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Kuljetuspakkauksen uusio-
käyttö
Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje-
tuksen aikana. Pakkaukset on valmis-
tettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyt-
töön soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kier-
toon, säästät raaka-aineita ja vähennät
syntyvien jätteiden määrää. Miele-kaup-
piaasi huolehtii yleensä kuljetuspak-
kauksen talteenotosta. Voit myös itse
palauttaa materiaalit kierrätykseen.

Vanhan laitteen käytöstä pois-
taminen
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisältävät kuitenkin myös aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta välttä-
mättömiä, mutta voivat tavallisen kuiva-
tai sekajätteen joukossa tai muuten
asiattomasti käsiteltyinä aiheuttaa hait-
taa terveydelle ja vahingoittaa ympäris-
töä. Älä siksi missään tapauksessa hä-
vitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajät-
teen mukana.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi
järjestämään sähkö- ja elektroniikkaro-
mun keräyspisteeseen tai kierrätyskes-
kukseen. Voit myös palauttaa sen ko-
dinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain
mukaan olet itse vastuussa mahdollis-
ten laitteessa olevien henkilötietojesi
poistamisesta. Säilytä käytöstä poistet-
tua laitetta lasten ulottumattomissa,
kunnes viet sen keräyspisteeseen.
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  Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asia-
ton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivaus-
rumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja
huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot
ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden nou-
dattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle,
muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki kuivausrumpua käyttävät henkilöt tutus-
tuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

Määräystenmukainen käyttö

 Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuiva-
ukseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on
pesty vedellä. Kaikki muu käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Miele ei
vastaa kuivausrummun asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutu-
neista vahingoista.

 Tätä kuivausrumpua saa käyttää myös julkisissa tiloissa.

 Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
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 Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti
fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi
tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toimin-
nasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön val-
vontaa tai opastusta.

 Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo
heidän toimiaan koko ajan.

 Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvon-
taa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvalli-
sesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrum-
mun väärä käyttö voi aiheuttaa.

 Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman val-
vontaa.

 Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydes-
sä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.
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Tekninen turvallisuus

 Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei lait-
teessa ole näkyviä kuljetusvaurioita.
Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa
käyttöön.

 Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole
nimenomaan Mielen hyväksymiä.

 Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkro-
noimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-
voimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että
käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.
Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytös-
sä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen säh-
köasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden
asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asen-
nus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla
suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n
nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

 Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla.
Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

 Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuutta-
ma huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.

 Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun
se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähkölii-
täntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta ehdot-
toman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tar-
kistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat lait-
teen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitet-
tuun sähköliitäntään.
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 Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon
tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle
vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.

 Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin.
Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki ase-
tetut turvallisuusmääräykset.

 Jos kuivausrumpua ei huolleta säännöllisesti ja ammattitaitoisesti,
seurauksena voi olla kuivaustehon aleneminen, toimintahäiriöt tai jo-
pa palovaara.

 Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu
täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois säh-
köverkosta vasta kun:

- kuivausrummun virransyöttö on katkaistu,

- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai

- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.

Ks. myös kappaleet “Asennus” ja “Sähköliitäntä”.

 Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikal-
laan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

 Noudata kappaleiden “Asennus” sekä “Tekniset tiedot” ohjeita.

 Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun
asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.

 Jos kuivausrumpu asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus
on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytki-
mellä.

 Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään
tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esi-
neillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.
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 Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalu-
eelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avau-
tuva ovi.

 Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. läm-
mön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys)
täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää
vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan
valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama
huoltoliike.
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 Lämpöpumppuun ja kylmäaineeseen liittyviä ohjeita:

- Tämän kuivausrummun lämpöpumppu käyttää kaasumaista kyl-
mäainetta, jonka kompressori tiivistää.

- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat äänet johtuvat
lämpöpumpun toiminnasta ja ovat siten täysin normaaleja. Ne ei-
vät ole merkki mistään toimintahäiriöstä.

 Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian
pian.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun
päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

- Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Her-
meettisesti suljettu. 
Kylmäainetyyppi: R450A
Kylmäaineen määrä: 0,310 kg
Kylmäaineen kasvihuonepotentiaali 605 kg CO2 e
Kylmälaitteen kasvihuonepotentiaali: 188 kg CO2 e
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Asianmukainen käyttö

 Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 7 kg (kuivaa pyykkiä). Katso
yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta
“Ohjelmanvalintataulukko”.

 Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen. Kuivausrumpu
voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan
esineitä kuivausrumpuun.

- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

 Kuivausrumpua ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suih-
kuttamalla vettä laitteen päälle.

 Pidä aina kuivausrummun sijoitusympäristö puhtaana pölystä ja
nukasta. Kuivausrummun huonetilasta imemän ilman likahiukkaset
saattavat aiheuttaa tukoksia. Tukokset voivat aiheuttaa toimintahäiri-
öitä ja tulipalovaaran.

 Kuivausrumpua ei missään tapauksessa

- saa käyttää ilman nukkasihtejä ja (jalustan) hienosuodatinta.

- saa käyttää vaurioituneiden nukkasihtien ja vaurioituneen (jalus-
tan) hienosuodattimen kanssa. Vaurioituneet nukkasihdit tai hie-
nosuodatin on välittömästi vaihdettava uusiin.

Kuivausrumpuun kertyisi tällöin liikaa nukkaa, mikä aiheuttaisi ko-
neen vikautumisen.
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 Jottei kuivauksen yhteydessä ilmaantuisi toimintahäiriöitä:

- Puhdista nukkasihtien suodatinpinnat kuivausrummun jokaisen
käyttökerran jälkeen.

- Nukkasihtien ja (jalustan) hienosuodattimen on annettava kuivua
märkäpuhdistuksen jälkeen. Märät nukkasihdit/suodattimet voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.

- Puhdista hienosuodatin, nukkasihdit, alhaalla oikealla oleva ritilä ja
ilmakanavat myös aina silloin, kun koneen näyttöön tulee siitä il-
moitus.

 Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea
alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat
voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja pois-
toletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. 
Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

 Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää, kiinnitä poistoletku huolelli-
sesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen.
Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulvia lattialle.

 Tiivistynyt vesi ei ole juotavaa.
Tiivistynyt vesi voi juotuna olla haitallista ihmisten ja eläinten tervey-
delle.
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 Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä,
joita

- ei ole pesty.

- ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapi-
toista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoito-
loiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä).
Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että
pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivaus-
rummun ulkopuolella.

- on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin,
alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineiden,
tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä
(näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).

- sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vas-
taavia tahroja.

Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: 
käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman
korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pe-
se tekstiilit useampaan kertaan.

 Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tuli-
tikkurasiat.

  Varoitus: Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen
kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken
kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne
siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.
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 Palovaara!
Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla
varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan.
Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa
pyykin itsesyttymisvaaran.

 Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne
aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja
(esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).

- tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia
muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia
sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoite-
tut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt.

- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai
toppatakit). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran.

 Ohjelma päättyy jäähdytysvaiheen alkaessa. Useimmissa ohjel-
missa on jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila
kasva niin kuumaksi, että pyykki voisi vahingoittua (näin esim. este-
tään pyykin itsesyttymisen vaara).
Ota kaikki pyykki aina koneesta heti ohjelman päätyttyä.

 Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annos-
tusohjeiden mukaisina määrinä.

 Älä käytä äläkä säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti sytty-
viä aineita kuivausrummun läheisyydessä.
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 Kuivausrummun korvausilman on oltava puhdasta. Korvausilmas-
sa ei saa olla klooria, fluoria tai muita liuottimia sisältäviä höyryjä. Pa-
lovaara!

 Koskee vain kuivausrummun teräksisiä pintoja: 
Kuivausrummun teräksisille pinnoille ei saa joutua kloori- tai natrium-
hypokloriittipitoisia nestemäisiä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nä-
mä aineet voivat aiheuttaa teräksisen pinnan korroosiota. 
Myös aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden höyryt voivat aiheuttaa
korroosiota. 
Älä siksi säilytä tällaisia aineita sisältäviä säiliöitä avoimena laitteen
läheisyydessä.
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Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

 Käytä vain Mielen tuoksupatruunoita.

 Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan,
älä siksi heitä pakkausta pois.

 Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidik-
keessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.
Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.

 Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai
sen osiin, kuten nukkasihtiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä
liinalla.

 Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kans-
sa: Iho on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet sil-
mistä on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä.
Jos tuotetta on nielty, suu on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla
vedellä. Jos tuotetta on nielty tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välit-
tömästi yhteys lääkäriin!

 Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pe-
se vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.

 Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalo-
vaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:

- Älä koskaan täytä tuoksupulloa uudelleen.

- Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupulloa.

 Hävitä tyhjä tuoksupullo kotitalousjätteen mukana; älä koskaan
käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.

 Noudata myös tuoksupullossa olevia ohjeita.
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Lisävarusteet

 Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita
ja varaosia.
Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.

 Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällek-
käin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pe-
sutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan
Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.

 Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tä-
hän kuivausrumpuun.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat
siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.



