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Čelní pohled

a přívodní hadice vody
b elektrický přípoj

e zásuvka pro dávkování pracích
prostředků

c vypouštěcí hadice s kolenem (odní- f dvířka
matelná) s možnostmi vedení odtoku g kryt pro přístup k filtrům pracího rozvody
toku, vypouštěcímu čerpadlu a nouzovému otvírání dvířek
d ovládací panel
h 4 výškově nastavitelné nohy
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Zadní pohled

a přesah horní desky s možností
uchopení pro přepravu

d otočné pojistky s přepravními tyčemi

b vypouštěcí hadice

e přepravní držáky pro přívodní a vypouštěcí hadici vody

c přívodní hadice vody

f elektrický přípoj
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Plocha pro umístění
Jako instalační plocha je nejvhodnější
betonová podlaha. Ta se na rozdíl od
podlahy z dřevěných trámů nebo jiné
„měkké“ podlahy jen zřídka rozkmitá při
odstřeďování.
Mějte na paměti:
 Postavte pračku se sušičkou svisle a
stabilně.

Přenesení pračky se sušičkou
na místo instalace
 Nebezpečí úrazu při řádně neupevněné horní desce.
Zadní upevnění horní desky může
zkřehnout v důsledku vnějších podmínek. Při přenášení se horní deska
může utrhnout.
Před přenášením zkontrolujte přesah
horní desky, zda je pevně usazený.

 Nestavte pračku se sušičkou na
měkké podlahové krytiny, protože by
během odstřeďování vibrovala.

 Sušičku přenášejte za přední nohy a
zadní přesah horní desky.

Při umístění na stropě z dřevěných
trámů respektujte:

Demontáž přepravní pojistky

 Postavte pračku se sušičkou na
dřevotřískovou desku (nejméně
59 x 52 x 3 cm). Deska musí být
sešroubována s co nejvíce trámy,
nikoli však pouze s prkny podlahy.

Vyjmutí levé přepravní tyče

Tip: Pračku se sušičkou postavte
pokud možno v rohu místnosti, kde je
strop nejpevnější.

 Nebezpečí úrazu nezajištěnou
pračkou se sušičkou.
Při umístění na sokl v místě instalace
(betonový nebo zděný sokl) hrozí nebezpečí, že pračka se sušičkou při
odstřeďování spadne ze soklu.
Zajistěte pračku se sušičkou
upevňovacím úhelníkem (příslušenství k dokoupení).

 Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč
o 90°.
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 Vytáhněte přepravní tyč.

 Vytáhněte přepravní tyč.

Vyjmutí pravé přepravní tyče

Uzavření děr

 Nebezpečí úrazu ostrými hranami.
Při sáhnutí do neuzavřených otvorů
hrozí nebezpečí úrazu.
Uzavřete otvory po vyjmuté přepravní
pojistce.

 Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč
o 90°.

 Pevně přitlačte kryty, aby zaklaply.
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Montáž přepravní pojistky
 Poškození chybnou přepravou.
Při přepravě bez přepravní pojistky
se pračka se sušičkou může poškodit.
Přepravní pojistku uschovejte. Před
přepravou pračky se sušičkou (například při stěhování) přepravní pojistku opět namontujte.
Otevření krytů

Vestavba pod pracovní desku
Montáž a demontáž montážní sady*
musí provádět kvalifikovaný pracovník.
- Je potřebná montážní sada*. Plechový kryt přiložený k montážní sadě*
nahrazuje horní kryt pračky se sušičkou. Montáž plechového krytu je bezpodmínečně nutná z důvodu elektrické bezpečnosti.
- Přítok a odtok vody stejně jako elektrická přípojka musí být nainstalované v blízkosti pračky se sušičkou a musí být přístupné.
K montážní sadě je přiložený montážní
návod.
* příslušenství k dokoupení

 Špičatým předmětem, například úzkým šroubovákem, tlačte na západku.
Kryt se otevře.
Montáž přepravních pojistek
 Montáž proveďte v opačném pořadí
demontáže.
Tip: Pozvedněte buben, přepravní tyče
se pak dají zasunout snadněji.
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Vyrovnání pračky se sušičkou
Aby byl zajištěn bezporuchový provoz,
musí pračka se sušičkou stát svisle a
rovnoměrně na všech čtyřech nožkách.
Neodborné umístění pračky se sušičkou
zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.
Vyšroubování a zajištění nohy
Pračka se sušičkou se vyrovnává pomocí 4 šroubovacích noh. Ve stavu při
dodání jsou všechny nohy zašroubované.

 Vodováhou zkontrolujte, zda pračka
se sušičkou stojí svisle.
 Sikovkami podržte nohu 1. Plochým
klíčem dotáhněte kontramatici 2 opět
pevně na plášť.

 Škody v důsledku špatně vy-

 Přiloženým plochým klíčem povolte
kontramatici 2 ve směru hodinových
ručiček. Vyšroubujte kontramatici 2
spolu s nohou 1.

rovnané pračky se sušičkou.
Při nezakontrovaných nohách hrozí
nebezpečí, že se pračka se sušičkou
bude pohybovat po podlaze.
Dotáhněte všechny 4 kontramatice
noh pevně na plášť. Zkontrolujte také
nohy, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali.
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Systém ochrany před škodami
způsobenými vodou
Ochranný systém Miele zaručuje širokou ochranu před škodami způsobenými vodou z pračky se sušičkou.
Systém se skládá zejména z následujících částí:
- přívodní hadice
- elektroniky a ochrany proti vytečení a
vyplavení
- vypouštěcí hadice
Přívodní hadice
- ochrana proti prasknutí hadice
Destrukční tlak přívodní hadice je
vyšší než 7000 kPa.

