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Bortskaffelse af emballagen
Emballagen beskytter tørretumbleren mod
transportskader. Emballagematerialerne er
valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn
og kan således genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer
råstoffer og mindsker affaldsproblemerne.
Bortskaf emballagen på genbrugsstationen.

Bortskaffelse af et gammelt
produkt
Gamle elektriske og elektroniske produkter
indeholder stadig værdifulde materialer. De
indeholder imidlertid også skadelige stoffer,
som er nødvendige for deres funktion og
sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet eller behandles
forkert, kan det skade den menneskelige
sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det
gamle produkt med husholdningsaffaldet.

Sørg for, at det gamle produkt bortskaffes
iht. de regionale forskrifter for bortskaffelse.
Sørg for, at det gamle produkt opbevares
utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Tip: Specielt driftsmidlerne i varmepumpen
er underlagt lovmæssige krav.

Energispareråd

Denne tørretumbler er en varmepumpe-
tumbler med den nyeste teknologi, som re-
ducerer energiforbruget til tørring med ca.
50% i forhold til tørring i traditionelle tørre-
tumblere med elopvarmning.

Yderligere råd til reducering af energifor-
bruget:

– Centrifuger tøjet i vaskemaskinen med
maksimal centrifugeringshastighed.

– Skyl tøjet med varmt vand i sidste skyl-
ning i vaskemaskinen. Herved bliver rest-
fugtigheden lavere og restvarmen i tøjet
højere. Dette medfører kortere tørretid og
dermed lavere energiforbrug.

– Sorter tøjet:
- efter stoftype
- efter ønsket tørregrad
- efter restfugtighed.

– Udnyt så vidt muligt tørretumblerens mak-
simale kapacitet. Dette giver det laveste
energiforbrug i forhold til den samlede tøj-
mængde. For lidt tøj i tørretumbleren er
uøkonomisk. Overfyldning forringer tørre-
resultatet og skånsomheden mod tøjet.

– Et renset fnugfilter og rene varmevekslere
øger tørreprocessens effektivitet. Herved
reduceres programtiden og energifor-
bruget.

– Sørg for tilstrækkelig ventilation i rummet.
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Retningslinjer vedrørende brugen

 Tørretumbleren er kun beregnet til industriel brug.

Tørretumbleren opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig
brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs brugsanvisningen til tørretumbleren, inden den tages i brug første gang. Den inde-
holder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Her-
ved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

 Tørretumbleren er kun beregnet til tørring af tekstiler, der er vasket i vand, og som af
tekstilproducenten er angivet som egnet til tørring i tørretumbler.
Anvendelse til andre formål kan være farlig. Miele hæfter ikke for skader, der er forårsaget
af uhensigtsmæssig brug eller forkert betjening.

 På grund af mulig brandfare må tekstiler ikke tørres i tørretumbleren, hvis de

– ikke er vaskede.

– ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (fx køkken- eller
kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tøjet ikke er tilstræk-
keligt rent, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørrepro-
cessen, og når tøjet er taget ud af tørretumbleren.

– indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petrole-
um, kerosin, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (fx på mopper, gulv-
klude og aftørringsklude).

– er rengjort med industrielle kemikalier (fx ved kemisk rensning).

– har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester.

Vask meget snavsede tekstiler særlig grundigt for at undgå brandfare.

Øg vaskemiddeldoseringen, og vælg en højere temperatur.

Vask eventuelt tøjet flere gange.

 Hvis tørretumbleren opstilles på et offentligt tilgængeligt sted, skal driftslederen sørge
for, at den kan anvendes uden risiko.

 Tørretumbleren må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).
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Teknisk sikkerhed

 Opstilling og første ibrugtagning af tørretumbleren må kun foretages af Miele Service el-
ler en autoriseret fagmand.

 Kontroller tørretumbleren for ydre, synlige skader inden opstilling. En beskadiget tørre-
tumbler må ikke opstilles og/eller tages i brug.

 Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig
jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning
kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke
gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordfor-
bindelse.

 Tørretumbleren er først afbrudt elektrisk fra nettet, når

– stikket er trukket ud af stikkontakten.

– der er slukket for hovedafbryderen eller gruppeafbryderen.

 Tørretumblere, hvor betjeningselementerne eller ledningsisoleringen er beskadiget, må
ikke anvendes, før der er udført reparation.

 Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele
kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foreta-
ges af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.

 Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overhol-
des, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes.

 Tørretumbleren må ikke anvendes i rum, hvor der er opstillet rensemaskiner, som ar-
bejder med PER- eller CFC-holdige opløsningsmidler. Udtrængende dampe dekomponerer
ved forbrænding til saltsyre, hvilket beskadiger tøj og maskine. Ved opstilling i adskilte lo-
kaler må der ikke ske en luftudveksling.

 Tørretumbleren må kun tilføres ren friskluft. Tilføringsluften må ikke være iblandet klor-,
fluor- eller andre opløsningsmiddeldampe.

 Luftindsugningen er anbragt på tørretumblerens bagside. Udblæsningsåbningen er an-
bragt i toppladen. Disse åbninger må aldrig lukkes af eller tildækkes af genstande, fx va-
skekurve, tæpper eller klude (se installationsanvisningen).

 Der må ikke anvendes eller opbevares benzin, petroleum eller andre letantændelige stof-
fer i nærheden af tørretumbleren. Ellers er der risiko for brand og eksplosion.

 Tørretumbleren skal vedligeholdes regelmæssigt og af uddannede fagfolk. Ellers kan det
medføre reduceret effekt, funktionsforstyrrelser og brandfare.

 Denne tørretumbler indeholder fluorholdige drivhusgasser som kølemiddel. Hermetisk
lukket. Betegnelse: R134a.

 Tørretumblerens sikkerhedsanordninger og betjeningselementer må ikke beskadiges,
fjernes eller tilsidesættes.

 Anvend ikke tørretumbleren, før alle aftagelige afdækninger er monteret, således at der
ikke er risiko for berøring af strømførende eller roterende dele.
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Den daglige brug

 Tørretumbleren må kun tages i brug, når varmepumpemodulet er tilsluttet og forbundet
med tørretumbleren.

Det er altid nødvendigt at sikre tilstrækkelig rumventilation (se installationsvejledningen).

 Kontroller, at varmepumpen er korrekt forbundet til tørretumbleren og uden spalteåbnin-
ger. Varmepumpen og tørretumbleren skal slutte 100 % tæt til hinanden. Ellers er der risiko
for at komme til skade.

 Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af
manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må
ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

 Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes
konstant opsyn med dem.

 Børn på 8 år eller derover må kun bruge tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informe-
ret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der
kan opstå ved forkert betjening.

 Børn må ikke rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden opsyn.

 Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig
lege med tørretumbleren.

 Luk altid tørretumblerdøren efter endt tørring. På den måde forhindres, at

– børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den.

– kæledyr kravler ind i tørretumbleren.

 Under tørringen opstår der høje temperaturer på lugeglasset og dørrammen. Vær ligele-
des opmærksom på, at vasketøjet også kan være varmt, hvis det tages ud af tørretumb-
leren før programslut.
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Forholdsregler ved udslip af kølemiddel

 Varmepumpens kølekredsløb indeholder et ikke-giftigt, lugtfrit kølemiddel (R134a), som
fordamper hurtigt, når det frigøres. Da det er tungere end luft og kan fortrænge ilt, kan der i
små, uventilerede rum være risiko for kvælning.

 Hvis der konstateres beskadigelse af kobberledningerne på varmepumpen, må tørre-
tumbleren ikke tages i brug, og rummet skal omgående forlades.

– Gør tilstedeværende personer opmærksom på risikoen.

– Yderligere oplysninger om håndtering af kølemidlet fremgår af sikkerhedsdatabladet.

– Kontakt Miele Service.

Forudselig fejlanvendelse

 Tøm alle lommer i tøjet, så der ikke kommer antændelige genstande som fx lightere,
tændstikker, stearinlys og kosmetikartikler ind i tørretumbleren.

 Man skal altid sikre sig, at tromlen står stille, inden tekstilerne tages ud. Stik aldrig hån-
den ind i den roterende tromle. Hvis der tages fat i tromlen, mens den stadig drejer rundt,
er der stor fare for at komme til skade.

 Mange tørreprogrammer indeholder en afkølingsfase. Disse tørreprorammer er først helt
afsluttet, når afkølingsfasen er slut. Derved sikres det, at vasketøjet ikke forbliver ved en
høj temperatur og derved beskadiges.

Tag først vasketøjet ud af tørretumbleren, når tørreprogrammet er helt slut. Ellers opstår
der risiko for selvantændig, når det varme vasketøj lægges sammen eller emballeres.

 Anvend aldrig tørretumbleren uden fnugfiltre. Ellers er der brandfare.

Et beskadiget fnugfilter skal straks udskiftes. Ellers kan luftveje og varmelegemet tilstoppes
af fnug. Optimal funktion af tørretumbleren kan i så fald ikke længere garanteres.

