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Instalação
Vista frontal

a Mangueira de entrada de água fria

e Gaveta de detergente

b Mangueira de entrada de água quen- f Porta
te
g Tampa de acesso ao filtro de descarc Ligação elétrica
ga, bomba de descarga ou válvula
de drenagem e desbloqueio de
d Painel de comandos
emergência
h Pés reguláveis em altura
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Instalação
Vista posterior

a Ligação elétrica
b Interface para a comunicação com
aparelhos externos
c Encaixe para dosagem externa

g Segurança rotativa com barras de
transporte
h Fixadores de transporte para mangueiras

d Mangueira de drenagem (Variante LP) i Tubo de descarga (Variante AV)
e Mangueira de entrada de água (água j Compartimento do módulo (para módulo de comunicação externo)
fria)
f Mangueira de entrada de água (água k Suporte de barras de segurança de
transporte
quente), se montada
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Instalação
Montagem sobre uma base

Situações de instalação

A máquina de lavar roupa pode ser instalada sobre uma base de aço (subestruturas abertas ou fechadas, acessório
de aquisição posterior da Miele) ou uma
base de betão.

Vista lateral

1132

714

850

 Perigo de lesões devido a má-

>1000

quina de lavar roupa não fixada.
Ao instalar a máquina sobre uma base, existe o perigo de ela cair da base durante a centrifugação.
Fixe a máquina de lavar roupa com
os suportes de fixação fornecidos.

Indicações sobre a instalação
As distâncias são recomendações para facilitar os trabalhos de manutenção. Em condições de instalação limitadas, a máquina deve ser deslizada
até à parede.

Coluna lavar/secar

min. 300

Esta máquina de lavar roupa não pode
ser montada sobre uma infraestrutura.

1702

A máquina de lavar roupa pode ser instalada juntamente com uma máquina
de secar roupa da Miele como uma coluna de lavar/secar. Para o efeito, é necessário um conjunto de ligação (acessório de aquisição posterior).

 Danos devido a entrada de humidade.
A humidade pode causar danos nos
componentes elétricos.
Não instale a máquina perto ou diretamente sobre uma abertura de descarga ou canal de esgoto no chão.
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Instalação
Transportar a máquina até ao
local de instalação

Deslocar a máquina até ao local onde vai ser instalada

 Pergo de danos devido a trans-

A saliência traseira do tampo tem uma
zona para segurar ao transportar.

porte incorreto.
Se a máquina de lavar roupa se inclinar, podem ocorrer ferimentos e danos.
Ao transportar a máquina, verifique a
sua estabilidade.
Transportar a máquina com um carrinho

 Transporte a máquina de lavar roupa
com o carrinho apenas sobre a parede lateral esquerda ou direita.

 Danos devido a transporte incorreto.
A parede traseira e a parede frontal
da máquina de lavar roupa podem
ser danificadas durante o transporte
com um carrinho.
Transporte a máquina de lavar roupa
sempre lateralmente sobre um carrinho.

 Perigo de lesões devido a falta
de fixação da tampa.
A fixação traseira da tampa pode tornar-se frágil devido a circunstâncias
externas. A tampa pode partir durante o transporte.
Antes de efetuar o transporte, verifique se a zona saliente da tampa está
bem fixa.

 Transporte a máquina de lavar roupa,
agarrando-a pelas bases e pela zona
saliente da tampa traseira.
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Instalação
Superfície de instalação
A instalação mais adequada será sobre
um pavimento de betão. Ao contrário
do soalho em madeira ou de uma superfície mais macia, a superfície em betão não provoca oscilações da máquina
durante a centrifugação.

Remover a proteção de transporte
Remover a barra de transporte esquerda

 Instale a máquina nivelada e com estabilidade.
 Não instale a máquina sobre uma superfície macia pois durante a centrifugação irá vibrar.
Se for instalada sobre um soalho de
madeira:
 Coloque a máquina de lavar roupa
sobre uma placa em madeira prensada (com, no mínimo, 70 x 60 x 3 cm).
Esta placa deve ser aparafusada ao
maior número de vigas de madeira
possíveis e não apenas ao soalho.

 Pressionar a tampa para fora e rode a
barra de transporte a 90° com a chave de bocas fornecida.