Kuivausrummun käyttö
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Ohjauspaneeli

a Kosketusnäyttö

b Kuivuusasteiden hipaisupainikkeet

c Merkkivalot   
palavat tarvittaessa

d Hipaisupainike Hellävarainen +
hellävaraiseen kuivaukseen

e Ajan näyttö
ohjelma-ajan näyttöön

f Hipaisupainikkeet   
ajan valintaan

g Hipaisupainike Start/Stop
Käynnistää valitsemasi ohjelman ja
pysäyttää käynnissä olevan ohjel-
man.

h Optinen liitäntä
Tähän liitäntään Miele-huolto voi liit-
tää tietokoneen huoltotöitä tai ohjel-
mien päivitystä varten.

i Ohjelmanvalitsin
ohjelmien valintaan ja koneen virran
kytkemiseen pois päältä. Kun valitset
ohjelman, kuivausrummun virta kyt-
keytyy päälle, ja kun kierrät ohjelman-
valitsimen asentoon , kuivausrum-
mun virta kytkeytyy pois päältä.
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Kosketusnäytön toimintaperi-
aate

Hipaisupainikkeet , ,  ja  rea-
goivat sormen kosketukseen. Voit vali-
ta vain kulloinkin valaistuja hipaisupai-
nikkeita.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se
on valittuna.

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se
on valittavissa.

 Kuivuusasteiden hipaisupainikkeet

Kun valitset kuivuusasteen perusteella
toimivan ohjelman, ohjelmaan suositeltu
kuivuusaste palaa kirkkaana.
Valittavissa olevat kuivuusasteet palavat
himmeinä.

 Tarkistusmerkkivalot

- 
palaa, kun kondenssiveden poisto on
estynyt.

- 
palaa, kun jalustan hienosuodatin on
puhdistettava.

-  Perfect Dry
Perfect Dry -järjestelmä mittaa pyykin
jäännöskosteutta kuivuusasteen pe-
rusteella toimivissa ohjelmissa ja var-
mistaa siten tarkan kuivaustuloksen. 
Tämä merkkivalo . . . 
. . . vilkkuu ohjelman käynnistämisen
jälkeen, kunnes elektroniikka on mää-
ritellyt määritellyt ohjelman keston, ja
sammuu sitten.
. . . syttyy ohjelman loppupuolella,
kun valittu kuivuusaste on saavutettu. 
. . . pysyy seuraavissa ohjelmissa pi-
meänä: Villan viimeistely, Aikakuivaus.

 Hipaisupainike Hellävarainen +

Sellaisten kuumille lämpötiloille arkojen
tekstiilien kuivaukseen, joiden hoito-oh-
jeena on symboli . Kun kosketat hi-
paisupainiketta Hellävarainen +, se pa-
laa kirkkaana.

Joissakin ohjelmissa Hellävarainen + on
aina valittuna (palaa), joissakin ohjelmis-
sa sitä taas ei voi valita ollenkaan (ei pa-
la).
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 Ajan näyttö

Ajan näyttö osoittaa jäljellä olevaa ohjel-
ma-aikaa tunteina ja minuutteina.

Useimpien ohjelmien kesto voi vaihdel-
la, minkä vuoksi aika voi muuttua hyp-
päyksittäin. Kuivausaikaan vaikuttavat
monet tekijät, kuten pyykin määrä, tyyp-
pi ja jäännöskosteus. Oppiva elekt-
roniikka sopeutuu näihin tekijöihin ja
muuttuu koko ajan tarkemmaksi.

 Hipaisupainikkeet   

- 
Koskettamalla hipaisupainiketta 
pääset asettamaan ajan, jonka kulut-
tua haluat ohjelman käynnistyvän
(ajastus). Symboli  palaa kirkkaa-
na, kun olet valinnut tämän toimin-
non.

-  
Hipaisupainikkeella   tai  voit vali-
ta ajastuksen keston tai ohjelman Ai-
kakuivaus keston.

 Hipaisupainike Start/Stop

Hipaisupainike Start/Stop käynnistää
valitun ohjelman tai pysäyttää käynnissä
olevan ohjelman. Hipaisupainike alkaa
vilkkua hitaasti heti, kun jokin ohjelma
on valmis käynnistettäväksi. Kun ohjel-
ma on käynnistetty, hipaisupainike pa-
laa tasaisesti.

Rummun valaisin
Rumpu on valaistu, jottei sinne jäisi va-
hingossa mitään vaatekappaleita.

Rummun sisävalo kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä (energiansäästö).
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 Vääränlaisen asennuksen aiheut-
tama henkilö- ja esinevahinkojen
vaara.
Kuivausrummun vääränlainen asen-
nus voi johtaa henkilö- ja esinevahin-
koihin.
Sijoita kuivausrumpu asianmukaises-
ti paikalleen ennen käyttöönottoa ja
tee kaikki liitännät määräysten mu-
kaisesti. Noudata kappaleen “Asen-
nus” ohjeita.

 Liian aikaisin suoritettu käyttöön-
otto aiheuttaa vahinkojen vaaran.
Kuivausrummun lämpöpumppu voi
vahingoittua.
Odota vähintään yksi tunti kuivaus-
rummun paikalleen sijoittamisen jäl-
keen ennen kuin käynnistät kuivaus-
ohjelman.
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Pesu
- Pese erittäin likaiset tekstiilit erityisen

huolellisesti. Käytä riittävästi pesuai-
netta ja valitse korkea pesulämpötila.
Pese tällaiset tekstiilit useita kertoja,
jos olet vähänkin varma niiden puh-
distumisesta.

- Pese uudet värilliset tekstiilit erityisen
huolellisesti ja erikseen. Älä kuivaa
tällaisia tekstiilejä yhdessä vaaleiden
tekstiilien kanssa. Tällaiset tekstiilit
voivat värjätä (myös kuivausrummun
muoviosia). Tekstiileihin voi myös tart-
tua toisenväristä nukkaa.

Kuivaus

 Pyykin joukossa olevat vierasesi-
neet voivat aiheuttaa vaurioita.
Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai
räjähtää.
Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset
esineet (esim. pesupallo, sytyttimet,
tulitikut).

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tuli-
palovaaran.
Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja
sen ympäristö voivat vahingoittua.
Lue kappale Tärkeitä turvallisuusoh-
jeita ja noudata sitä.

- Varmista ennen tekstiilien laittamista
kuivausrumpuun, että kaikki niiden
saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin
tekstiilien täytemateriaalit eivät pääse
tunkeutumaan ulos, mikä voisi aiheut-
taa tulipalon.

- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituet
ovat irronneet, ompele ne kiinni tai
poista ne ennen kuivausta.

Tekstiilien hoito-ohjeet

Kuivaus

 normaali/korkea lämpötila

 alennettu lämpötila*

* Valitse Hellävarainen+

 rumpukuivaus kielletty

Silitys ja kuumamankelointi

 erittäin kuuma

 kuuma

 lämmin

 silitys/kuumamankelointi kielletty
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Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.
Lue kappale 1. Pyykin oikea esikäsit-
tely ennen kuin alat laittaa pyykkiä
koneeseen.

 Avaa luukku.

 Laita pyykki kuivausrumpuun.

Tekstiilit voivat vahingoittua.
Kun suljet luukkua, tarkista ettei
pyykkiä jää puristuksiin luukun ja
täyttöaukon väliin.

Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian
täyteen. Tekstiilit voivat kulua ja kuiva-
ustulos jäädä tavanomaista huonom-
maksi. Pyykki myös rypistyy helpom-
min.

Tuoksupatruunan sijoitusaukko

Tuoksupatruunojen käsittelyä kuva-
taan kappaleessa Tuoksupatruuna.

Jos kuivaat ilman tuoksupatruunaa:
siirrä liukusulkimen kieleke ääriasen-
toon alas (nuoli), jotta sijoitusaukko
sulkeutuu. Muuten aukkoon kertyy
nukkaa.

Luukun sulkeminen

 Sulje luukku heilauttamalla se kevyes-
ti kiinni.
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Ohjelman valinta
Kun valitset ohjelman, kuivausrummun
virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät oh-
jelmanvalitsimen asentoon , kuivaus-
rummun virta kytkeytyy pois päältä.

 Kierrä ohjelmanvalitsinta.

Suositeltava kuivuusaste voi syttyä ja
ajan näyttöön voi tulla näkyviin aika.

Kuivuusasteen perusteella toimivan
ohjelman kuivuusaste

Valko-/kirjopyykki, Siliävät kuidut,
Hienopyykki, Hellävarainen sileytys, Pi-
ka, Mikrokuidut

Voit muuttaa kuivausohjelman ehdot-
tamaa kuivuusastetta.

 Kosketa haluamasi kuivuusasteen hi-
paisupainiketta, joka alkaa nyt palaa
kirkkaana.

Ohjelmissa Puuvilla ja Pika valittavissa
ovat kaikki kuivuusasteet. Muissa ohjel-
missa vaihtoehtoja on vähemmän.
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Aikaan perustuvat ohjelmat ja muut
ohjelmat

Aikakuivaus

Voit valita ohjelman kestoajan kymme-
nen minuutin askelin  minuutista
 tuntiin saakka.


 

 Kosketa hipaisupainiketta  tai  niin
monta kertaa, että ajan näytössä nä-
kyy haluamasi kestoaika.

Puuvilla , Puuvilla PRO, Froteepyyk-
ki, Liinavaatteet, Villan viimeistely

Kone määrää kuivaustuloksen eikä sitä
voi muuttaa.

Toiminnon Hellävarainen + va-
linta

Tällä toiminnolla kuivaat arat tekstiilit,
joiden hoito-ohjeessa on merkintä 
(esim. akryyli), alhaisemmassa lämpö-
tilassa, jolloin ohjelman kesto vastaa-
vasti pitenee.

 Kosketa hipaisupainiketta Hellävarai-
nen +, joka alkaa palaa kirkkaana.

- Hellävarainen + on valittavissa seu-
raaviin ohjelmiin:

– Valko-/Kirjopyykki

– Siliävät kuidut

– Aikakuivaus

- Ohjelmissa Hienopyykki ja Hellävarai-
nen sileytys lisätoiminto Hellävarainen
+ on aina käytössä/sitä ei voi valita
pois.
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Ajastusajan valinta

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä
eteenpäin  minuutista aina 
(tuntiin) saakka.