Anvendelse af tilbehør
 Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om
garanti og/eller produktansvar.
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a Nødstopknap
Nødstopknappen må kun aktiveres i tilfælde af fare eller ved afværgelse af en fare. Ved
aktivering af nødstopknappen slukkes maskinen omgående og sættes i en sikker til-
stand. Når faren er udbedret, kan kontakten atter udløses ved at dreje den riflede skive
til højre.

b Betjeningspanel
c Dør

Åbn døren ved at trække i dørgrebet.
d Fnugrumsklap

Åbn fnugrumsklappen ved at trække i grebet.
e Ben (4 stk.)

Tørretumblerens højde kan justeres ved hjælp af de indstillelige ben.
f Eltilslutning

Den tilladte tilslutningsspænding kan ses på tørretumblerens typeskilt.
g Luftafgangsåbning

Den varme luft, der blæses ud til afkøling af varmeveksleren, opvarmer rumluften.Den
varme luft, der blæses ud til afkøling af varmeveksleren, opvarmer rumluften.

h Luftindsugningsåbning
i Kondensvandafløb
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Betjeningselementer

a Display
Når tørretumbleren tændes, vises velkomsthilsnen kortvarigt og herefter programlisten.
Det senest startede program er markeret.

b Funktionstaster
Afhængig af maskinens status er disse taster tildelt bestemte funktioner. Tasternes aktu-
elle funktioner vises i displayet over tasterne. Når en tast er aktiveret, markeres den
valgte funktion i displayet.
Alternativt kan funktionstasterne omprogrammeres til direkte programvalg. De første 6
programmer kan således vælges direkte via tasterne 1 - 6.

c Tast 
Den lysende ring blinker, når et valgt program kan startes. Det valgte program startes
ved berøring af starttasten. Efter programstart kan teksten i displayet vises som før pro-
gramstart ved tryk på startknappen.

d Optisk interface PC
Med PC-software kan der foretages en dataoverførsel fra styringen til PC'en og om-
vendt.

e Drejeknap
Med den yderste ring vælges displayvalg og indtastningsfelter. Ved tryk på knappen i
midten vælges og bekræftes valg eller ændringer.

f Kortlæser
Hvis maskinen er programmeret til tørring med programkortstyring, kan kun program-
merne på programkortet vælges. Kortet sættes med ind i kortlæseren i pilens retning.

g Tast 
Tænder maskinen.

h Tast 
Slukker maskinen.
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Funktionstaster

Stop/slut

Ved tryk på denne funktionstast stoppes det igangværende program, eller afsluttes det al-
lerede stoppede program.

 Block plus

Den pågældende programblok tilføjes til programmet.

 Funktioner

Ved tryk på tasten kan et andet sprog vælges kortvarigt.

 Forvalg

Ved tryk på denne tast før programstart kan starttidspunktet for programmet indstilles indi-
viduelt.

 Information

Efter tryk på denne tast vises programinformationer i displayet.

 Ilgang

Ved tryk på denne tast kan det igangværende program sættes i ilgang eller en programblok
kan gentages.

Tilbage til forrige display

Ved tryk på denne tast vises forrige displaybillede.

 Henvisning til forrige/næste linje

Nogle meddelelser i displayet fylder flere linjer. Hele teksten kan læses ved tryk på pileta-
sterne  eller  .

 Gem

De foretagede indstillinger gemmes ved tryk på tasten.

 Program låst

Ved tryk på denne tast låses det aktuelle program. Efter 1 minut kan det låste program ikke
længere stoppes eller afbrydes ved tryk på Stop/slut-tasten .

 Program låst op

Ved tryk på denne tast, låses et låst program op.

 Driftsdata

Ved tryk på tasten vises driftsdata i displayet.

 Dataoverførsel

Programkort
Ved levering ligger der programmer på kortet. Se programmeringsanvisningen, for hvordan
data overføres fra styringen til kortet.
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Hvis der sættes et kort med programmer i kortlæseren inden programstart, benytter sty-
ringen sig ikke længere af den interne programhukommelse. Indholdet på kortet læses og
vises som programliste i displayet med henvisningen Programkortstyring.

Kortet kan maks. rumme 30 programmer på hver 6 blokke. Der kan skrives på bagsiden af
kortet.
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Ikke alle tekstiler egner sig til tørring i en tørretumbler. Følg producentens vaskeanvisning.

Symboler på vaskemærket:

–  Tørring ved normal temperatur

–  Tørring ved lav temperatur

–  Må ikke tørres i tørretumbler

Tip: Ved sortering af tøjet efter fiber- og stoftype opnås et mere ensartet tørreresultat, og
skader på tøjet undgås.

 Fyld kun tøj i tørretumbleren, som ifølge angivelserne på vaskemærket er egnet til
tørring i tørretumbler.
Maskinel tørring af tekstiler, der ikke er egnet til det, medfører risiko for brand!

Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, der

– indeholder skumgummi, gummi eller gummilignende bestanddele.

– er behandlet med brandfarlige rengøringsmidler.

– indeholder rester af hårspray, neglelakfjerner eller lignende.

– indeholder olie- eller fedtholdige rester eller lignende, fx på køkken- eller kosmetikklude.

– indeholder rester af fx voks eller kemikalier, fx på mopper, gulvklude og aftørringsklude.

– har fyld, og dette kan trænge ud af revner i stoffet, fx på puder eller jakker.

– tekstiler, der efter vask fortsat er tilsmudset med fedtstoffer eller olier. Vask meget snav-
sede tekstiler (fx arbejdstøj) med et specielt intensiv-vaskemiddel. Indhent information
herom hos forhandleren af vaske- og rengøringsmidler.

Tørring af tekstiler af uld eller lærredsstoffer

Tekstiler af uld/uldblandinger har tendens til at filtre.

 Tør altid tekstiler af uld/uldblandinger på programmet Uld.

Rene lærredsstoffer er tilbøjelige til at blive hårde.

 Følg producentens anvisninger.

Beskyt tørretumblerens tromle mod skader (ridser og buler).

 Bind større metaldele (spænder, kroge, ringe, lynlåse og lign.) i tøjet ind i et klæde inden
tørringen.

Lukkede metallynlåse kan påvirke elektroderne til registrering af restfugtighed på tromlerib-
berne. Dette kan medføre, at tørreprocessen ikke afbrydes eller afbrydes for sent.

 Tør altid disse tekstiler med lynlåsen åben.

Strikkede tekstiler (trikotage) har tendens til at krympe. Overtørring forstærker denne effekt.

 Vælg derfor ikke programmet Koge-/kulørtvask Tørt + til sådanne tekstiler.

Stivet tøj kan tørres i tørretumbleren. Den rigtige fugtighed til strygning eller rulning opnås
ved at vælge det rette program.

 Sorter tøjet efter ønsket tørregrad.
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Det er ikke nødvendigt at sortere tøjet efter størrelse.

Der kan komme smådele ind i dyne- og pudebetræk under tørringen.

 Luk dyne- og pudebetræk, inden de lægges i tørretumbleren.

Tørring af mindre mængder er uøkonomisk. Overfyldning forringer tørreresultatet og
skånsomheden mod tøjet.

 Udnyt så vidt muligt den maksimale kapacitet.

 Skyl så vidt muligt tøjet i varmt vand i sidste skyl i vaskemaskinen.

På grund af den lavere restfugtighed og restvarmen i tøjet opnås der en kortere tørretid og
dermed en energibesparelse.

Før første ibrugtagning
 Rengør tromlen indvendigt med en blød, tør klud, inden tekstilerne lægges ind i tørre-

tumbleren.

Tørretumbleren tændes
 Tænd hovedafbryderen (på opstillingsstedet).

 Tryk på tasten  på tørretumbleren.

I displayet vises en velkomsthilsen.

M
PROFESSIONAL

PT 8xx7
Velkommen

Efter velkomsthilsnen vises programlisten. Det senest startede program er markeret.

1

2

3

0%

0%

20%


Koge/kulørt fugtigt

Koge/kulørt tørt +

Koge/kulørt tørt

Vasketøjet lægges ind i tørretumbleren
 Åbn døren.

 Læg det sorterede tøj ind i tromlen. Det skal løsnes godt, inden det lægges i.

Der må ikke ligge genstande sammen med vasketøjet (fx en vaske-doseringsbeholder).
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Kapacitet (tørt tøj)
PT 8257 WP PT 8337 WP

Tromlekapacitet

250 l 325 l

1, 2, 3, 4, 5 Koge-/kulørtvask

10–13 kg 13–16 kg

6, 7, 8 Strygelet

5 kg 6,6 kg

9 Uld

4 kg 5,2 kg

10 Finvask/Syntetisk

2 kg 2,6 kg

11, 12 Tidsprogram varm luft

10–13 kg 13–16 kg

13, 14 Imprægnering, Outdoor

5–6,6 6,6–9

Døren lukkes
 Luk døren med et let tryk.

Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme i døren, når den lukkes.
Tekstiler, der er i klemme, kan blive beskadiget.

Et program vælges

Tørretumbleren er udstyret med et elektronisk følesystem, der konstant måler vasketøjets
fugtighedsgrad. Når den valgte tørregrad er opnået, afkøles vasketøjet, og tørreprocessen
afsluttes automatisk. Forskellige tørreprogrammer kan vælges afhængig af tekstiltype og
ønsket efterbehandling.

1

2

3

0%

0%

20%


Koge/kulørt fugtigt

Koge/kulørt tørt +

Koge/kulørt tørt

 Vælg det ønskede tørreprogram ved at dreje programvælgeren.

