορείτε να χειριστείτε το στε-
γνωτήριο.

 Αγωγιμότητα

Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται να
προγραμματισθεί μόνο, όταν διαπι-
στώσετε ότι γίνεται λανθασμένος υπο-
λογισμός του υπολοίπου υγρασίας των
ρούχων από τη συσκευή, λόγω υπερ-
βολικά μαλακού νερού.

Επιλογή

 = μη ενεργό (εργοστασιακή
ρύθμιση)

 = χαμηλή

Προϋπόθεση

Το νερό στο οποίο πλύθηκαν τα ρούχα
είναι υπερβολικά μαλακό και η
αγωγιμότητα (ηλεκτρική αγωγιμότητα)
είναι μικρότερη από 150 μS/cm. Μπο-
ρείτε να ενημερωθείτε για την
αγωγιμότητα του νερού από την αρ-
μόδια υπηρεσία ύδρευσης.

Ενεργοποιείτε το  μόνο όταν
ισχύει η αναφερόμενη προϋπόθεση.
Διαφορετικά το αποτέλεσμα στε-
γνώματος δεν θα είναι ικανοποιητικό!
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 Απενεργοποίηση πίνακα
χειρισμού

Για οικονομία ρεύματος στο τρέχον
πρόγραμμα η ένδειξη χρόνου και τα
πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν μετά
από 10 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση
το πλήκτρο αφής έναρξη/προσθήκη
ρούχων αναβοσβήνει.

Όμως: δεν υπάρχει διακοπή λειτουργίας
σε περίπτωση βλάβης.

Επιλογή

 = ανενεργό

Η ένδειξη χρόνου και τα πλή-
κτρα αφής δεν σκοτεινιάζουν.

 = ενεργό (εργοστασιακή
ρύθμιση)

Η ένδειξη ώρας και τα πλήκτρα
αφής σκοτεινιάζουν μετά από
10 λεπτά στο τρέχον πρόγραμ-
μα.

Εκ νέου «ενεργοποίηση» ενδείξεων

– Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/
προσθήκη ρούχων. Αυτό δεν έχει
κάποια επίδραση σε ένα τρέχον πρό-
γραμμα.

 Μνήμη

Αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε: Το
ηλεκτρονικό αποθηκεύει ένα
επιλεγμένο πρόγραμμα με βαθμίδα
στεγνώματος ή επιλογή. Επιπλέον,
αποθηκεύεται η διάρκεια του προ-
γράμματος Ζεστός αέρας. Στην
επόμενη επιλογή προγράμματος θα
εμφανίζονται οι συγκεκριμένες ρυθμί-
σεις.

Επιλογή

 = μη ενεργό (εργοστασιακή
ρύθμιση)

 = ενεργό

Εξαίρεση:
το πρόγραμμα Βαμβακερά  παρα-
μένει ως έχει.

 Προστασία από το τσα-
λάκωμα

Έως 2 ώρες το ανώτερο μετά τη λήξη
της διαδικασίας στεγνώματος ο κάδος
περιστρέφεται με έναν ιδιαίτερο
ρυθμό για προστασία από το τσα-
λάκωμα. Αυτό βοηθά στο να μειώνεται
το τσαλάκωμα, όταν μετά τη λήξη του
προγράμματος δεν βγάλετε τα ρούχα
αμέσως από τη συσκευή. Μπορείτε να
μειώσετε τη διάρκεια.

Επιλογή

 = καμιά προστασία από το τσα-
λάκωμα

 = 1 ώρα

 = 2 ώρες (εργοστασιακή
ρύθμιση)
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 Ένδειξη περιοχής εξαερι-
σμού

Μετά το στέγνωμα πρέπει να αφαιρεί-
τε τα χνούδια. Επιπλέον ανάβει αυτή η
υπενθύμιση, μόλις υπάρξει ένας
συγκεκριμένος βαθμός συσσώρευσης
χνουδιών: 
Μπορείτε εσείς οι ίδιοι να αποφασίσε-
τε σε ποιο βαθμό συσσώρευσης χνου-
διών θα πρέπει να ακολουθεί αυτή η
υπενθύμιση.

Δοκιμάστε και αποφασίστε ποια
επιλογή ανταποκρίνεται στις δικές σας
απαιτήσεις στεγνώματος.

Επιλογή

 = μη ενεργό
το  δεν ανάβει. Όταν εμποδί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό η
διέλευση του αέρα ακολουθούν
η διακοπή προγράμματος και
το μήνυμα ελέγχου  
ανεξάρτητα από αυτή την
επιλογή.

 = πολλά χνούδια 
το  ανάβει μόνο μετά από
έντονη συσσώρευση χνουδιών.

 = κανονικό επίπεδο
(εργοστασιακή ρύθμιση)

 = λίγα χνούδια 
 ανάβει ήδη σε μικρότερη
συσσώρευση χνουδιών.

 Φωτεινότητα πεδίων μειω-
μένη

Η φωτεινότητα των πλήκτρων αφής
που φωτίζονται αχνά στον πίνακα
χειρισμού μπορεί ρυθμιστεί σε 7 δια-
φορετικές βαθμίδες.

Η φωτεινότητα προσαρμόζεται αμέσως
στην επιλογή μιας διαφορετικής βαθμί-
δας.

Επιλογή

 = σκοτεινότερη βαθμίδα

 = Εργοστασιακή ρύθμιση

...
 = φωτεινότερη βαθμίδα
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