Poikkeus: Ajastusta ei voi käyttää oh-
jelmassa Aikakuivaus.





 

 Kosketa hipaisupainiketta .

 palaa kirkkaana.

 Kosketa hipaisupainiketta  tai  niin
monta kertaa, että haluamasi ajastus-
aika näkyy ajan näytössä.

Vinkki: Jos pidät hipaisupainiketta  tai
 painettuna, näytössä näkyvä aika
vaihtuu nopeasti.

Ajastusajan muuttaminen

 Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

 Kosketa hipaisupainiketta  tai  niin
monta kertaa, että haluamasi ajastus-
aika näkyy ajan näytössä.

 Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Ajastusaika alkaa kulua.

Ajastuksen lopettaminen/poistami-
nen

 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Käynnistetyn ajastusajan kuluminen

- Ajastin alkaa laskea aikaa ohjelman
käynnistymiseen tunti kerrallaan aina
lukemaan  saakka, ja tästä eteen-
päin minuutti kerrallaan.

- Rumpu pyörii lyhyesti kerran tunnissa
ohjelman käynnistymiseen saakka
(rypistymisenesto).
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Ohjelman käynnistys
 Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupai-

niketta Start/Stop.

Hipaisupainike Start/Stop alkaa palaa
tasaisesti.

Ohjelman kulku

- Jos olet asettanut ajastuksen, näyttö
alkaa laskea ajastusaikaa taaksepäin.

- Jos olet asettanut kuivausrummun
käynnistymään vasta pitkähkön ajan
päästä, rumpu pyörähtää aika ajoin
pyykin pöyhimiseksi. Näin pyykki py-
syy ilmavana.

- Ohjelma käynnistyy.

- Merkkivalo Perfect Dry vilkkuu/palaa
vain kuivuusasteen perusteella toimi-
vissa ohjelmissa (ks. kappale Kui-
vausrummun käyttö).

- Kuivausrumpu mittaa pyykin jäännös-
kosteutta ja laskee tarvittavan ohjel-
man kestoajan sen perusteella.
Jos laitat kuivausrumpuun vain vähän
pyykkiä tai kuivaa pyykkiä, kuivaus-
rumpu kuivaa/tuulettaa sitä vakio-
ajan. Tällöin Perfect Dry ei syty ohjel-
man päättyessä.

Vaatteet ja tekstiilit voivat kulua tar-
peettomasti.
Vältä pyykin ja tekstiilien ylikuivaa-
mista.

Energiansäästö

Ohjauspaneeli pimenee 10 minuutin ku-
luttua. Hipaisupainike Start/Stop vilkkuu
hitaasti.

 Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop,
niin hipaisupainikkeet ja merkkivalot
alkavat jälleen näkyä kirkkaina (tällä ei
ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

- Kone jäähdyttää pyykin ennen ohjel-
man päättymistä.
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Ohjelman loppu
Hieman ennen ohjelman päättymistä
kone jäähdyttää pyykin. Voit ottaa pyy-
kin koneesta.

Kun ajan näytössä näkyy , ohjelma
on päättynyt.

Jos olet valinnut Pöyhinnän (kappale
“Ohjelmointitoiminnot”), rumpu pyöräh-
tää aika ajoin. Näin pyykki ei rypisty lii-
kaa, vaikket ottaisikaan sitä heti pois
koneesta.

Kuivausrummun virta kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä 15 minuutin ku-
luttua ohjelman päättymisestä.

Pyykkien ottaminen pois ko-
neesta

 Avaa luukku.

 Tyhjennä kuivausrumpu aina koko-
naan.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat
vahingoittua seuraavalla käyttökerral-
la, koska ne kuivuvat liikaa.
Tarkista aina, että varmasti otit kaikki
vaatekappaleet ulos rummusta.

 Kytke kuivausrummun virta pois pääl-
tä.

Säännöllinen puhdistus

Tämä kuivausrumpu vaatii säännöllistä
puhdistusta.

Vinkki: Noudata kappaleen Puhdistus
ja hoito ohjeita. Ja lue siitä ensin kohta
Puhdistusvälit.
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Kaikki *:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

Valko-/Kirjopyykki enintään 7 kg*

Erittäin kuiva, Kaappikuiva

Pyykin laji - Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit.

- Froteepyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, T-paidat, alusvaatteet,
puuvilla-/froteevuodevaatteet, vauvanvaatteet.

- Työvaatteet, takit, essumekot, frotee-/pellavapyyhkeet, liinavaat-
teet, käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet, kuumuutta kestävät pöytälii-
nat vaatteet tai työtakit.

Huomautus - Valitse kuivuusaste Erittäin kuiva vaihtelevan kokoisille, moniker-
roksisille ja erityisen paksuille tekstiileille.

- Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä
(kuten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) ohjelmalla Erittäin
kuiva, ne voivat kutistua.

Silityskuiva, Mankelikuiva

Pyykin laji - Puuvilla- tai pellavatekstiilit.

- Pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.

Neuvo Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana
mankelointiin saakka.

Siliävät kuidut enintään 4 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva

Pyykin laji - Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekui-
duista.

- Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytä-
liinat, sukat.
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Hienopyykki enintään 4 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva

Pyykin laji - Arat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä kuiduista, puuvil-
lasta tai sekoitekuiduista.

- Hienot neuleet, hameet, housut, puserot, paidat, paitapuserot,
pöytäliinat.

- Naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit.

Huomautus Tällä ohjelmalla pyykki rypistyy vähemmän.

Neuvo Kun haluat vähentää rypistymistä entisestään: vähennä täyttömää-
rää.

Villan viimeistely enintään 2 kg*

Pyykin laji Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapu-
serot, neuletakit, sukat.

Huomautus - Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilma-
via. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivu-
mista.

- Ota tekstiilit pois kuivausrummusta heti ohjelman jälkeen ja ri-
pusta ne kuivumaan.

Hellävarainen sileytys enintään 1 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva

Pyykin laji - Puuvilla- tai pellavatekstiilit.

- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu puuvillasta, sekoitekuiduista
tai synteettisistä kuiduista. Esimerkiksi pitkät puuvillahousut,
anorakit ja paidat.

Neuvo - Tämä ohjelma poistaa pyykistä linkouksessa syntyneitä ryppyjä.

- Sopii myös kuiville tekstiileille.

- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.

Puuvilla PRO enintään 7 kg*

Pyykin laji Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa Valko-/Kirjopyyk-
ki Kaappikuiva.

Huomautus Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.
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Pika enintään 4 kg*

Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva

Pyykin laji Kuumuutta kestävät tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi ohjel-
malla Valko-/kirjopyykki

Huomautus lyhyempi ohjelma-aika

Froteepyykki enintään 7 kg*

Pyykin laji Suuret määrät yksi- tai monikerroksisia froteetekstiilejä. Kuten käsi-
ja kylpypyyhkeet, kylpytakit, pesulaput, froteeliinavaatteet.

Huomautus Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Erittäin kuiva.

Liinavaatteet enintään 4 kg*

Pyykin laji Liinavaatteet, lakanat, tyynyliinat

Huomautus Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.

Mikrokuidut enintään 7 kg*

Erittäin kuiva, Kaappikuiva

Pyykin laji Mikrokuituiset mopit ja siivouspyyhkeet.

Aikakuivaus enintään 7 kg*

Pyykin laji - Takit, tyynyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit.

- Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapöytäliinat.

- Yksittäiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, as-
tiapyyhkeet.

Huomautus - Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstii-
lien lisäkuivaukseen.

- Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen.

- Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä ko-
keilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.



Ohjelman valinta

33

Puuvilla Eco enintään 7 kg*

Pyykin laji Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa Valko-/Kirjopyyk-
ki Kaappikuiva.

Huomautus - Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.

- Ohjelma Puuvilla  on energiankulutukseltaan järkevin valinta
normaalikostean puuvillapyykin pesemiseen.

Ohje vertai-
lutestien te-
kijöille

Energiamerkintäasetuksen 392/2012/EU mukainen vertailutestioh-
jelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna.
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Käynnissä olevan ohjelman
muuttaminen
Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi enää
muuttaa (tahattomien muutoksien estä-
miseksi). Jos haluat valita uuden ohjel-
man, sinun on ensin keskeytettävä
käynnissä oleva ohjelma.

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tuli-
palovaaran.
Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja
sen ympäristö voivat vahingoittua.
Lue kappale Tärkeitä turvallisuusoh-
jeita ja noudata sitä.

Kun kierrät ohjelmanvalitsinta, symboli
 syttyy ajan näyttöön.  sammuu,
kun kierrät ohjelmanvalitsimen takaisin
alkuperäisen ohjelman kohdalle.

Käynnissä olevan ohjelman lo-
pettaminen
 Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Ohjelma jäähdyttää ensin tekstiilit, jos
ohjelma on saavuttanut tietyn kuivaus-
ajan ja -lämpötilan. 
Jos kosketat tänä aikana uudelleen hi-
paisupainiketta Start/Stop, ajan näyt-
töön syttyy .

 Avaa luukku.

Uuden ohjelman valitseminen

 Sulje luukku.

 Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin toisen
ohjelman kohdalle.

 Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Pyykin lisääminen
 Avaa luukku.

 Kuuma pyykki ja rummun kuuma
pinta aiheuttavat palovammojen vaa-
ran.
Varo, ettet polta itseäsi.
Anna pyykin jäähtyä ja ole varovai-
nen ottaessasi sitä rummusta.

 Lisää tarvittaessa pyykkiä.

 Sulje luukku.