Det valgte tørreprogram forbliver markeret.

 Bekræft det valgte tørreprogram ved at trykke på knappen i midten af programvælgeren.
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Ekstrafunktion  "Blok+" vælges
(Ikke ved standardprogrammerne)

2

0 %

10,0 / 13,0 kg

70

 

Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C



Displayeksempel: Bekræftelse af programvalg

 Tryk på funktionstasten  for at føje tørreprogrammet til den ønskede programblok.

Ved tryk på funktionstasten markeres feltet .

2

0 %

10,0 / 13,0 kg

70

 

Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C



Displayeksempel: Valgt Blok+-funktion

Funktionen kan fravælges ved at trykke på funktionstasten igen.

Tørreprogrammet startes uden ændringer
Hvis tørreprogrammet ikke skal ændres yderligere:

 Tryk på tasten  for at starte tørreprogrammet.

Tørreprogrammet afvikles nu.

Tørreprogrammet ændres før start
Efterfølgende beskrives, hvordan ændringer i parametre som fx fyldningsmængde, tempe-
ratur eller restfugtighed kan foretages.

 Tryk først på programvælgeren for at bekræfte det valgte program.

2

0 %

10,0 / 13,0 kg

70



Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C



Øverst til højre i displayet vises den maksimale fyldningsmængde. Det er nu muligt at fore-
tage ændringer i tørreprogrammet.
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Fyldningsmængde ændres

Før programstart kan den aktuelle fyldningsmængde indtastes manuelt på følgende måde.

 Drej programvælgeren, til indtastningsfeltet for fyldningsmængde er valgt.

2

0 %

10,0

70



Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C



13,0 kg

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte valget.

Fyldningsmængden kan nu ændres ved at dreje på programvælgeren.

 Drej på programvælgeren, til den aktuelle fyldningsmængde er indstillet.

 Tryk atter på programvælgeren for at bekræfte den indstillede fyldningsmængde.

Fyldningsmængden er nu ændret.

Temperatur ændres

Før programstart kan temperaturen for tørreprogrammet tilpasses individuelt på følgende
måde.

Temperaturen kan indstilles i 1 °C-trin fra koldt, 30-80 °C.

 Drej programvælgeren, til indtastningsfeltet for temperatur er valgt.

2

0 % 70



Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C

13,0 kg

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte valget.

Temperaturen kan nu ændres ved at dreje på programvælgeren.

 Drej programvælgeren, til den ønskede temperatur er indstillet.

 Tryk atter på programvælgeren for at bekræfte den indstillede temperatur.

Temperaturen for tørreprogrammet er nu ændret.
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Restfugtighed ændres

Før programstart kan restfugtigheden i tekstilerne tilpasses på følgende måde.

Restfugtigheden kan indstilles i 1 %-trin fra -4 til 40 %.

 Drej programvælgeren, til indtastningsfeltet for restfugtighed er valgt.

2

0 % 70



Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C

13,0 kg

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte valget.

Restfugtigheden kan nu ændres ved at dreje programvælgeren.

 Drej programvælgeren, til den ønskede restfugtighed er indstillet.

 Tryk atter på programvælgeren for at bekræfte den indstillede restfugtighed.

Du har nu ændret restfugtigheden for tekstilerne.

Tørreprogrammet startes

Når alle ønskede tilpasninger er foretaget, kan det ændrede tørreprogram startes.

 Tryk på tasten .

Tørreprogrammet afvikles nu. Programforløbet vises på displayet.

2

0 % >40 %



Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring





Færdig kl 12:35

Displayeksempel: Programforløb

Den anden linje i displayet (i eksemplet ovenfor ved Tørring) viser desuden den aktuelle
restfugtighed (>40 %) og symbolet  (= varmelegeme tilkoblet). I tredje linje i displayet vi-
ses den efterfølgende programblok.

I højre side af displayet vises klokkeslættet for programslut (her Færdig kl 12:35 ).

Visningen af programslut har en selvlærende funktion, hvorfor der skal afvikles flere
programforløb, før sluttidspunktet vises mere præcist.

Programslut
2



Antikrøl

Koge/kulørt tørt

Programslut


Færdig kl 12:35



Displayeksempel: Programslut

Programslut vises med en meddelse i displayet. Samtidig lyder et akustisk signal i nogle
sekunder. Derefter startes atikrøl-funktionen.
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I antikrøl-funktionen drejer tromlen med korte mellemrum for at undgå krøldannelse.

Vasketøjet tages ud

 Vasketøjet må først tages ud, når tørreprogrammet er helt slut (dvs. ikke før afkølings-
fasen er slut).
Der kan være risiko for brand ved selvantændelse, hvis meget varmt tøj lægges sammen
og lægges på plads.

 Åbn døren ved at trække i dørgrebet.

 Tag vasketøjet ud.

Kontroller, at der ikke efterlades tøjstykker i tromlen.
Disse tøjstykker vil ellers vil kunne tage skade på grund af overtørring ved start af næste
tørreprogram.

Fnugfilteret kontrolleres
Fnugfilteret skal kontrollers efter hver tørreproces.

 Åbn fnugrumsklappen ved at trække i dørgrebet.

 Kontroller, om fnugfilteret er tilsmudset, og rengør det om nødvendigt.

 Luk atter fnugrumsklappen.

Der er risiko for at snuble over fnugrumsklappen, når den er åbnet.

2



Tilsmudset fnugfilter

Koge/kulørt tørt

Programslut

Displayeksempel: Tilsmudset fnugfilter

Ved tilsmudset fnugfilter vises displaymeldingen Tilsmudset fnugfilter. Fnugfilteret skal da
rengøres straks efter programslut.

Hvis meddelelsen fortsat vises efter rengøring af fnugfilteret, skal varmeveksleren kontrol-
leres via vedligeholdelsesklappen på bagsiden og om nødvendigt rengøres (se afsnittet
Rengøring og vedligeholdelse).

Tørretumbleren slukkes
Sluk tørretumbleren, hvis der ikke skal startes et nyt tørreprogram.

 Luk døren.

 Tryk på tasten .

Tørretumbleren er nu slukket.

 Sluk derefter på hovedafbryderen (på opstillingsstedet).
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Programkort

Kort, hvorpå der er et program, er afstemt en maskintype. Ukodede kort kan anvendes
universelt.

 Tryk på tasten  for at tænde tørretumbleren.

I displayet vises velkomsthilsnen.

Der må kun anvendes egnede programkort i kortlæseren. Anvend ikke andre genstande.
Ellers kan kortlæseren blive beskadiget.

Programkortet indlæses i kortlæseren.

 Sæt kortet i kortlæseren.

17

18

45

60


Strygelet

Programkortstyring

Brandvæsen °C

°C

Displayeksempel: Programliste ved brug af programkort

I displayet vises nu en liste med programmerne, der er på kortet.

Et program vælges

 Vælg det ønskede tørreprogram ved at dreje programvælgeren.

Det valgte tørreprogram forbliver markeret.

 Bekræft det valgte tørreprogram ved at trykke på knappen i midten af programvælgeren.

 Tryk på tasten  for at starte programmet.

Det valgte tørreprogram afvikles nu.

Efter tryk på tasten  kan programkortet tages ud af programlæseren. Efter programstart
slettes programmet.
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Fejl i programkort udbedres
Hvis programkortet føres omvendt ind, vises følgende melding i displayet:





Kort forkert isat.

Kortfejl

 Tag programkortet ud af kortlæseren.

 Sæt programkortet med den rigtige side ind i kortlæseren.

Hvis programkortet ikke passer til denne maskintype, vises følgende melding i displayet:



Programkortstyring

Programmer på kortet er kun
beregnet til maskintype ??

Displayeksempel: Uegnede programmer til denne maskinetype på programkortet

 Tag programkortet ud af kortlæseren.

 Anvend et programkort, der er egnet til den eksisterende maskintype.

Specialprogram
Til et specialprogram, der kræver en speciel proces, medfølger et kort med det pågælden-
de program. Dette programkort indeholder udelukkende dette ene program.

Denne funktion kan aktiveres på superbrugerniveau via menupunktet Specialprogram. Tør-
retumblerens styring accepterer derefter kun programkort (med ét program) til special-
programmer. Tørretumblerens interne programmer kan ikke længere benyttes.

Tørring med møntboks C 4060/C 4065/C 4070

Ved tørring med en møntboks skal efterfølgende punkter følges for at undgå tab af ind-
betalt beløb/polet.

1.Læg vasketøjet i tromlen, og luk døren.

2.Tryk på tasten .

3.Et program vælges

4.Betal med mønter/polet i møntboksen.

5.Tryk på tasten .
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Sprog ændres
Før programstart kan sproget kortvarigt ændres via funktionstasten .

1

2

3

0%

0%

20%


Koge/kulørt fugtigt

Koge/kulørt tørt +

Koge/kulørt tørt

 Tryk på funktionstasten .

Følgende vises i displayet:



tilbageIndstillinger

Hovedmenu Sprog

Superbrugerniveau

<-

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte menupunktet Sprog.



Indstillinger

Sprog dansk

tilbage

español

<-

 Vælg det ønskede sprog ved at dreje programvælgeren.