Dica: Se possível, coloque a máquina o
mais encostada ao canto do espaço
onde se encontra. Nos cantos, a estabilidade do soalho é maior.

 Puxar a barra de transporte para fora.
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Instalação
Remover barra de transporte direita

Tapar os orifícios

 Perigo de lesões devido a arestas afiadas.
No caso de introduzir a mão nos orifícios não tapados, existe o perigo
de lesões.
Tapar os orifícios da proteção para
transporte removida.

 Pressionar a tampa para fora e rode a
barra de transporte a 90° com a chave de bocas fornecida.

 Fechar as tampas com firmeza até
estas encaixarem.

 Puxar a barra de transporte para fora.
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Instalação
Fixar as barras de transporte

Montagem das barras de segurança de transporte
Abrir as tampas

 Fixar as barras de transporte na parte
traseira da máquina de lavar roupa.
Dica: Confirmar que os orifícios  ficam encaixados nos pinos .

 Danos devido a transporte incorreto.
No caso de transporte sem barra de
segurança de transporte, a máquina
de lavar roupa pode ficar danificada.
Guardar a proteção para transporte.
Montar a barra de segurança de
transporte de novo antes do transporte da máquina de lavar roupa (p.
ex., em caso de mudança).

 Pressione com um objeto pontiagudo, p. ex. uma chave de fendas estreita, contra a saliência.
A tampa abre-se.
Montar as barras de transporte
 Efetue a montagem na ordem inversa
da desmontagem.
Dica: Eleve ligeiramente o tambor, sendo assim possível inserir mais facilmente as barras de transporte.
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Instalação
Nivelar a máquina de lavar roupa
A máquina tem de estar bem nivelada
para que seja garantido o seu correto
funcionamento.
Uma instalação incorreta contribui para
consumo de água e energia elétrica aumente e durante a centrifugação a máquina até pode saltar do lugar.
Desenroscar e fixar os pés da máquina
A compensação da posição da máquina de lavar roupa é realizada através
dos 4 pés enroscáveis. No estado de
fornecimento, todos os pés estão aparafusados para dentro.

 Utilize um nível para nivelar a máquina de lavar roupa.
 Mantenha o pé 1 fixo com um alicate
de bomba de água. Rode novamente
a contraporca 2 com a chave de bocas, apertando contra a máquina.

 Danos devido a máquina de lavar roupa desnivelada.
Se os pés não estiverem trancados,
existe o perigo de a máquina de lavar roupa se mover.
Rode as 4 contraporcas dos pés
contra a máquina. Verifique igualmente os pés que não tenham sido
desenroscados ao nivelar.

 Solte a contraporca 2 com a chave
de bocas fornecida, rodando no sentido dos ponteiros do relógio. Desenrosque a contraporca 2 juntamente
com o pé 1.
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Instalação
Suporte de fixação para base
O suporte de fixação impede que a máquina de lavar roupa possa cair da base
durante o funcionamento.
A consolidação por meio do suporte de
fixação está prevista apenas para bases
de betão. A base deve ser plana e nivelada. O fundo da base deve ser capaz
de suportar cargas físicas.
Antes da montagem verifique se a base
cumpre a dimensão mínima.
Altura:
6 cm
Largura:
60 cm
Profundidade: 65 cm
Posicionar o suporte de fixação

 Perigo de lesões devido a arestas afiadas.
O suporte de fixação tem arestas
afiadas. Pode cortar-se nas arestas.
Agarre no suporte de fixação com
cautela.
Use luvas durante a instalação do
suporte de fixação.
Os pés dianteiros do aparelho devem
sobressair, pelo menos, 3 mm. A máquina de lavar roupa deve já estar nivelada (ver o capítulo «Instalação»,
secção «Nivelar a máquina de lavar
roupa»).

 Assente o suporte de fixação nos pés
dianteiros do aparelho.
 Com um lápis desenhe a posição do
bordo frontal do suporte de fixação.
 Retire de novo o suporte de fixação
dos pés do aparelho.
 Empurre a máquina de lavar roupa
com cautela até ter espaço suficiente
para montar o suporte de fixação.
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Instalação
Montar o suporte de fixação
 Coloque o suporte de fixação na
marcação na base.
 Marque no centro de ambos os orifícios oblongos exteriores um ponto
para cada uma das perfurações.