 Käynnistä ohjelma.

Pyykin lisääminen ajastusajan
kuluessa
Voit avata luukun ja lisätä tai poistaa
pyykkiä.

- Kaikki asetukset säilyvät ennallaan.

- Voit vielä halutessasi muuttaa kui-
vuusastetta.

 Avaa luukku.

 Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.

 Sulje luukku.

 Kosketa lopuksi hipaisupainiketta
Start/Stop, jolloin aika alkaa jälleen
kulua.

Jäljellä oleva aika
Jos muutat ohjelman kulkua, näyttöruu-
dussa näkyvä jäljellä oleva aika voi
muuttua.
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Tuoksupatruunan asettaminen
paikalleen

Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava
lisävaruste) voit lisätä pyykkiin tuoksua
kuivauksen aikana.

 Tuoksupatruunan vääränlainen
käyttö aiheuttaa terveysvaaran ja tuli-
palovaaran.
Tuoksupatruunasta vuotava aine voi
iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa
terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi
myös aiheuttaa tulipalon.
Lue ensin kappale Tärkeitä turvalli-
suusohjeita – Tuoksupatruunan käyt-
tö (erikseen ostettava lisävaruste)*.

Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoit-
tamalla tavalla. Älä pidä sitä vinossa
tai ylösalaisin, ettei tuoksuaine pääse
vuotamaan pois.

 Pidä patruunasta tukevasti kiinni, jot-
tei se pääse vahingossa aukeamaan.

 Vedä sinetti irti.

 Avaa kuivausrummun luukku.

Työnnä tuoksupatruuna ylempään
nukkasihtiin. Sijoitusaukko on kahva-
syvennyksen vieressä.

Kun sijoitusaukossa ei ole tuoksupat-
ruunaa, pidä sen liukusuljin suljettu-
na, jottei sinne kertyisi nukkaa.
Liu'uta suljin kokonaan alas (nuoli).

 Avaa liukusuljinta, kunnes se on ääri-
asennossa ylhäällä.
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 Työnnä tuoksupatruuna aukkoon vas-
teeseen saakka.

Merkintöjen  ja  tulee osua koh-
dakkain.

 Kierrä tuoksupatruunan ulompaa ren-
gasta  aavistuksen verran myötä-
päivään.

Tuoksupatruuna voi pudota pois.
Kierrä ulompaa rengasta siten, että
merkinnät  ja  tulevat kohdak-
kain.
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Tuoksupatruunan avaaminen
Voit säätää tuoksun voimakkuutta en-
nen kuivausta.

 Kierrä ulompaa rengasta myötäpäi-
vään: Mitä enemmän tuoksupatruu-
naa avaat, sitä voimakkaampi tuoksu
on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne
ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika
on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän
korkea. Tuoksu leviää myös kuivaus-
rummun sijoitustilaan. Pyykkiin ei tule
tuoksua ohjelmassa Aikaohjelma kylmä.

Tuoksupatruunan sulkeminen
Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jäl-
keen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.

 Kierrä ulompaa rengasta vastapäi-
vään, kunnes merkintä b on kohdas-
sa _.

Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman
tuoksua, ota tuoksupatruuna pois ko-
neesta ja säilytä sitä tällä välin alkupe-
räispakkauksessaan.

Kun pyykkiin ei enää tule riittävästi
tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uu-
teen.
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Tuoksupatruunan irrottaminen/
vaihtaminen

 Kierrä ulompaa rengasta vastapäi-
vään, kunnes merkinnät a ja b tule-
vat kohdakkain.

 Vaihda tuoksupatruuna toiseen.

Säilytä tuoksupatruunaa alkuperäispak-
kauksessaan aina, kun se ei ole paikal-
laan kuivausrummussa.

Voit ostaa uuden tuoksupatruunan
Miele-kauppiaaltasi, Miele-huollosta
tai Mielen verkkokaupasta.

Tuoksuainetta voi vuotaa patruunas-
ta. Älä aseta tuoksupatruunaa ma-
kuuasentoon.

- Älä säilytä myyntipakkausta, johon
olet laittanut koneesta väliaikaisesti
pois ottamasi tuoksupatruunan, kyl-
jellään tai ylösalaisin. Muuten tuok-
suainetta voi päästä vuotamaan.

- Säilytä tuoksupatruunaa kuivassa ja
viileässä äläkä altista sitä suoralle au-
ringonvalolle.

- Kun ostat uuden patruunan: poista si-
netti vasta juuri ennen käyttöä.
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Puhdistusvälit

Tässä kuivausrummussa on moninker-
tainen suodatinjärjestelmä, joka koos-
tuu nukkasihdistä ja jalustan hieno-
suodattimesta.
Suodatinjärjestelmä kerää pyykistä
kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Jos et puhdista sitä säännöllisesti, kui-
vausajat voivat pidentyä.

 Epäsäännöllisen puhdistuksen
aiheuttama tulipalovaara.
Suodattimiin ja kuivausrumpuun ker-
tyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran.
Tarkasta suodatinjärjestelmä ja ilma-
kanava säännöllisesti. Puhdista ne
aina, kun niissä on vähänkin nukkaa.

 Suodattimien puuttuminen tai
vaurioituneet suodattimet aiheuttavat
koneeseen vaurioita.
Suodatinjärjestelmään ja kuivaus-
rumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tu-
lipalovaaran ja koneen vaurioitumi-
sen vaaran.
Älä missään tapauksessa käytä kui-
vausrumpua ilman suodattimia. Vaih-
da vaurioituneet suodattimet välittö-
mästi uusiin.

Nukkasihtien puhdistaminen

Tässä kuivausrummussa on kaksi nuk-
kasihtiä luukun täyttöaukon alueella:
ylempi ja alempi nukkasihti, jotka ke-
räävät tekstiileistä irtoavan nukan.

Puhdista nukkasihdit jokaisen käyttö-
kerran jälkeen. Näin ohjelma-aika ei pi-
tene tarpeettomasti.

Puhdista nukkasihdit myös silloin, kun
merkkivalo  syttyy.

Merkkivalon  sammuttaminen:

 Avaa ja sulje luukku, kun kuivausrum-
mun virta on päällä.

Tuoksupatruunan irrottaminen

Jollet puhdista nukkasihtejä ja hieno-
suodatinta säännöllisesti, tuoksun voi-
makkuus heikkenee.

 Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale
Tuoksupatruuna – Tuoksupatruunan
irrottaminen/vaihtaminen.
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Näkyvän nukan poistaminen

Vinkki: Voit poistaa nukan kätevästi pö-
lynimurilla.

 Avaa luukku.

 Irrota ylempi nukkasihti vetämällä sitä
eteenpäin ulos.

 Poista nukka (ks. nuolet).

 Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien
suodattimien pinnoilta ja rei'itetystä
pyykinohjaimesta.

 Työnnä ylempi nukkasihti takaisin
niin, että se selvästi napsahtaa pai-
kalleen.

 Sulje luukku.
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Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen
perusteellinen puhdistus

Puhdista nämä osat perusteellisesti,
jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos
nukkasihdit ovat näkyvästi likaiset tai
tukkeutuneet.

 Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale
Tuoksupatruuna.

 Irrota ylempi nukkasihti vetämällä sitä
eteenpäin ulos.

 Kierrä alemman nukkasihdin keltaista
vipua nuolen osoittamaan suuntaan
(kunnes se napsahtaa auki).

 Tartu keltaiseen vipuun ja nosta nuk-
kasihti ulos koneesta.

 Poista näkyvä nukka pölynimurilla.
Käytä pölynimurin pitkää rakosuutinta
ja imuroi myös nukkasihdin alla olevat
ilmanohjausaukot.

Puhdista nukkasihti lopuksi vielä kos-
tealla.

Märkäpuhdistus

 Huuhtele nukkasihtien pinnat juokse-
valla lämpimällä vedellä.

 Pyyhi molempien nukkasihtien sileät
muovipinnat lopuksi vielä kostealla lii-
nalla.

Märät sihdit voivat aiheuttaa toimin-
tahäiriöitä kuivauksen aikana.
Ravistele vesipisarat nukkasihdeistä
perusteellisesti ja pyyhi sihdit varo-
vasti kuiviksi.
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 Työnnä alempi nukkasihti paikalleen
alas ja lukitse se keltaisella vivulla.

 Työnnä ylempi nukkasihti kokonaan
sisään.

 Sulje luukku.
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Jalustan hienosuodattimen
puhdistus

Puhdista jalustassa sijaitseva hieno-
suodatin aina, kun merkkivalo  syt-
tyy tai kun ohjelma-ajat alkavat piden-
tyä.

Merkkivalon  sammuttaminen:

 Avaa ja sulje luukku, kun kuivausrum-
mun virta on päällä.

Vinkki: 
Puhdistus kuivausrummun normaalikäy-
tössä: aina, kun merkkivalo  syttyy.
Puhdistus kuivausrummun jatkuvassa
käytössä: kerran päivässä.

 Jalustan hienosuodattimen riittä-
mätön puhdistus tai kuluminen vau-
rioittaa konetta.
Tukkeutunut kosteudentiivistin ei
pysty huolehtimaan asianmukaisesta
ilman- ja lämmönvaihdosta. Huolto
on kutsuttava paikalle.
Voit välttää tämän noudattamalla tä-
män käyttöohjeen ohjeita.

Jalustan hienosuodattimen irrotus

 Avaa kosteudentiivistimen luukku pai-
namalla sen pientä pyöreää syven-
nystä.

Luukku ponnahtaa auki.

 Vedä hienosuodatin ulos tarttumalla
sen kahvaan.