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte det valgte sprog.

Hvis der ikke foretages yderligere betjening eller programstart i løbet af de næste 5 minut-
ter, stilles sprogindstillingen tilbage til det oprindelige.

Forvalg indstilles

Hvis der skal indstilles en udskudt starttid for et program, kan der via funktionstasten 
vælges et senere tidspunkt for tørringen.

Efter programvalg kan starttidspunktet vælges via funktionstasten .

2

0 %

10,0 kg

70



Afkøling

Koge/kulørt tørt

Tørring °C



Displayeksempel: Efter programvalg

 Tryk på funktionstasten .

2

16

13,0 kg

 :10


Tryk på Start efter valg.

Koge/kulørt tørt

Starttid: Startdato: 2.9.2017

Klokkeslæt og dato vises nu i displayet. Indtastningsfeltet for timer er markeret.
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Starttid indstilles

 Tryk på programvælgeren for at vælge en timeindstilling.

Starttidspunktet (time) kan nu ændres.

 Drej programvælgeren for at ændre timeindstillingen.

 Bekræft valget ved tryk på programvælgeren.

 Drej programvælgeren, til feltet for minutter er markeret.

 Tryk på programvælgeren for at vælge en minutindstilling.

Starttidspunktet (minutter) kan nu ændres.

 Drej programvælgeren for at ændre minutindstillingen.

 Bekræft valget ved tryk på programvælgeren.

Startdato indstilles

 Drej programvælgeren, til feltet Startdato: (dag) er markeret.

 Tryk på programvælgeren for at vælge en dag.

Startdato (dag) kan nu ændres.

 Drej programvælgeren for at ændre dagen.

 Bekræft valget ved tryk på programvælgeren.

 Måned og år for startdato ændres tilsvarende.

Det ønskede starttidspunkt er nu indstillet.

Program startes på

 Tryk på tasten .

2

0 %

13,0 kg

6:00-3.9.2017



Start:

Koge/kulørt tørt

Tørring

16:15-2.9.2017

Displayeksempel: Klokkeslæt, dato og indstillet starttidspunkt

Programmet starter på det indstillede starttidspunkt.

Hvis døren åbnes, skal tasten  aktiveres igen.

Annullering af Forvalg

 Tryk enten igen på funktionstasten  eller funktionstasten , hvis forvalget ikke øn-
skes.

Programmet stoppes
 Tryk på tasten  for at stoppe tørreprogrammet.
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2



Tryk på Start.

Programstop

Koge/kulørt tørt

Programmet stoppes. Ved tryk på tasten  kan programmet atter fortsættes.

Et program stoppes
 Tryk to gange efter hinanden på tasten  for at afbryde et tørreprogram, der afvikles.

Programmet afbrydes.

Programmet sættes i ilgang (programblokke springes over)
Med følgende trin kan dele af programmet springes over eller gentages.

 Tryk på tasten , for at stoppe tørreprogrammet.

Programmet stoppes.

2



Tryk på Start.

Programstop

Koge/kulørt tørt

 Tryk på funktionstasten .

I displayet vises det aktuelle programafsnit eller programblok.

2



->

Programstop

Koge/kulørt tørt

Område 1 Tørring

Ilgang



 Vælg menupunktet Område ved at dreje på programvælgeren.

Menupunktet Område er nu markeret.

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte valget.

 Vælg Område 1 Tørring eller Område 2 Afkøling med programvælgeren.

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte valget.



Blok

Område 1 Tørring



1 Tørring

 Vælg menupunktet Blok ved at dreje på programvælgeren.

Menupunktet Blok er nu markeret.

 Vælg Blok 1-10 Tørring eller Blok 1-10 Afkøling med programvælgeren.

 Tryk på programvælgeren for at bekræfte valget.

 Tryk på funktionstasten  for at gemme indstillingerne.
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 Tryk på tasten  for at sætte maskinen i ilgang, eller tryk på funktionstasten  for at
afbryde ilgangen og gå tilbage til programstop.

Programinformationer vises
2

9:47

10.9.2017




Starttid

Forvalg

Koge/kulørt tørt

 Tryk på funktionstasten  under programafviklingen.

I displayet vises nu yderligere informationer om tørreprogrammet:

0

0

10:21Programslut

Tid efter start

Resttid h

h

Kl.

23

11 min.

min.



59Aktuel aftrækslufttemp.

Område 1

Blok

°C

1 Tørring

Tørring



3  /87

Omskift t. recirk/udluftn.

Spidsbelastning

Antikrøl

nej

Re-cirk.

s s min. /60



2





ja

Koge/kulørt tørt

Blokslutsignal

 Tryk på funktionstasten  for at gå tilbage til programafviklingen.
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Standardprogrammer
Tørreprogrammer Egnet tekstiltype Maksimal fyldnings-

mængde
(tørre tekstiler)

1 Koge/kulørt tørt + 0 %
(Skabstørt )

Tekstiler, der består af flere lag, og særligt tykke tekstiler i
bomuld/lærred, der ikke blev helt tørre i programmet Koge/
kulørt tørt.

PT 8257: 10-13 kg
PT 8337: 13-16 kg

2 Koge/kulørt tørt 0 %
(Skabstørt)

Et- og flerlags bomuldstekstiler og linned.

3 Koge/kulørt fugtigt 20 %
(Rulletørt)

Bomuldstekstiler og linned, som skal rulles efterfølgende.4 Koge/kulørt fugtigt 25 %
(Rulletørt)

5 Koge/kulørt fugtigt 40 %
(Rulletørt)

6 Strygelet tørt 0 %
(Skabstørt)

Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blan-
dingsstoffer.

PT 8257: 5,0 kg
PT 8337: 6,6 kg

7 Strygelet fugtigt 10 %
(Rulletørt)

8 Strygelet fugtigt 20 %
(Rulletørt)

9 Uld
(5 minutter)

Tekstiler i uld. PT 8257: 4,0 kg
PT 8337: 5,2 kg

10 Finvask 20 % Sarte tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandings-
stoffer.

PT 8257: 2,0 kg
PT 8337: 2,6 kg

11 Tidsprogram kold luft
(15 minutter)

Tekstiler, der kun skal luftes.
PT 8257: 10-13 kg
PT 8337: 13-16 kg12 Tidsprogram varm luft

(20 minutter)
Til tørring af små mængder tøj eller til eftertørring af enkelte
stykker tøj.

13 Imprægnering
(Skabstørt)

Til tørring af tekstiler, der tåler tørring, fx mikrofibre, ski- og
udendørsbeklædning, fin tyk bomuld (poplin), duge.
Dette program indeholder en ekstra fikseringsfase til im-
prægneringen. Imprægnerede tekstiler må kun behandles
med imprægneringsmiddel med påskriften "egnet til mem-
brantekstiler". Disse midler er baseret på fluorkemiske for-
bindelser.
Risiko for brand! Tekstiler, der er imprægneret med paraf-
finholdige midler, må ikke tørres i tørretumbler.

PT 8257: 5,0-6,6 kg
PT 8337: 6,6-9,0 kg

14 Outdoor Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørre-
tumbler.
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Specialprogrammer til dymer
Tørreprogrammer Egnet tekstiltype Maksimal fyldnings-

mængde
(tørre tekstiler)

Dundyner
(Tørring til 0 % restfugtighed, ef-
tertørring, afkøling)

Tekstiler i uld.

PT 8257: 10 kg (ca.
1 dyne oder 2 puder)
PT 8337: 13 kg (ca.
3 hovedpuder eller
1 pude + 1 dyne)

Syntetiske dyner
(Tørring til 0 % restfugtighed, ef-
tertørring, afkøling)

Syntetiske dyner og puder

Naturhårsdyner
(3 minutter tørring, afkøling)

Naturhårsdyner og tæpper.
Dyner med naturhår må ikke tørres helt tørre i tørretumbler,
da der ellers er risiko for, at dynen filtrer sammen. Vi anbe-
faler en let tørring.

Specialprogrammer til rengøringsselskaber

 Der er risiko for brand ved tørring af produkter, der ikke er tilstrækkeligt rene og sta-
dig har rester af fx voks eller kemikalier!
Vask derfor særligt tilsmudsede produkter grundigt: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel,
og vælg en høj temperatur.
I tvivlstilfælde bør produkterne vaskes flere gange.

Tørreprogrammer Egnet tekstiltype Maksimal fyldnings-
mængde

(tørre tekstiler)

Moppe
(Tørring til 0 % restfugtighed, af-
køling)

Bomuldsmopper
PT 8257: 10 kg
PT 8337: 13 kg

Mikrofibermoppe Mikrofibermopper

Klude
(Tørring til 0 % restfugtighed, af-
køling)

Mikrofiberklude, støvklude. PT 8257: 5,6 kg
PT 8337: 7,0 kg

Specialprogrammer til brandvæsenet
Tørreprogrammer Egnet tekstiltype Maksimal fyldnings-

mængde

Beskyttelsesmasker
Tørring 45 minutter, afkøling

Beskyttelsesmasker med hovedbånd.
Beskyttelsesmasker må kun tørres, hvis de fastgøres i
tromlen med specielle holdere (ekstraudstyr).