Elektronik a plášť
- základní vana
Voda vytékající netěsnostmi pračky
se sušičkou je zachycována v základní vaně. Plovákovým spínačem
se vypnou přívodní ventily vody. Další
přivádění vody je zablokováno. Voda
v prací vaně se odčerpá.
- ochrana před přetečením
Pomocí ní se zabrání přetečení pračky se sušičkou nekontrolovaným přívodem vody. Stoupne-li hladina vody
nad určitou úroveň, zapne se vypouštěcí čerpadlo a voda se kontrolovaně odčerpá.
Vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadice je zabezpečena odvzdušňovacím systémem. Tím je zabráněno, aby pračka se sušičkou sála
naprázdno.
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Přívod vody
 Ohrožení zdraví a škody vinou
znečištěné přitékající vody.
Kvalita přitékající vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž
se pračka provozuje.
Pračku připojte vždy na pitnou vodu.
Pračka se sušičkou smí být připojena
k potrubí pitné vody i bez zpětného
ventilu, protože je zkonstruována podle
platných norem DIN.
Připojovací tlak vody musí činit nejméně
100 kPa a nesmí překročit 1000 kPa
přetlaku. Pokud je tlak vyšší než
1000 kPa, musí být vestavěn redukční
tlakový ventil.
Na připojení je potřebný vodovodní kohoutek s objímkou 3/4". Pokud není
k dispozici vodovodní kohoutek, tak smí
pračku se sušičkou k potrubí s pitnou
vodou namontovat pouze kvalifikovaný
instalatér.
Šroubovací objímka je pod tlakem
vody v potrubí.
Pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkontrolujte, zda je přípojka
nepropustná. Když uniká voda,
opravte usazení těsnění a šroubovací
objímku.
Pračka se sušičkou není vhodná pro
připojení na teplou vodu.

Údržba
V případě výměny použijte pouze originální hadici Miele s destrukčním tlakem
vyšším než 7000 kPa.
Ochranné sítko v převlečné matici na
volném konci přívodní hadice slouží
pro ochranu přívodního ventilu vody.
Toto ochranné sítko neodstraňujte.
Příslušenství – prodloužení hadice
Jako příslušenství jsou u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice
o délce 2,5 m nebo 4,0 m.
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Odtok vody

Napojení na umyvadlo

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím
čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Hadice musí být nainstalována bez zalomení, aby nebyl omezen odtok vody. Na
konci hadice může být zaháknuto koleno. Pokud je to nutné, lze hadici
prodloužit až na 5 m. Příslušenství je
k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby
Miele.
Pro výtlačné výšky nad 1 m (max. do
1,8 m) je ve specializovaných obchodech nebo u servisní služby Miele
k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo. Pro výtlačné výšky nad 1 m je možné hadici prodloužit až na 2,5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných
obchodech Miele nebo u servisní služby
Miele.
Možnosti odtoku vody
1. Zavěšení do umyvadla nebo výlevky:
Mějte na paměti:
– Zajistěte hadici proti vypadnutí!
– Pokud se voda odčerpává do
umyvadla, musí být zajištěn její
rychlý odtok. Jinak hrozí nebezpečí, že voda přeteče nebo se
část odčerpané vody nasaje zpět
do pračky se sušičkou.
2. Napojení na umělohmotnou odpadní
rouru s gumovou vsuvkou (sifon není
bezpodmínečně nutný).
3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).
4. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.

a adaptér
b umyvadlová převlečná matice
c hadicová svorka
d konec hadice
 Nainstalujte adaptér  s umyvadlovou převlečnou maticí  na sifon
umyvadla.
 Nasaďte konec hadice  na adaptér
.
 Šroubovákem utáhněte hadicovou
svorku  hned za umyvadlovou
převlečnou maticí.
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Elektrické připojení
Pračka se sušičkou je sériově vybavena
zástrčkou pro připojení do zásuvky
s ochranným kontaktem.
Pračku se sušičkou umístěte tak, aby
byla volně přístupná zásuvka. Pokud
zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.

 Nebezpečí požáru v důsledku
přehřátí.
Provoz pračky se sušičkou na rozbočovací vícenásobné zásuvce a
prodlužovacích kabelech může vést
k přetížení kabelů.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobnou zásuvku a prodlužovací kabely.
Připojení, instalace a bezpečnostní
opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.
Poškozený přívodní síťový kabel smí být
nahrazen pouze speciálním kabelem
stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů
smí výměnu provádět jen kvalifikovaný
pracovník nebo servisní služba Miele.
O jmenovitém příkonu a příslušném
jištění informuje typový štítek. Srovnejte
údaje na typovém štítku s parametry
elektrické sítě.
V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
Pračka se sušičkou nesmí být připojena
k elektrickým střídačům, které se používají při nezávislém zásobování elektrickou energií, například při napájení ze
solárních systémů. Při zapnutí pračky se

sušičkou může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám.
Může se poškodit elektronika.
Neinstalujte zařízení, která pračku se
sušičkou automaticky vypínají (např.
časové spínače).