Oikeanpuoleinen ohjainnasta tulee esiin.
Ohjainnastan ansiosta kosteudentiivisti-
men luukun voi sulkea vain, kun jalustan
hienosuodatin on oikein päin paikallaan.
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Jalustan hienosuodattimen puhdistus

 Pese hienosuodatin perusteellisesti
juoksevan veden alla.

 Puristele suodatinta aina välillä hellä-
varaisesti.

 Pese suodatinta kunnes siinä ei enää
näy nukkaa tai pesuainejäämiä.

Toimintahäiriön vaara.
Älä asenna hienosuodatinta takaisin
paikalleen läpimärkänä.

 Huonosti puhdistettu tai vaurioi-
tunut jalustan hienosuodatin aiheut-
taa vaurioita.
Ellet puhdista jalustan hienosuoda-
tinta riittävän usein tai jos suodatin
on kulunut tai jopa vaurioitunut, kos-
teudentiivistin tukkeutuu ajan myötä.
Tukkeutunut kosteudentiivistin ei
pysty huolehtimaan riittävästä ilman-
ja lämmönvaihdosta. Huolto on täl-
löin kutsuttava paikalle.
Tarkasta jalustan hienosuodatin koh-
dassa “Jalustan suodattimen vaihto”
annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
aina ennen puhdistusta että sen jäl-
keen. Varmista, että suodatin on
puhdistuksen jälkeen täysin moitteet-
tomassa kunnossa.

 Poista nukka kahvasta kostealla liinal-
la.

Jalustan hienosuodattimen vaihto

 Suodatin kuluu, kun kuivausrum-
pu on jatkuvassa käytössä.
Kuin kuivausrumpu on jatkuvassa
käytössä ja suodatinta puhdistetaan
usein, se voi ajan mittaan kulua. Kos-
teudentiivistin voi tällöin tukkeutua.
Jos havaitset suodattimessa seuraa-
vanlaisia merkkejä kulumisesta joko
ennen puhdistusta tai sen jälkeen,
vaihda suodatin uuteen välittömästi
(erikseen ostettava lisävaruste).
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Suodatin ei istu enää tiiviisti

Suodattimen reunat eivät ole tiiviit ja
suodatin on vääntynyt. Nukka pääsee
vääntyneiden reunojen ohi kosteudentii-
vistimeen. Näin kosteudentiivistin tuk-
keutuu ajan mittaan.

Suodatin on vääntynyt

Vääntyminen on merkki siitä, että suo-
datin on tukkeutunut jatkuvassa käytös-
tä ja siten myös kulunut.

Murtumia, repeämiä, painaumia

Nukka pääsee murtumien ja halkeamien
kautta kosteudentiivistimeen ja aiheut-
taa sen tukkeutumisen.

Painaumat ovat merkki siitä, että suo-
datin on tukkeutunut jatkuvassa käytös-
tä ja siten myös kulunut.
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Valkoisia tai muunvärisiä jäämiä

Jäämät ovat joko pyykistä irronneita
kuituja tai pesuainejäämiä ja ne tukkivat
suodattimen. Jäämiä on suodattimen
etupinnalla ja reunoissa. Ääritapauksis-
sa jäämät muodostavat vaikeasti irrotet-
tavaa karstaa. 
Jäämät ovat merkki siitä, että suodatin
ei enää istu kunnolla paikalleen, vaikka
se näyttäisikin moitteettomalta: Nukkaa
pääsee läpi suodattimen reunojen ohi.

Jos suodattimeen kertyy tällaisia jäämiä
taas nopeasti puhdistuksen jälkeen,
suodatin on vaihdettava uuteen.

Jalustan hienosuodattimen luukun
puhdistus

 Poista nukka kostealla liinalla.
Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.

 Varmista (myöhemmin), etteivät jääh-
dytysrivat ole nukan tukkimat.
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Kosteudentiivistimen tarkastus

 Terävät jäähdytysrivat aiheuttavat
loukkaantumisvaaran.
Viiltohaavojen vaara.
Älä koske jäähdytysripoihin käsin.

 Varmista, ettei tilaan ole kertynyt nuk-
kaa.

Jos havaitset nukkaa:

 Kosteudentiivistimen vääränlai-
nen puhdistus aiheuttaa vaurioiden
vaaran.
Jos jäähdytysrivat vaurioituvat tai tai-
puvat, kuivausrummun kuivausteho
heikkenee.
Käytä puhdistukseen pölynimuria ja
sen pölysuutinta. Älä paina pölysuu-
tinta kosteudentiivistimen jäähdytys-
ripoja vasten, vaan imuroi varovasti
niiden päältä.

 Imuroi näkyvä lika varovasti pois pö-
lynimurilla.
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Hienosuodattimen asettaminen pai-
kalleen

 Työnnä hienosuodatin oikeinpäin kiin-
ni kahvaan.

Näin varmistat, että suodatin tulee oi-
keinpäin kosteudentiivistimeen:

 Työnnä hienosuodattimen kahvaa ja
suodatinta eteenpäin ohjainnastoja
pitkin:

- Kahvassa olevan Miele-tekstin on tul-
tava oikeinpäin.

 Työnnä hienosuodatin kokonaan si-
sään.

Oikeanpuoleinen ohjainnasta menee sa-
malla sisään.

 Sulje kosteudentiivistimen luukku.

 Kuivausrumpua ei saa käyttää il-
man hienosuodatinta tai kosteuden-
tiivistimen luukun ollessa auki. Kone
voi vaurioitua ja kuivausteho heikke-
nee.
Suuret nukkakertymät voivat ajan
mittaan vaurioittaa kuivausrumpua.
Epätiivis järjestelmä heikentää kuiva-
ustehoa.
Käytä kuivausrumpua vain, kun jalus-
tan hienosuodatin on kunnolla pai-
kallaan ja kosteudentiivistimen luuk-
ku on kiinni.
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Kuivausrummun puhdistus

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

 Vääränlaiset puhdistusaineet ja
-välineet aiheuttavat vaurioiden vaa-
ran.
Vääränlaiset aineet voivat vahingoit-
taa muovisia pintoja ja muita koneen
osia.
Älä koskaan käytä puhdistukseen
hankausaineita, liuottimia, lasinpe-
suaineita tai yleispuhdistusaineita.

 Vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran.
Kuivausrummun päälle tai sisään
pääsevä vesi aiheuttaa sähköisku-
vaaran.
Älä missään tapauksessa suihkuta
kuivausrumpua puhtaaksi. Pyyhi se
kevyesti kostutetulla pehmeällä liinal-
la.

 Puhdista kuivausrumpu ja luukun si-
säpuolinen tiiviste vain kevyesti kos-
tutetulla pehmeällä liinalla, jossa on
vähän mietoa pesuainetta tai saip-
puaa.

 Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä
pyyhkeellä.

 Rummun ja koneen muut teräksiset
osat voit puhdistaa ruostumattoman
teräksen puhdistukseen tarkoitetulla
aineella.
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Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua
huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian
mahdollinen syy.

Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset

Ongelma Syy ja toimenpide

Merkkivalo  palaa oh-
jelman päätyttyä.

Nukkasihdit voivat olla tukossa.
 Puhdista nukkasihdit.
 Puhdista jalustan hienosuodatin.
 Ks. kappale Puhdistus ja hoito.

Voit halutessasi ottaa tarkistusmerkkivalon  pois
käytöstä:
 Avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran

ollessa päällä).

Voit itse vaikuttaa tämän tarkistusmerkkivalon  toi-
mintaan: ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot – 
Puhdistustarpeen näyttö.

Tarkistusmerkkivalo 
palaa, kun kone on py-
sähtynyt kesken ohjel-
man, ja koneesta kuu-
luu merkkiääni.

Poistovesiletku on mutkalla.
 Tarkasta poistovesiletku.

Voit halutessasi ottaa tarkistusmerkkivalon  pois
käytöstä:
 Avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran

ollessa päällä).

 palaa Ohjelmanvalitsimen asentoa on muutettu.
 Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäisen ohjel-

man kohdalle, niin jäljellä oleva aika tulee taas nä-
kyviin.

Ohjelman lopussa palkit
vilkkuvat:
.........

Ohjelma on päättynyt, mutta pyykin jäähdytys on vie-
lä kesken.
 Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen

jäähtymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.

Kun kytket koneen vir-
ran päälle, näytössä
vilkkuu/palaa , ohjel-
manvalinta ei ole mah-
dollista.

PIN-koodi on otettu käyttöön.
 Katso kappale Ohjelmoitavat toiminnot –  PIN-

koodi.
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Ongelma Syy ja toimenpide

 ja  vilkkuvat ohjel-
man keskeydyttyä, ko-
neesta kuuluu merkki-
ääni.

Nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat tukossa.
 Puhdista nukkasihdit.
 Puhdista jalustan hienosuodatin.
 Puhdista ilmakanavat. Ilmakanavilla tarkoitetaan il-

man kulkureittiä jalustan hienosuodattimen ja kos-
teudentiivistimen alla.

 Ks. kappale Puhdistus ja hoito.

Voit poistaa virheilmoituksen  :
 Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin

päälle.

 ja jokin muu numero-
sarja vilkkuvat ohjelman
keskeydyttyä, koneesta
kuuluu merkkiääni.

Häiriölle voi olla monia syitä.
 Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin

päälle.
 Käynnistä jokin ohjelma.

Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus nä-
kyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteys
huoltoon.

: palaa ja ohjelma on
keskeytynyt, koneesta
kuuluu merkkiääni.

Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kierty-
nyt rullalle.
 Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä tarvittaessa

pyykin määrää.
 Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin

päälle.
 Käynnistä jokin ohjelma.
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Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

Ongelma Syy ja toimenpide

Pyykki ei ole kuivunut
tarpeeksi.

Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä teks-
tiilejä.
 Jatka kuivaamista ohjelmalla Aikaohjelmat lämmin.
 Valitse jatkossa tekstiileille sopiva ohjelma.

Vinkki: Voit muuttaa tiettyjen ohjelmien kuivuusasteita
vastaamaan yksilöllisesti omia tarpeitasi. Ks. kappale
Ohjelmointitoiminnot, kohdat  Kuivuusasteet Puu-
villa,  Kuivuusasteet Siliävät.

Pyykistä tai höyhenillä
täytetyistä tyynyistä
muodostuu epämiellyt-
tävää hajua kuivauksen
aikana.

Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta.
Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat
hajua lämmetessään.
 Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita.
 Tyynyt: Anna tyynyjen tuulettua kuivausrummun ul-

kopuolella.

Tekokuitutekstiilit ovat
sähköisiä kuivauksen
jälkeen.

Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista säh-
köä.
 Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yh-

teydessä huuhteluainetta.

Tekstiileihin muodostuu
nukkaa.

Tekstiileistä irtoaa nukkaa, joka on muodostunut pää-
osin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun ai-
kana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muo-
dostumiseen.
Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin
ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa.
 Ks. kappale “Puhdistus ja hoito”.
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Kuivaus kestää erittäin kauan.

Ongelma Syy ja toimenpide

Kuivaus kestää liian
kauan tai ohjelma kes-
keytyy itsestään.*

Sijoitustilassa on liian lämmintä.
 Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.

Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia
ilmakanavat.
 Puhdista nukkasihdit ja hienosuodatin (ks. kappale

Puhdistus ja hoito – Nukkasihtien puhdistus ja Hie-
nosuodattimen puhdistus).

 Poista näkyvä nukka kosteudentiivistimestä (ks.
kappale Puhdistus ja hoito – Hienosuodattimen
puhdistus).

Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kierty-
nyt rullalle.
Rumpu on liian täynnä.
 Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä pyykin määrää.
 Käynnistä jokin ohjelma.

Jäähdytysilman imuaukko (ritilä alhaalla oikealla) on
peitetty jollain esineellä.
 Poista pyykkikori tai muut esteet imuaukon edestä.

Olet asettanut nukkasihdit tai hienosuodattimen pai-
kalleen märkinä.
 Nukkasihtien ja hienosuodattimien on oltava kui-

via.

Tekstiilit ovat liian märkiä.
 Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkous-

nopeudella.

Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole
pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein.
 Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut.
 Jos ongelma toistuu, kuivaa jatkossa tällaiset vaat-

teet ohjelmalla Aikakuivaus.

* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle ennen kuin
käynnistät ohjelman.
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Muita häiriötilanteita

Ongelma Syy ja toimenpide

Kuivausrummusta kuu-
luu käyntiääniä (suri-
naa/hurinaa),

Kyseessä ei ole häiriö! Kompressori on käynnissä.
Kyse on kompressorin käynnistä aiheutuvista nor-
maaleista äänistä.

Mitään ohjelmaa ei voi
käynnistää.

Häiriölle voi olla monia syitä.
 Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
 Kytke kuivausrummun virta päälle.
 Sulje kuivausrummun luukku.
 Tarkasta sulake.

Vain hipaisupainike
Start/Stop vilkkuu hi-
taasti.

10 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä merkki-
valot ja hipaisupainikkeet pimenevät ja vain hipaisu-
painike Start/Stop vilkkuu hitaasti: energiansäästö.
Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali
toiminta.
Jos meneillään on pöyhintävaihe, rumpu pyörähtää
aika ajoin.
 Kosketa mitä tahansa hipaisupainiketta, niin oh-

jauspaneeli näkyy taas normaalisti.

Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot –  Ohjaustaulun
pois päältä kytkeytyminen.

Kuivausrumpu on kyt-
keytynyt itsestään pois
päältä ohjelman päätyt-
tyä.

Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois
päältä: energiansäästö. Kyseessä ei ole häiriö, vaan
elektroniikan normaali toiminta.
 Kytke kuivausrummun virta päälle valitsemalla jo-

kin ohjelma.

Rummun sisävalo ei pa-
la.

Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois
päältä, kun suljet luukun.
Rummun sisävalo kytkeytyy energiansäästösyistä
pois päältä muutaman minuutin kuluttua, kun luukku
jää auki pitemmäksi aikaa.
Kun koneen virta on kytketty päälle, rummun sisä-
valo syttyy, kun avaat luukun.
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Yhteydenotto häiriötilanteissa
Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriö-
tä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita
myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot
löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokil-
vestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kui-
vausrummun täyttöluukun:

Erikseen ostettavat lisävarus-
teet
Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tä-
hän kuivausrumpuun saat Miele-kaup-
piaaltasi tai valtuutetusta Miele-huolto-
liikkeestä.
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Näkymä etupuolelta

a Verkkoliitäntäjohto

b Ohjaustaulu

c Luukku

d Jalustan hienosuodattimen luukku
– älä avaa kuivauksen aikana

e 4 säätöjalkaa

f Ilmankiertoaukko jäähdytysilmaa var-
ten
– älä peitä pyykkikorilla tai vastaa-

valla
g Tiivistyneen veden poistoletku

h Takaiskuventtiili, välttämätön

i Takaiskuventtiili, suositeltava
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Näkymä takapuolelta

a Kansilevyn takana olevat kohdat,
josta koneeseen voidaan tarttua kul-
jetuksen aikana (nuolet)

b Tiivistyneen veden poistoletku

c Koukku, johon koneen verkkoliitän-
täjohto voidaan ripustaa kuljetuksen
ajaksi

d Verkkoliitäntäjohto

Asennusvaihtoehdot
kaikki mitat ovat millimetrejä, mm

Näkymä sivulta

1054

636 85
0

600

47062

Näkymä yläpuolelta

1054

170°
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Pesutorni

min. 300

1702

Tähän tarvitaan pesutornin välirakennussar-
ja*. Asennus on jätettävä Mielen valtuutta-
man huoltoliikkeen tehtäväksi.

Koneen asentaminen erilleen seinästä on
suositus, jonka tarkoitus on helpottaa huol-
totöitä.

* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

Kuivausrummun siirtäminen si-
joituspaikkaan

 Vääränlainen kuljetus vaurioittaa
kuivausrumpua.
Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu
pääsee kaatumaan, ja kaatuminen
voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.
Kun kuljetat kuivausrumpua, varmis-
ta, että se pysyy vakaasti pystyssä.

Kuivausrummun kuljettaminen

 Kuljetus makuuasennossa: aseta kui-
vausrumpu oikealle tai vasemmalle
kyljelleen.

 Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät
nokkakärryjä, aseta kuivausrumpu
kärryihin sivuttain eli oikea tai vasen
sivuseinä kärryä vasten.



Asennus

*INSTALLATION*

59

Kuivausrummun kantaminen sijoitus-
paikkaan

 Irtoavan kannen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
Kansilevyn takaosan kiinnitys voi
haurastua ajan mittaan. Tällöin kansi-
levy saattaa murtua kannettaessa.
Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen
kuin nostat konetta kansilevystä.

 Kanna kuivausrumpua etumaisista
säätöjaloista ja takapuolelta koneen
kansilevyn ulokkeesta.

Sijoituspaikka

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jos-
sa täyttöluukun avautumisalueelle
osuu suljettava ovi, työntöovi tai vas-
takkaiseen suuntaan avautuva ovi.

Tasaantumisaika paikalleen sijoitta-
misen jälkeen

 Liian aikaisin suoritettu käyttöön-
otto aiheuttaa vahinkojen vaaran.
Lämpöpumppu voi vahingoittua.
Odota vähintään yksi tunti, ennen
kuin kytket kuivausrummun päälle
sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Kuivausrummun suoristaminen

Kuivausrumpu on asetettava luotisuo-
raan. Vain tällöin se voi toimia moitteet-
tomasti.
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Voit tasata lattian epätasaisuuksia kier-
rettävien säätöjalkojen avulla.

Tätä kuivausrumpua ei saa sijoittaa
työtason alle.

Älä missään tapauksessa peitä kui-
vausrummun ilmankiertoaukkoja.
Kuivausrummun pohjan ja lattian vä-
listä ilmarakoa ei saa missään ta-
pauksessa tukkia pitkänukkaisilla
matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.
Muussa tapauksessa kone ei saa tar-
peeksi kylmää korvausilmaa.

Sijoituspaikan ilmanvaihto

- Kuivausrumpu poistaa kuivauksen ai-
kana ottamansa korvausilman lämpi-
mänä koneesta. Siksi sinun on huo-
lehdittava sijoituspaikan hyvästä il-
manvaihdosta, varsinkin jos huonetila
on pieni, esimerkiksi avaamalla ikku-
na.

- Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen
lämpötila ole liian korkea. Jos huo-
neessa on muita lämpöä tuottavia ko-
neita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdos-
ta tai kytke muut koneet pois päältä.

Muussa tapauksessa kuivausrummun
käyntiajat voivat pidetä ja kuivaus kulut-
taa turhaan energiaa.



Asennus

*INSTALLATION*

61

Tiivistyneen veden poistoletku

Tiivistynyt vesi johdetaan suoraan ulos
kuivausrummusta koneen takaseinäs-
sä olevan poistovesiletkun kautta.

Poistoletkun asennus

 Asiaton käsittely voi vaurioittaa
vedenpoistoletkua.
Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa
vuotaa.
Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä
tai taita sitä.

Vinkki: Käytä kaarevaa letkunpidikettä,
niin poistoletku pysyy suorana.