PT 8257: 4 hol-
dere/8 masker
PT 8337: 4 hol-
dere/12 masker

Beskyttelsesdragt
Tørring til 0 % restfugtighed, efter-
tørring, afkøling

Beskyttelsesdragter (fx Nomex®-brandmandsdragter),
overalls, jakker, bukser.
Vend vrangen ud på tøjet for at opnå et optimeret tørrere-
sultat.

PT 8257: ca. 1-2 drag-
ter (1 jakke+2 bukser
eller 2 jakker)
PT 8337: ca. 2 dragter
(2 jakker+2 bukser el-
ler 3 jakker)

Beskyttelsesdragt imp.
Tørring til 0 % restfugtighed, efter-
tørring, afkøling

Tekstiler, der er blevet behandlet med et imprægnerings-
middel.
Imprægnerede tekstiler må kun behandles med imprægne-
ringsmiddel med påskriften "egnet til membrantekstiler".
Disse midler er baseret på fluorkemiske forbindelser.
Risiko for brand! Tekstiler, der er imprægneret med paraf-
finholdige midler, må ikke tørres i tørretumbler.

PT 8257: 5,0-6,6 kg
PT 8337: 6,6-9,0 kg
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Specialprogrammer til renserier
Tørreprogrammer Egnet tekstiltype Maksimal fyldnings-

mængde
(tørre tekstiler)

WetCare sensitiv
Løsnen 3 min., afkøling

Ikke vaskbar yderbeklædning PT 8257: 4-5 kg
PT 8337: 5-6,6 kg

WetCare silke
Let tørring til 15 % restfugtighed,
afkøling

Ikke vaskbar yderbeklædning, der krøller let. PT 8257: 4-5 kg
PT 8337: 5-6,6 kg

WetCare intensiv
Tørring til 0 % restfugtighed, af-
køling

Vaskbar yderbeklædning PT 8257: 5-6,6 kg
PT 8337: 6,6-9 kg

Specialprogrammer til rideskoler

Metalspænder, hægter o.l. skal fjernes før tørring.
Ellers kan tekstiler og tørretumblerens tromle blive beskadiget.

Tørreprogrammer Egnet tekstiltype Maksimal fyldnings-
mængde

(tørre tekstiler)

Hestedækkener
Tørring til 0 % restfugtighed, efter-
tørring, afkøling

Hestedækkener, saddeldækkener, gamacher, klokker, ban-
dager, tekstilgrimer.

PT 8257: 10 kg (ca.
7 sadeldækkener eller
2 sommerdækkener
eller 1 vinterdækken)
PT 8337: 13 kg (ca.
9 sadeldækkener eller
2-3 sommerdækkener
eller 1-2 vinterdække-
ner)

Hestedækkener uld
Tørring 5 minutter, afkøling

Hestedækkener med uld
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Driftsdata
Med modulet Driftsdata kan driftsdata aflæses eller slettes. Dertil skal funktionstasten 
være aktiveret før programstart eller efter programslut.

1

2

3

0%

0%

20%


Koge/kulørt fugtigt

Koge/kulørt tørt +

Koge/kulørt tørt



Ved tryk på tasten  vises følgende i displayet:





Programdata

Modul driftsdata

Data totalt



Der er følgende valgmuligheder:

– Data totalt

Vis data, der samles og opsummeres fra alle programmer.

– Programdata

Vis data, der registreres i løbet af et program.

– Slet data

– Modul

De samlede data og programdata slettes.

– Data totalt

Slet kun de samlede data.

– Programdata

Slet kun programdata.
Funktionen kan fravælges ved at trykke på funktionstasten  igen.

Hvis hukommelsen i modulet Driftsdata er opbrugt, vises efter tryk på tasten  en
melding om, at driftsdata bliver overskrevet.

Hvis der ikke trykkes på programstart, går displayet tilbage til forrige menu, hvis

– der trykkes på funktionstasten .

– tasten  ikke aktiveres inden for 30 sekunder.
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Menupunkt Data totalt





Programdata

Modul driftsdata

Data totalt



Efter valg og bekræftelse af menupunktet Data totalt med programvælgeren vises dataene i
en liste:





Driftstimer

Modul driftsdata

Total driftstid



Data totalt

200.987 h

123456 h

Displayeksempel: Data totalt

I denne liste vises følgende data:

– Total driftstid

– Driftstimer

– Aktivtid opvarmning

– Aktivtid driftsmotor

– Programstarter

– Programstop

– Programafbrydelser

– Tøjmængde

– Energi

Menupunkt Programdata





Slet data

Modul driftsdata

Programdata



Efter valg af menupunktet Programdata vises følgende i displayet:





Koge/kulørt tørt

Modul driftsdata

Koge/kulørt tørt +



Programdata

1

2 0 %

0 %

Displayeksempel: Programdata

Ved at dreje programvælgeren kan det program, hvis programdata skal vises, vælges. Efter
tryk på programvælgeren vises en liste over alle programstarter med dato og starttidspunkt
(her fra programmet 1Koge/kulørt tørt +).
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Starttid:

Programdata

Dato:



Koge/kulørt tørt +

21.05.2017 12:30

11:30

1

Starttid:21.05.2017

Dato:

Displayeksempel: Liste over alle programstarterne fra program 1 Koge/kulørt tørt +

Fra listen over alle programstarter kan nu den ønskede programstart vælges og bekræftes
med programvælgeren.





Programdata

Dato:



Koge/kulørt tørt +

Nielsen

11:30

1

Starttid:21.05.2017

Navn

Yderligere data kan vælges og vises med programvælgeren.

Menupunkt Slet data



Slet data

Modul driftsdata

Programdata



Efter valg af menupunktet Slet data vises følgende i displayet:





Data totalt

Modul driftsdata

Modul



Slet data

21.02.2017

12.07.2009

Med menupunktet Modul slettes de samlede data og programdataene fra driftsdataene.

Med menupunktet Data totalt slettes kun de samlede data fra driftsdataene.

Med menupunktet Programdata slettes programdata fra driftsdataene.

Efter valg af et menupunkt og tryk på programvælgeren vises en opfordring til indtastning
af password.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789



Password:

Efter indtastning af password eller isætning af kortet til Superbrugerniveau kommer man til
menupunktet. Her vises et yderligere kontrolspørgsmål.



Skal driftsdata slettes?

Ved tryk på funktionstasten  slettes dataene.
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Information om spidsbelastningafbrydelse

 Indgreb i tørretumblerens interne ledningsføring ved omgåelse af Miele spidsbelast-
ningsinterface er ikke tilladt.

Tørrertumblerne kan integreres i en energistyring, selv om denne tørretumblers lave energi-
forbrug gør afbrydelse unødvendig.

Funktionsafhængigt kan en ekstern afbrydelse af den igangværende tørreproces med brug
af varmepumpe medføre reduceret levetid. Ved integrering af denne tørretumbler i et spids-
belastningsstyresystem skal man derfor være opmærksom på, at anlægget ikke må afbry-
des.

Oplysning om driftstilstand vises via Miele spidsbelastningsinterfacet.
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Fejlmeldinger

 Reparationer på de elektriske dele må derfor kun foretages af Miele Service eller en
anden uddannet fagmand.
Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren.

Hvis der sker en fejl i et program eller sprog, markeres disse med  og kan ikke længere
vælges.

1

2

3

0%

0%

20%



Koge/kulørt fugtigt

Koge/kulørt tørt +

Koge/kulørt tørt



Indstillinger

Sprog dansk

tilbage

español 

<-

Efter hver nettilslutning eller returnering til programlisten gennemfører styringen en sy-
stemanalyse. Alle moduler og disses sensorer, data fra driftssystemet, tørreprogrammer
og sprog kontrolleres.

Hvis der forekommer en fejl i et valgt sprog, vises følgende fejlmelding.





Begrænset funktion.
Sprog defekt.

Datafejl

Hvis der optræder fejlfunktioner før eller efter programstart, blinker disse i displayet.

Småfejl udbedres

Melding Årsag og udbedring

Displayet forbliver mørkt. Der er ingen strømtilførsel.
 Kontroller netstikket, hovedafbryderen og sikringerne (på

opstillingsstedet).

Blæserfejl
Programstop. Tryk på Start.
For høj motortemperatur.

Motortemperaturen er for høj.
 Lad motoren køle af.

Maskinfejl
Kontakt Miele Teknisk Ser-
vice, hvis mask. ikke fungerer
efter strømafbrydelse.

Der foreligger en fejl i tørretumbleren.
 Afbryd tørretumbleren fra strømmen, vent et øjeblik og

tilslut atter strømmen.
 Hvis fejlen stadig er der: Kontakt Miele Service.
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Melding Årsag og udbedring

Fejl på driftsmotor
Programstop. Tryk på Start-
tasten. Motor for varm pga.
overfyldning.

Motoren er overbelastet.
 Lad motoren køle af.
 Tag om nødvendigt en del af vasketøjet ud af tørretumb-

leren. Overhold altid tørretumblerens maksimale kapaci-
tet.

 Tryk på tasten  for at starte tørreprogrammet.
 Hvis fejlen stadig er der: Kontakt Miele Service.

Strømafbrydelse
Programstop. Tryk på Start.

Der foreligger en spændingsafbrydelse.
 Tryk på tasten  for at starte tørreprogrammet.
 Hvis fejlen stadig er der: Kontakt Miele Service.