Poistoletkun pituus: 1400 mm
Veden poistokorkeus: 1000 mm

 Vedä poistoletku irti pidikkeistä.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

Vinkki: Huomioi valitsemasi sijoitus-
vaihtoehdon mukaiset veden vuotami-
seen tai takaisinvirtaukseen liittyvät va-
roitukset.

- Ripustus käsienpesu- tai huuhtelu-
altaaseen

- Poistoveden johtaminen lattiakaivoon

- Kiinteä liitäntä viemäriputken poisto-
liitäntään

- Sellaiset poistoliitännät, joissa sa-
maan poistovesiputkeen liitetään
myös pesukone, astianpesukone tai
jokin muu vettä poistava kone

 Vuotavan veden aiheuttamien
vahinkojen vaara.
Jos letkun pää pääsee irtoamaan,
lattialle valuva vesi voi aiheuttaa va-
hinkoja.
Kiinnitä letku siksi kunnolla paikal-
leen (esim. sitomalla se).

 Takaisinvirtaavan kondenssive-
den aiheuttama vahinkojen vaara.
Vesi voi päästä virtaamaan tai imey-
tymään takaisin kuivausrumpuun. Tä-
mä vaurioittaa kuivausrumpuja ja ve-
si vuotaa ulos.
Käytä takaiskuventtiiliä, jos poistolet-
kun pää tulee veteen tai liität sen eril-
liseen, vettä johtavaan liitäntään.
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Esimerkki: Kiinteä liitäntä viemäriput-
ken poistoliitäntään

1. Sovitinkappale

2. Viemäriliitännän mutteri

3. Letkunkiristin

4. Jatkoletku

5. Takaiskuventtiili ja letkunkiristimet*

6. Kuivausrummun poistoletku

 Asenna liitäntäkappale 1 yhdessä vie-
märiliitännän pyälletyn mutterin 2
kanssa viemäriputken päähän. 
Yleensä viemäriliitännän mutteri on
suljettu sulkulevyllä, joka on otettava
pois ennen poistoletkun liittämistä.

 Työnnä letkun pää 4 sovitinkappalee-
seen 1.

 Kiristä letkunkiristin 3 heti viemärilii-
tännän mutterin taakse ruuvitaltan
avulla.

 Asenna takaiskuventtiili 5 kuivaus-
rummun poistoletkuun 6.

Takaiskuventtiili 5 on asennettava si-
ten, että nuoli osoittaa veden virtaus-
suuntaan (viemäriputken suuntaan).

 Kiinnitä takaiskuventtiili molemmilta
puolin kuvan osoittamalla tavalla let-
kunkiristimillä.
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Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä kuivausrum-
puja, joiden liitäntäjohto on varustettu
pistotulpalla, että kuivausrumpuja,
joissa ei ole pistotulppaa.

Kun liitäntäjohdossa on pistotulppa:

- Kuivausrummussa on sukopistotul-
palla varustettu verkkoliitäntäjohto,
jonka voi liittää suoraan sukopisto-
rasiaan.

- Sukopistorasiaan on päästävä aina
käsiksi myös kuivausrummun asen-
nuksen jälkeen, jotta kone on helppo
irrottaa sähköverkosta.

 Väärä liitäntäjännite voi vaurioit-
taa konetta.
Tiedot koneen nimellisottotehosta ja
tarvittavista sulakkeista löytyvät ar-
vokilvestä.
Ennen koneen liittämistä sähköverk-
koon on tarkistettava, että käytettä-
vät sulakkeet ja sähköverkon jännite
vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-nor-
min tai muiden kansallisten ja paikallis-
ten määräysten mukaisesti kiinteästi
asennettuun pistorasiaan.

Tätä kuivausrumpua ei saa missään ta-
pauksessa liittää sähköverkkoon jatko-
johdon tai haaroituspistorasian avulla,
jottei koneen sähköturvallisuus heikke-
ne (palovaara).

Jos kone asennetaan kiinteästi sähkö-
verkkoon, asennus on varustettava eril-
lisellä, kaikki koskettimet avaavalla ero-
tuskytkimellä. Käytettävän kytkimen
erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia
kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisi-

met, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/
EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa
tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on
päästävä helposti käsiksi, jolloin kone
on helppo irrottaa sähköverkosta milloin
tahansa.

 Sähköiskuvaara.
Kun kuivausrumpu irrotetaan sähkö-
verkosta, on varmistettava, ettei ku-
kaan voi epähuomiossa liittää sitä ta-
kaisin.
Erotuskytkimen on oltava lukittavissa
tai koneen erottamista sähköverkosta
on pystyttävä valvomaan muulla ta-
voin koko ajan.

Myös sähköliitännän uusiminen, asen-
nukseen tehtävät muutokset, suojamaa-
doituksen toimivuuden testaus ja käy-
tettävän sulakkeen valinta on aina an-
nettava sähköalan ammattilaisten tehtä-
väksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät
VDE-määräykset sekä paikallisen säh-
könjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Älä varusta kuivausrummun sähkölii-
täntää laitteilla, jotka kytkevät ko-
neen virran automaattisesti pois
päältä (esim. kellokytkimet).
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Korkeus 850 mm

Leveys 596 mm

Leveys (vain koneet, joissa teräksinen
kansi)

605 mm

Syvyys 636 mm

Syvyys luukku avattuna 1054 mm

Paino 62 kg

Rummun tilavuus 120 l

Täyttömäärä 7 kg (kuivan pyykin paino)

Poistoletkun pituus 1400 mm

Verkkoliitäntäjohdon pituus 2000 mm

Liitäntäjännite ks. arvokilpi koneen takaseinässä

Liitäntäteho ks. arvokilpi koneen takaseinässä

Sulake ks. arvokilpi koneen takaseinässä

Tyyppihyväksynnät ks. arvokilpi koneen takaseinässä

Ledit luokka 1

Kylmäaineen nimi R450A

Kylmäaineen määrä 0,310 kg

Kylmäaineen kasvihuonepotentiaali 605 kg CO2 e

Koneen kasvihuonepotentiaali 188 kg CO2 e

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus
käytön aikana

925 N

Tuoteturvallisuus täyttää normit EN 50570, EN 60335

A-painotettu äänenpainetaso LpA työ-
paikalla normin EN ISO 11204/11203
mukaan

< 70 dB re 20 μPa
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Kotitalouksien kuivausrumpuja koskeva tuoteseloste
EU:n delegoidun asetuksen 392/2012 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki PDR300HP SmartBiz

Nimelliskapasiteetti
1 7,0 kg

Kotitalouksien kuivausrummun tyyppi (Hormiin poistava / Kondensoiva) - / ●
Energiatehokkuusluokka

A+++ (tehokkain) D (vähiten tehokas) A+++

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEc)
2 152 kWh/v

Kuivausrumpu (automaattinen / muu) ● / -

Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus

Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (täysi rumpu) 1,22 kWh

Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (vajaa rumpu) 0,71 kWh

Painotettu tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po) 0,40 W

Painotettu tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (Pl) 0,40 W

Päälle jätettynä -tilan kesto (Tl)
3 15 min

Peruspesuohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koske-

vat
4

Puuvilla kaappikuiva

Vakiopuuvillaohjelman kesto

Painotettu ohjelman kesto 131 min

Ohjelman kesto (täysi rumpu) 165 min

Ohjelman kesto (vajaa rumpu) 106 min

Kondensointitehokkuusluokka
5

A (tehokkain) G (vähiten tehokas) A

Painotettu kondensointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalla (täysi rumpu ja va-
jaa rumpu)

95 %

Keskimääräinen kondensointitehokkuusluokka vakiopuuvillaohjelmalla (täysi
rumpu)

95 %

Keskimääräinen kondensointitehokkuusluokka vakiopuuvillaohjelmalla (vajaa
rumpu)

95 %

Äänitehotaso (LWA)
6 66 dB(A) re 1 pW

Kalusteisiin sijoitettava -

● Kyllä
1

kiloina puuvillatekstiilejä, kun kone on täynnä ja käytetään vakiopuuvillaohjelmaa
2

Laskettu 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla sekä tehonsääs-
tötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavas-
ta.
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3
Jos kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu tehonhallintajärjestelmällä

4
Ohjelma sopii tavallisten, märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja se on energiankulutuksen kannal-
ta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma

5
Jos kotitalouksien kuivausrumpu on kondensoiva

6
Vakiopuuvillaohjelma (täysi kone)
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Täyttömää-

rä
1

Pesukoneen
loppulinkous-

nopeus

Jään-
nös-

kosteus

Sähköä Ohjel-
ma-ai-

ka

kg kierr./min % kWh min

 Puuvilla Eco

Kaappikuiva
2

7,0

3,5

1 000

1 000

60

60

1,22

0,71

165

106

Valko-/kirjopyykki Kaappikuiva 7,0

7,0

7,0

1 200

1 400

1 600

53

50

44

1,08

1,02

0,90

133

125

110

Valko-/Kirjopyykki Silityskuiva 7,0

7,0

7,0

7,0

1 000

1 200

1 400

1 600

60

53

50

44

0,92

0,84

0,78

0,66

130

101

94

79

Siliävät kuidut Kaappikuiva 4,0 1 200 40 0,47 74

Villan viimeistely 2,0 1 000 50 0,02 5

Hellävarainen sileytys 1,0 1 000 50 0,30 50

Pika Kaappikuiva 4,0 1 000 60 0,85 125

1
  Kuivan pyykin paino

2
 Energiamerkintäasetuksen 392/2012/EU mukainen vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti

mitattuna

Kaikki muut kuin merkityt arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti

Tekstiilien laatu, täyttömäärä, pyykin jäännöskosteus linkouksen jälkeen ja sähköverkon jännite-
vaihtelut, vedenkovuus ja valittu lisätoiminto vaikuttavat edellä mainittuihin arvoihin.
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Ohjelmointi

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit
muuttaa kuivausrummun elektroniikan
asetuksia paremmin tarpeitasi vastaa-
viksi.

Ohjelmointiin sisältyvät nämä vaiheet
(, ,  ... ) ja siinä käytetään hipai-
supainikkeita.

Ohjelmointiin siirtyminen

Edellytykset

- Ohjelmanvalitsin on kierretty jonkin
ohjelman kohdalle.

- Kuivausrummun luukku on auki.

 Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop
ja pidä sormeasi sillä vaiheiden –
ajan.

 Sulje kuivausrummun luukku.

 Odota, kunnes aluksi nopeasti vilk-
kuva hipaisupainike Start/Stop alkaa
palaa yhtäjaksoisesti ...

  ... ja nosta sormesi hipaisupainik-
keelta Start/Stop vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyy .

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja
peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näy-
tössä kirjaimen  ja jonkin numeron
yhdistelmänä: 
esim. .

 Koskettamalla hipaisupainiketta 
tai  voit siirtyä seuraavaan tai edel-
tävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitava toiminto

 Kuivuusasteet Valko-/Kirjopyyk-
ki

 Kuivuusasteet Siliävät kuidut

 Jäähdytysvaihe

 Merkkiäänen kovuus

 Painikeääni

 PIN-koodi

 Johtokyky

 Kosketusnäytön pois päältä
kytkeytyminen

 Muisti

 Pöyhintä

 Summeri

 Puhdistustarpeen näyttö

 Himmeiden valokenttien kirk-
kaus

 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toi-
minto hipaisupainikkeella Start/Stop.
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Ohjelmoitavan toiminnon muuttami-
nen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon
käyttöön tai pois käytöstä tai valita toi-
mintoon erilaisia vaihtoehtoja.

Ohjelmoitavan toiminnon vaihtoehto
näkyy ajan näytössä merkin  ja jonkin
numeron yhdistelmänä: 
esim. .

 Koskettamalla hipaisupainiketta 
tai  voit ottaa ohjelmoitavan toimin-
non käyttöön tai pois käytöstä tai va-
lita eri vaihtoehtoja:

Ohjelmoitava toiminto

mahdolliset valinnat

       

 X X X  X X X

 X X X  X X X

  X X X X ... 

 X 

 X 

  X

  X

 X 

  X

 X X 

  X

 X X  X

 X  X X X X X

X = valittavissa

 = tehdasasetus

 Vahvista haluamasi asetus hipaisu-
painikkeella Start/Stop.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toi-
minnon numero näkyy jälleen näytössä:
esim. .

Ohjelmointitilasta poistuminen

 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysy-
västi koneen muistiin. Voit kuitenkin
muuttaa niitä milloin vain.
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 Kuivuusasteet Valko-/Kirjo-
pyykki

Ohjelman Valko-/kirjopyykki kuivuusas-
tetta voi säätää 7-portaisesti.

Asetusvaihtoehdot

 = vielä kosteammaksi

 = kosteammaksi

 = hieman kosteammaksi

 = tehdasasetus

 = hieman kuivemmaksi

 = kuivemmaksi

 = vielä kuivemmaksi

 Kuivuusasteet Siliävät kui-
dut

Ohjelman Siliävät kuidut kuivuusastet-
ta voi säätää 7-portaisesti.

Asetusvaihtoehdot

 = vielä kosteammaksi

 = kosteammaksi

 = hieman kosteammaksi

 = tehdasasetus

 = hieman kuivemmaksi

 = kuivemmaksi

 = vielä kuivemmaksi

 Jäähdytysvaihe

Voit pidentää ohjelman loppua edeltä-
vää jäähdytysvaihetta.

Asetusvaihtoehdot

 = tehdasasetus

 = 2 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 4 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 6 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 8 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 10 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 12 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 14 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 16 minuuttia pidempi jäähdytys

 = 18 minuuttia pidempi jäähdytys

 Merkkiäänen kovuus

Voit muuttaa merkkiäänen voimak-
kuutta.

Asetusvaihtoehdot

 = hiljemmaksi

 = tehdasasetus
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 Painikeääni

Voit kytkeä painikkeiden painalluksen
yhteydessä kuuluvan painikeäänen ko-
konaan pois käytöstä.

Asetusvaihtoehdot

 = pois

 = tehdasasetus

 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä
käyttämästä kuivausrumpuasi.

Kun kytket kuivausrummun päälle PIN-
koodin ollessa käytössä, sinun on valit-
tava ensin PIN-koodi. Vasta tämän jäl-
keen voit käyttää kuivausrumpua.

Asetusvaihtoehdot

 = pois (tehdasasetus)

 = päällä

Jos valitset asetuksen , kuivausrum-
pu kysyy sinulta PIN-koodia joka kerta
kun kytket kuivausrummun päälle.

Kuivausrummun käyttö PIN-koodin
kanssa

Aina kun kytket kuivausrummun päälle,
ajan näytössä vilkkuu ja palaa .
Pin-koodi on  eikä sitä voi muuttaa.

 Kosketa hipaisupainiketta  niin
monta kertaa, että koodin ensimmäi-
senä numerona vilkkuu .

 Vahvista se hipaisupainikkeella Start/
Stop.

 Anna koodin loput numerot samalla
tavalla.

Kun olet antanut ja vahvistanut koodin
, voit käyttää kuivausrumpua tavalli-
seen tapaan.

 Johtokyky

Tämän toiminnon saa ottaa käyttöön
vain äärimmäisen pehmeän veden
alueilla, joissa jäännöskosteuden tun-
nistin saattaa toimia väärin.

Asetusvaihtoehdot

 = pois (tehdasasetus)

 = alhainen

Edellytys

Tekstiilien pesuun käytetty vesi on ollut
äärimmäisen pehmeää (veden sähkön-
johtokyky on alle 150 µS/cm). Vesijohto-
veden johtokykyä voit kysyä paikallisel-
ta vesilaitokselta.

Valitse vaihtoehto  ehdottomasti
vain edellä mainitussa tilanteessa.
Muussa tapauksessa kuivaustulos
voi jäädä puutteelliseksi.
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 kosketusnäytön pois päältä
kytkeytyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja
hipaisupainikkeet pimenevät 10 mi-
nuutin kuluttua ohjelman käynnistymi-
sestä. Tällöin vain hipaisupainike Start/
Stop vilkkuu hitaasti.

Mutta: Näyttö pysyy päällä häiriötilan-
teissa.

Asetusvaihtoehdot

 = pois

Ajan näyttö ja hipaisupainik-
keet eivät sammu.

 = päällä (tehdasasetus)

Ajan näyttö ja hipaisupainik-
keet sammuvat 10 minuutin
kuluttua ohjelman käynnistymi-
sestä.

Näytön “hakeminen esiin”

- Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.
Se ei vaikuta käynnissä olevaan oh-
jelmaan.

 Muisti

Näitä asetuksia voit muuttaa: Elekt-
roniikka tallentaa valitun ohjelman ja
sen kuivuusasteet tai valinnat. Myös
ohjelman Aikakuivaus kesto tallentuu.
Kun valitset ohjelmaa seuraavan ker-
ran, nämä asetukset tulevat näkyviin.

Asetusvaihtoehdot

 = pois (tehdasasetus)

 = päällä

 Pöyhintä

Rumpu pyörii kuivausohjelman päätyt-
tyä enintään 2 tuntia erityisellä pöyhin-
tärytmillä. Pöyhintä vähentää tekstiilien
rypistymistä tilaiteissa, joissa pyykkiä
ei oteta pois kuivausrummusta heti
ohjelman päätyttyä. Voit lyhentää pöy-
hintäaikaa.

Asetusvaihtoehdot

 = ei pöyhintää

 = 1 tunti

 = 2 tuntia (tehdasasetus)
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 Summeri

Ohjelman päättyessä kuuluu merkki-
ääni.

Asetusvaihtoehdot

 = pois (tehdasasetus)

 = päällä

 Puhdistustarpeen näyttö

Poista nukka kuivausohjelman päätyt-
tyä. Tarkistusmerkkivalo  syttyy, kun
nukkamäärä ylittää tietyn tason. Voit it-
se säätää, miten herkästi tämä muistu-
tus puhdistustarpeesta tulee näyttöön.

Valitse kokeilemalla, mikä seuraavista
vaihtoehdoista vastaa parhaiten omia
kuivausrummun käyttötottumuksiasi.

Asetusvaihtoehdot

 = pois
tarkistusmerkkivalo  ei syty.
Jos ilmakanavat menevät täy-
sin tukkoon, ohjelma keskeytyy
ja näyttöön ilmestyy tarkistusil-
moitus  , vaikka olisit va-
linnut tämän asetusvaihtoeh-
don.

 = epäherkkä
tarkistusmerkkivalo  syttyy
vasta, kun nukkaa on kertynyt
paljon.

 = normaali (tehdasasetus)

 = herkkä
tarkistusmerkkivalo  syttyy
jo, kun nukkaa on kertynyt vas-
ta vähän.

 Himmeiden valokenttien
kirkkaus

Voit säätää himmennettyjen hipaisu-
painikkeiden kirkkautta 7-portaisesti.

Kirkkaus muuttuu valitsemaksesi heti
valintasi jälkeen.

Asetusvaihtoehdot

 = himmein

 = tehdasasetus

...
 = kirkkain
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