Kortfejl
Kort forkert isat.

Programkortet blev ført omvendt ind i kortlæseren.
 Tag programkortet ud af kortlæseren.
 Sæt programkortet med den rigtige side ind i kortlæse-

ren.

Systemfejl
Kontakt Miele Teknisk Ser-
vice, hvis mask. ikke fungerer
efter strømafbrydelse.

Der foreligger en systemfejl.
 Afbryd tørretumbleren fra strømmen, vent et øjeblik og

tilslut atter strømmen.
 Hvis fejlen stadig er der: Kontakt Miele Service.

Fejl Årsag og udbedring

Kondensdannelse på
uventede steder.

Afløbet er tilsmudset.
 Kontroller afløbet, og rens det om nødvendigt for til-

smudsninger. Afløbet er tilgængeligt via serviceklappen
forneden på bagsiden.

Aftagende effektivitet Tilsmudsninger i fnugfilteret i tørretumbleren
 Kontroller tørretumblerens fnugfilter for tilsmudsninger,

og rengør det om nødvendigt.
Tilsmudsning af varmevekslerne i varmepumpen.
 Rengør varmevekslerne (fx med en støvsuger).
Utæt forbindelse mellem tørretumbler og varmepumpe.
 Kontroller om forbindelsen mellem tørretumbler og var-

mepumpe er tæt.
 Kontakt evt. Miele Service.
Utilstrækkelig ventilation
 Kontroller, at varmepumpens luftindsugning og udluft-

ning ikke er spærret eller tildækket af genstande.
For høj rumtemperatur (>45 °C)
 Sørg altid for tilstrækkelig udluftning af opstillingsrum-

met.
 Tilslut om nødvendigt tørretumbleren til et eksternt frisk-

luft- og udluftningsrør.
Denne varmepumpetørretumbler er beregnet til en rumtem-
peratur på op til 43 °C. Anvendelse ved højere temperatur
kan ske uden problemer i et stykke tid. Hvis temperaturen
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Fejl Årsag og udbedring

konstant er over 45 °C, skal der monteres en ekstern køle-
luftforsyning. Desuden kan belastningen af varmepumpe-
tørretumbleren reduceres ved at sørge for, at varmeveksler-
ne altid er fri for fnugansamlinger og andre tilsmudsninger.

Service / garanti
Kontakt Miele Service i tilfælde af fejl.

Oplys model, serienr. (SN) og materialenummer (M.-nr.).

Disse oplysninger fremgår af typeskiltet. Ved åbnet dør øverst i døråbningen, på indersiden
af fnugfilterklappen eller øverst på maskinens bagside.

Oplys også fejlmeldingen i displayet til Miele Service.

I tilfælde af udskiftning af dele må der udelukkende anvendes originale Miele
reservedele (også i dette tilfælde skal Miele Service oplyses om model, serienummer (SN)
og materiale-nr. (M.-Nr.)).

Yderligere oplysninger om tekniske data findes på et typeskilt på bagsiden af tørretumb-
leren.
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Fnugfilter

 Anvend aldrig varmepumpetumbleren uden det indbyggede fnugfilter.
Ellers kan luftveje og varmelegemet tilstoppes af fnug. Risiko for brand.
Et beskadiget fnugfilter skal omgående udskiftes.

Fnugfilteret opsamler fnug. Det bør renses mindst 1 gang dagligt, og når displayet viser
meldingen i displayet. Hvis der er opsamlet en stor mængde fnug, skal filteret rengøres fle-
re gange dagligt.

Fnugfilteret må ikke fjernes. Pas på, at det ikke bliver beskadiget.

 Åbn fnugrumsklappen.

 Fjern fnuggene på filteret med hånden.

Brug aldrig skarpe eller spidse genstande.
Dette kan beskadige fnugfilteret.
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Tørretumbler

Inden rengøring eller vedligeholdelse påbegyndes, skal tørretumbleren afbrydes på
hovedafbryderen (på opstillingsstedet).

 Brug ikke højtryksspuler eller vandslange til rengøring af tørretumbleren.
Ellers er der risiko for livsfarligt elektrisk stød.

 Tørretumblerens kabinet, betjeningspanel og kunststofdele må kun rengøres med et
mildt rengøringsmiddel eller med en blød, fugtig klud. Tør efter med en tør klud.

Tørretumbleren må ikke rengøres med skuremiddel.

 Efter tørring af tøj med stivelse bør tromlen tørres af med en blød, fugtig klud.

 Kontroller tætningen.

 Kontroller låsen på dør, fnugrums- og serviceklap.

 Kontroller tørretumblerens og varmpepumpens forbindelsested.

Tørretumblerens luftindsugnings- og udluftningsåbninger er anbragt på dens bagside og
topplade.
Disse åbninger må under ingen omstændigheder være spærret eller tildækket.
Tørretumblerens omgivelser, især området omkring luftindsugningen, skal holdes fri for
fnug.

 Skub luftindsugningsåbningens afdækning opad.

 Tag afdækningen af fremefter.

 Rengør lamellerne med en kost eller en støvsuger.

 Luk derefter indsugningsåbningen igen.

Miele Service bør en gang om året kontrollere og efter behov rengøre hele tørretumble-
rens indvendige rum samt efter behov ventilatorvingen på udluftningsblæseren for fnugaf-
lejringer.
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Varmevekslere

I varmevekslerne samler der sig under brug fnug fra tekstilerne samt vaskemiddelrester
og andre bestanddele fra vanddampen. Tilsmudsning af varmevekslerne reducerer var-
meafgivelsen til luften og reducerer dermed anlæggets effektivitet. Rengør varmeveksler-
ne regelmæssigt.

Ved levering medfølger en rengøringsdyse til vandslanger med ¾"-forskruning.

 Rengøring med vand er udelukkende tilladt ved rengøring af varmevekslerne (i områ-
det bag serviceklappen). Der må under ingen omstændigheder rengøres med vand i de
øvrige områder af varmepumpetørretumbleren!
Der er risiko for livsfarligt elektrisk stød.
Afbryd strømmen til varmepumpetørretumbleren, inden varmevekslerne rengøres.

 Afbryd strømmen til anlægget!

 Åbn serviceklappen på bagsiden af varmepumpen.

 Ved åbning af serviceklappen er der risiko for at komme til skade eller snuble.
Læg klappen til side et sikkert sted

Bundplade

 Rengør bundpladen for grove tilsmudsninger.

Herved forhindres tilstopning af afløbet.

 Vedligeholdelse skal altid ske af uddannede fagfolk.
Ellers kan det medføre reduceret effekt, funktionsforstyrrelser og brandfare.
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Wärmetauscher

Eine regelmäßige und fachkundige Wartung des ge-
samten Systems erhält die hohe Effizienz der Anlage
und hilft die Lebensdauer der Bauteile zu erhöhen.
An den Wärmetauschern sammeln sich während des
Betriebes Flusen der Textilien sowie Waschmittelreste
und andere im Wasserdampf enthaltenen Bestandtei-
le. Ein Verschmutzen der Wärmetauscher reduziert
den Wärmeübergang zur Luft und mindert somit die
Effizienz der Anlage. Deswegen sind die Wärmetau-
scher regelmäßig zu reinigen, bei starkem Flusenein-
trag oder hoher Benutzungshäufigkeit entsprechend
häufiger.

Zur Erleichterung der Reinigung liegt dem Wärme-
pumpentrockner eine Düse bei. Schrauben Sie die
Düse auf einen Wasserschlauch mit 3/4" Schrauban-
schluss.

– Schalten Sie die Anlage spannungsfrei!

– Öffnen Sie die Wartungsklappe an der Rückseite
der Wärmepumpe. Legen Sie die Wartungsklappe
sicher ab (Verletzungs- und Stolpergefahr).

– Entnehmen Sie vor Beginn des Ausspülen die
Sammelschale und reinigen Sie diese von groben
Verunreinigungen. Sie verhindern dadurch ein Ver-
stopfen des Ablaufes.

Achten Sie darauf, dass die Lamellen sich nicht ver-
biegen oder beschädigt werden.

– Säubern Sie die Wärmetauscher mit einer Bürste
im gekennzeichneten Bereich (Pfeile). Setzen Sie
die Sammelschale anschließend wieder ein, bevor
Sie mit dem Spülen beginnen.

– Spülen Sie die Wärmetauscher gründlich mehrere
Minuten mit einem Wasserstrahl (max. 4 bar) aus.
Benutzen Sie dafür den Schlauch mit Düse.
Ein Wassereintrag ist nur im beschriebenen Be-
reich der Wärmetauscher zulässig (Rahmen).

Der Einsatz von Hochdruckreinigern, chlor-, sand-,
soda-, und säurehaltigen Reinigungsmitteln sind
nicht zulässig.

– Achten Sie auf einen ausreichenden Ablauf des
Reinigungswassers, um eine Flutung des Trock-
ners oder des Aufstellungsraumes zu vermeiden.

– Entnehmen Sie alle nicht ausgespülten Verunreini-
gungen.

– Reinigen Sie die Sammelschale und kontrollieren
Sie den Wasserablauf auf mögliche Verstopfungen.

– Verschließen Sie die Wärmetauscher durch die
Wartungsklappe, bevor Sie die Anlage erneut in
Betrieb nehmen.

– Achten Sie vor Einschalten der Spannungsversor-
gung darauf, dass keine elektrischen Teile mit dem
Spülwasser in Kontakt gekommen sind.

– Vermeiden Sie zum Schutz der Lamellen ein direk-
tes Berühren und tragen Sie Handschuhe um
Schnittverletzungen zu vermeiden.

�Das Reinigen mit Hilfe von Wasser ist aus-
schließlich an den Wärmetauschern (Bereich hin-
ter der Wartungsklappe) erlaubt. Für den Trockner
und die weiteren Teile ist eine Reinigung mit Was-
ser nicht zulässig. Lebensgefahr durch elektri-
schen Schlag!

�Bei nicht zeit -und fachgerechter Wartung sind
Leistungsverluste, Funktionsstörungen und Brand-
gefahr nicht auszuschließen.

Reinigung und Pflege
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Område på varmevekslere bag serviceklappen, der skal rengøres (maskinens bagside).

 Rengør varmevekslerne i det markerede område (pile) med en børste. Sørg for, at lamel-
lerne ikke bøjes eller beskadiges.

 Skru den medfølgende rengøringsdyse på en vandslange med ¾"-forskruning.

 Skyl varmevekslerne grundigt i flere minutter med en vandstråle (maks. 4 bar). Varme-
vekslerne må kun rengøres med vand i det gråt indrammede område.

Der må ikke anvendes højtryksrenser eller klor-, sand-, soda- eller syreholdige rengørings-
midler

– Sørg for tilstrækkeligt afløb af rengøringsvandet for at undgå, at der kommer til at stå
vand i tørretumbleren eller opstillingsrummet.

– Fjern alle urenheder, der ikke er blevet skyllet ud.

– Rengør bundpladen, og kontroller vandafløbet for eventuelle tilstopninger.

– Luk af til varmevekslerne med serviceklappen, inden anlægget tages i brug igen.

– Sørg inden tilslutning af strømmen for, at ingen elektriske dele kan komme i kontakt med
rengøringsvandet.

– Undgå direkte berøring for at beskytte lamellerne, og bær handsker for at undgå snitsår.

Service / garanti

Miele Teknisk Service

Mieles egen stab af mere end 60 kørende serviceteknikere er faguddannede specialister,
som løbende gennemgår uddannelse på Mieles serviceskole. Teknikerne er placeret over
hele landet og er klar til at rykke ud til kunderne med kort varsel. De dirigeres fra vores
hovedkontor i Glostrup. Servicevognene er udstyret med alt, hvad der normalt skal bruges
til en reparation, og der medbringes en stor mængde originale Miele-reservedele i service-
vognen. Dermed er serviceteknikeren oftest i stand til at løse problemerne på stedet, og
det er sjældent nødvendigt at vente mere end én dag på, at produktet igen er klar efter et
driftsstop.
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Mieles garanti

Miele yder op til 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter og reparationer.

At forebygge er bedre end at helbrede

Selv om Mieles produkter er driftssikre, kan de også vise symptomer på, at noget er på vej
til at fungere mindre effektivt eller gå i stykker. Derfor er vores serviceabonnement den at-
traktive løsning mod ubehagelige overraskelser i form af driftsforstyrrelser eller driftsstop.
Når der sættes ind i tide, viser det sig heldigvis ofte, at det kun er en mindre reparation el-
ler udskiftning, der skal til, før alt igen fungerer, som det skal. Det betyder både tidsmæssi-
ge og driftsøkonomiske besparelser.

Tegn et serviceabonnement

Miele tilbyder forskellige typer service-abonnementer, og man kan herved opnå dækning af
arbejdsløn, kørsel og reservedele. Det er også muligt at få en specialaftale, hvor vores tek-
niker kommer på forebyggende besøg.

Servicebestilling

Bestilling af servicebesøg kan foretages hos Miele Kundecenter:

– info@miele.dk

– tlf. 43 27 15 10, hverdage ml. kl. 8:00 og kl. 16:00 (fredag 15:30)
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Installationskrav

Opstilling og ibrugtagning af varmpepumpetørretumbleren må kun foretages af Miele
Service eller en anden uddannet fagmand.

 Varmepumpetørretumbleren skal installeres i overensstemmelse med de gældende reg-
ler og normer.

 Varmepumpetørretumbleren må kun anvendes i rum med tilstrækkelig ventilation, hvor
der ikke er risiko for frost.

Generelle driftsbetingelser

Varmepumpetørretumbleren er kun beregnet til industriel brug, og den må kun anvendes
indendørs.

Rumtemperatur til sikring af optimal drift af varmepumpen:
+15 °C til +43 °C

Temperaturen i opstillingsrummet til varmepumpetørretumbleren bør være min. 10 °C.
Ved lavere rumtemperaturer er der risiko for isdannelse i den nederste varmeveksler.
Desuden kan der opstå uventet kondensdannelse.

Afhængig af opstillingsrummet kan der forekomme lyd- og svingningsoverførsler.

Tip: Rådspørg en fagmand i lydisolering, hvis der stilles særlige lydniveaukrav til opstil-
lingsrummet.

Transport
Tørretumbler og varmepumpe skal være adskilt under transport. Samlet transport kan
medføre skader.

Tørretumbleren og varmepumpen må ikke transporteres uden transportpalle.
Transporten skal altid foretages med egnede transporthjælpemidler.
Vær især opmærksom på, at varmevekslerne ikke må vippes mere end 30°.

Efter transport skal varmepumpen hvile en time, inden den tages i brug. Ved særligt krafti-
ge rystelser eller tipning mere end 30° kan hvilefasen udvides til op til 24 timer.

Løft tørretumbleren og varmepumpen af transportpallen med egnet løfteudstyr på opstil-
lingsstedet.
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Tørretumbler og varmepumpe monteres
Før varmepumpetørretumbleren tages i brug første gang, skal varmpepumpe og tørretum-
bler forbindes med hinanden. Efterfølgende beskrives, hvordan varmepumpen monteres
på tørretumbleren:

 Opstil først varmepumpen på opstillingsstedet. Overhold ved opstilling af varmepumpe-
tørretumbleren en mindsteafstand på 500 mm til væg .

Luftindsugningsåbningen og kondensvandafløbet til varmepumpen er anbragt på bagsi-
den af varmepumpen.
Stil varmepumpen, så luftindsugningsåbningen og kondensvandafløbet ikke peger ind
mod tørretumbleren.

 Stil tørretumbleren parallelt med og med nogen afstand foran varmepumpen. Tørretumb-
lerens bagside skal være vendt mod varmepumpen.

 Tag tørretumblerens topplade af.

 Før ledningen gennem varmepumpen, og tilslut den til tørretumbleren (se Eltilslutning).

 Monter stikket på forbindelsesledningen i bøsningen på tørretumbleren.

 Stil tørretumbleren foran varmepumpens luftåbninger.

 Juster tørretumbleren og varmepumpen vandret og parallelt i forhold til hinanden ved
hjælp af benene.

 Tip varmepumpen lidt, så den nederste laske kommer ud over tørretumblerens nederste
kant.
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 Stil varmepumpen tilbage i vandret position.

a Tørretumbler b Varmepumpe

Klemlasken forbinder varmepumen med tørretumbleren. Det må derefter ikke være muligt
at flytte tørretumbleren væk.

 Anbring tørretumblerens topplade på tørretumbleren, og klem varmepumpens klemlaske
ind under tørretumblerens topplade.

 Skru toppladen på.

a Tørretumbler b Varmepumpe
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Opstilling
 Opstil varmepumpetørretumbleren på en plan, vandret og fast flade, der kan klare belast-

ningen.

Den gulvbelastning, varmepumpetørretumbleren forårsager, påvirker opstillingsfladen
som punktbelastning i området ved benene. En sokkel er ikke nødvendigt. Ujævnheder i
gulvet skal dog udlignes.

 Opstil om muligt varmepumpetørretumbleren i nærheden af en koldtvandstilslutning, så
varmevekslerne ved behov let kan rengøres med en vandslange (vandtryk maks. 4 bar).

y 906 mm x 1400 mm
z PT 8257: 1205 mm / PT 8337: 1393 mm

 For at lette senere vedligeholdelse skal afstanden til væg være min. 500 mm. De angivne
minimumsafstande til væg skal overholdes.

 Juster vaskemaskinen i vater ved hjælp af maskinbenene. Efter justeringen skal skiverne
spændes fast til bundpladen med en skruetrækker.

Tip: Anvend et vaterpas til justeringen.
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Fastmontering
 For at sikre en stabil opstilling af tørretumbleren skal dens ben fastgøres til gulvet med de

medfølgende spændlasker.

De medfølgende monteringsdele er beregnet til montering med dyvler på et betongulv. Til
andre gulvkonstruktioner skal monteringsdele bestilles separat.

Hvis varmepumpeaggregatet under transport har været tippet op til 30°, skal varmepum-
pen hvile mindst en time, inden varmepumpetørretumbleren tages i brug.

Hvis varmepumpeaggregatet har været tippet mere end 30° eller været udsat for stærke
rystelser, skal hvilefasen inden ibrugtagning udvides til 24 timer.

Efter transport og opstilling skal tørretumbleren stå stille i mindst en time, inden tørre-
tumbleren tilsluttes elektrisk.
Hvis ikke maskinen står stille længe nok, kan varmepumpen blive beskadiget!

Eltilslutning

Eltilslutningen skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

 Eltilslutningen må kun foretages til et elanlæg, der opfylder de nationale og lokale love,
retningslinjer og bestemmelser. Derudover skal energiforsyningsselskabets og forsikrings-
selskabets forskrifter, de ulykkesforebyggende forskrifter og de anerkendte tekniske regler
overholdes.

 Pålidelig og sikker drift af tørretumbleren er kun sikret, når den er tilsluttet et offentligt el-
net.

Den nødvendige tilslutningsspænding, energiforbruget og bestemmelserne om ekstern
sikring fremgår af tørretumblerens typeskilt. Kontroller, at tørretumbleren tilsluttes den
spænding og frekvens, der er angivet på typeskiltet!
Hvis spændingsværdierne ikke stemmer overens, er der risiko for, at tørretumbleren kan
blive beskadiget af en for høj tilslutningsspænding.

 Hvis der er angivet flere spændingsværdier på typeskiltet, kan tørretumbleren omstilles
til den pågældende indgangsspænding. Denne omstilling må kun udføres af Miele Service
eller autoriserede fagfolk. Ved omstillingen skal vejledningen i ændring af spændingsførin-
gen, der er vist på diagrammet, følges. Derudover skal indstillingen på maskinens varmele-
geme tilpasses.
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EL Eltilslutning
SLA Spidsbelastningsafbrydelse

Tørretumbleren kan enten tilsluttes via en fast tilslutning eller via en stikanordning iht.
IEC 60309-1. Ved fast tilslutning skal der på opstillingsstedet være en separationsanord-
ning til hver pol.

Som separationsanordning gælder afbrydere med en kontaktåbning på over 3 mm. Hertil
hører fx LS-kontakter, sikringer og relæer (IEC/EN 60947).

Separationsanordningen (inkl. stikanordningen) skal være sikret mod at kunne tilkobles ved
en fejl eller af uvedkommende, hvis en permanent afbrydelse af energitilførslen ikke kan
overvåges fra hvert tilgangssted.

Tip: Tilslut så vidt muligt tørretumbleren via stikanordninger for at gøre det nemmere at fo-
retage elektrisk sikkerhedskontrol (fx i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation).

 Der må ikke installeres anordninger, der slukker tørretumbleren automatisk (fx automa-
tikure).

 Hvis de lokale forskrifter kræver installation af et fejlstrømsrelæ, kan der anvendes et re-
læ af typen A (HPFI-relæ).
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AL Luftafgang (luftafgangsåbning)
ZL Luftindsugning (luftindsugningsåbning)
KA Kondensvandafløb

Luftindsugningsåbning
Der skal altid tilføres tilstrækkelig kølig, frisk luft til opstillingsrummet, når tørretumbleren er
i brug. Hvis omgivelsestemperaturen hyppigt kommer over 45° C, skal varmepumpens kø-
lekredsløb tilsluttes et eksternt lufttilførsels- og udluftningsrør, for at varmepumpen kan
fungere optimalt.

Luften tilføres via luftindsugningsåbningerne på varmepumpetørretumblerens bagside.
Denne åbning skal konstant være fri og må ikke tildækkes.

Under tørringen kan der blive suget fnug ind via luftindsugningsåbningen.
Indsugede fnug sætter sig fast på varmevekslerne og hæmmer varmepumpens funktion.
Hold så vidt muligt omgivelserne (især området omkring varmepumpens luftindsugning)
fri for fnug.
Rengør varmevekslerne regelmæssigt.

Luftafgangsåbning

På grund af det lukkede luftkredsløb kræves der ikke separat udluftningsrør til tørretumb-
leren.

Den varme luft, der blæses ud ved luftkøling af varmeveksleren, opvarmer rumluften. Sørg
derfor for tilstrækkelig udluftning af rummet, fx via ventilationsåbninger, der ikke kan luk-
kes. Hvis rummet ikke udluftes tilstrækkeligt, forlænges tørretiden, hvorved også tørretum-
blerens energiforbrug øges.

Luftafgangsåbningen må under ingen omstændigheder tildækkes!
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Kondensvandafløb

Tørretumbleren med varmepumpe arbejder efter kondensprincippet. Det opståede kon-
densvand skal afledes separat via et afløb i bunden.

Kondensvandafløbet sidder på bagsiden af varmepumpetumbleren. Kondensvandet skal
ledes til gulvafløbet via et rør (DN 30) lagt med fald. Det skal kontrolleres, at kondensvan-
det ikke kan løbe tilbage og ind i maskinen.
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 Tilbehørsdele må kun monteres, hvis de udtrykkeligt er frigivet af Miele. Hvis andre dele
monteres, bortfalder reklamationsretten, garantien og/eller produktansvaret.

Møntboks
Tørretumbleren kan tilsluttes en møntboks (fx til brug i fællesvaskerier). Som ekstraudstyr
tilbyder Miele betalingssystemer til betaling uden kontanter og betalingssystemer med me-
kanisk eller elektronisk møntindkast til individuelle målgrupper.

Den programmering, der kræves til tilslutningen, må kun foretages af Miele Service eller
en anden uddannet fagmand. Der kræves ikke ekstern spændingsforsyning til tilslutning
af et betalingssystem.

Kommunikationsmodul XKM RS232
Via kommunikationsmodulet XKM RS 232, der kan købes som ekstraudstyr, kan det seriel-
le datainterface RS-232 til vaskemaskinen eftermonteres. Dette kommunikationsmodul er
kun beregnet til anvendelse i Miele Professional-produkter, der er udstyret med en dertil
beregnet modulskakt.

Datainterfacet, der tilsluttes via kommunikationsmodulet XKM RS232, opfylder kravene
om SELV (sikkerhedslavspænding) iht. EN 60950.
Der må til dette datainterface kun tilsluttes produkter, der opfylder SELV-kravene.

Kommunikationsmodulet XKM RS232 leveres med en forbindelsesledning og et D-Sub-
stik.
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PT 8257 WP PT 8337 WP
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PT 8257 WP PT 8337 WP

Højde 1400 mm 1400 mm

Bredde 906 mm 906 mm

Dybde 1205 mm 1393 mm

Dybde ved åben dør 1835 mm 2023 mm

Vægt 315,5 mm 328,5 mm

Tromleindhold 250 l 325 l

Maksimal fyldningsmængde (tørt tøj) 13 kg 16 kg

Tilslutningsspænding Se typeskiltet Se typeskiltet

Påkrævet sikring (på opstillingsstedet) Se typeskiltet Se typeskiltet

Energiforbrug Se typeskiltet Se typeskiltet

Godkendelser Se typeskiltet Se typeskiltet

Maks. gulvbelastning under drift 3615 N 3745 N

Produktsikkerhedsnorm IEC 335-1, IEC 335-2-11, IEC 335-2-40

Lydtryksniveau, EN ISO 11204 <70 dB (A) <70 dB (A)

Lydeffektniveau, EN ISO 9614-2 <80 dB (A) <80 dB (A)
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1. Vasketøjet forberedes

Ikke alle tekstiler er egnet til tørring i tørretumbler.
Følg producentens vaskeanvisning.

 = tørring ved normal temperatur

 = tørring ved lav temperatur

 = må ikke tørres i tørretumbler

 Sorter vasketøjet efter fiber- og stoftype.

2. Tørretumbleren tændes, og vasketøjet lægges ind i tromlen
 Tryk på tasten .

 Åbn døren ved at trække i dørgrebet.

 Læg vasketøjet ind i tromlen.

 Luk døren.

3. Tørreprogram vælges
Standardprogrammer:

– 1 Koge/kulørt tørt + 0 %

– 2 Koge/kulørt tørt 0 %

– 3 Koge/kulørt fugtigt 20 %

– 4 Koge/kulørt fugtigt 25 %

– 5 Koge/kulørt fugtigt 40 %

– 6 Strygelet tørt 0 %

– 7 Strygelet fugtigt 10 %

– 8 Strygelet fugtigt 20 %

– 9 Uld 5 min.

– 10 Finvask 20 %

– 11 Tidsprogram kold luft 15 min.

– 12 Tidsprogram varm luft 20 min.

– 13 Imprægnering

– 14 Outdoor

 Vælg program ved at dreje på programvælgeren.

 Bekræft det valgte program ved tryk på programvælgeren.

Taste  blinker.

4. Tørreprogrammet startes
 Tryk på tasten .

Det valgte tørreprogram startes.
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5. Tøjet tages ud efter programslut
Programslut vises i dispalyet, og summeren lyder.

2



Antikrøl

Koge/kulørt tørt

Programslut


Færdig kl 12:35



 Åbn døren ved at trække i dørgrebet.

 Fjern fnuggene fra tromlen.

6. Tørretumbleren slukkes
Hvis der ikke skal startes et nyt tørreprogram:

 Luk døren.

 Tryk på tasten .

Tørretumbleren er nu slukket.

 Kontroller, om fnugfilteret er tilsmudset, og rengør det om nødvendigt.
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