Fixar a máquina de lavar roupa com
suportes de fixação
 Empurre a máquina de lavar roupa
para trás para o suporte de fixação
montado.

 Efetue 2 perfurações (8 mm) cada
uma com uma profundidade de cerca
de 55 mm.
 Insira as buchas nas perfurações.

 Insira os pés do aparelho entre o pé e
a contraporca nas aberturas do suporte de fixação.
 Empurre o suporte de fixação até ao
batente para a direita.
 Aperte os parafusos sextavados com
uma chave de parafusos.
 Monte o suporte de fixação com os
parafusos sextavados e as arruelas.
Não aperte ainda os parafusos firmemente, de modo que o suporte de fixação possa ser deslocado lateralmente.

A máquina de lavar roupa está fixa no
suporte de fixação.
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Instalação
Dispositivos de comando externos
Para ligar dispositivos de comando externos (por exemplo, dispositivos de
pagamento, sistemas de dosagem ou
de controlo de carga de pico) é necessária uma unidade acessória «XCIBox».
Sistema de pagamento
A máquina de lavar roupa pode ser
equipada com um sistema de pagamento (acessório de aquisição posterior).
A programação necessária para isso
apenas deve ser efetuada pelo serviço
de assistência técnica da Miele ou
agentes Miele.
Remova regularmente as moedas/fichas do sistema de pagamento. Caso
contrário, ocorre uma acumulação no
sistema de pagamento.
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Instalação
Ligação da água

 Enrosque o tampão fornecido.

Ligação à água fria

Manutenção

A máquina pode ser ligada diretamente
a uma torneira de entrada de água potável, sem válvula de retenção, porque
foi construída de acordo com as normas DIN vigentes.

Em caso de substituição, utilize apenas
uma mangueira original Miele com uma
pressão de ruptura superior a
7.000 kPa.

A pressão de fluxo deve ser de, pelo
menos 100 kPa e não pode ser superior
a 1.000 kPa de sobrepressão. Se a
pressão for superior a 1.000 kPa, tem
de ser instalada uma válvula redutora
de pressão.
Para a ligação é necessário uma torneira com rosca de 3/4". Se esta faltar, a
máquina só pode ser ligada à conduta
de água potável por um técnico autorizado.
A ligação roscada está sob pressão
da tubulação de água.
Por isso, efetue um controlo abrindo
lentamente a torneira para verificar
se a ligação está estanque. Se necessário, corrija a posição da junta e
da união roscada.
A mangueira de entrada de água fria
não é adequada para ser ligada à
água quente.
Mudar para o modo de água fria
Se a máquina de lavar roupa não estiver ligada a água quente, as regulações
Água da lavagem principal, Água da
pré-lavagem e Água da enxaguagem
devem ser ajustadas para Frio (consulte
o capítulo «Nível do operador»).
 Desaperte a mangueira de água
quente.

Para que as válvulas de entrada de
água fiquem protegidas, existe um
filtro na extremidade livre da mangueira de entrada de água e outro no
coletor de entrada.
Os dois filtros de sujidade não devem ser removidos.
Acessórios de extensão da mangueira
Nos serviço de assistência técnica ou
agentes Miele pode obter, como acessórios, mangueiras com 2,5 ou 4,0 m
de comprimento.
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Instalação
Ligação à água quente*

Mudar para o modo de água quente

A temperatura da água quente não deve ultrapassar 70 °C.
Para que o consumo de energia seja o
mais baixo possível durante o funcionamento com água quente, a máquina de
lavar roupa deve ser ligada a um circuito fechado de água quente. Em caso de
não utilização permanente, as chamadas «condutas de derivação» (condutas
individuais que conduzem ao aquecedor de água) levam ao arrefecimento da
água que se encontra na conduta. Nesse caso, para aquecimento da água de
lavagem seria preciso gastar mais energia.

Se a máquina de lavar roupa for ligada
a água quente, as regulações Água da
lavagem principal, Água da pré-lavagem
e Água da enxaguagem podem ser
ajustadas para Quente (consulte o capítulo «Nível do operador»).

Para a ligação de água quente são aplicáveis as mesmas condições que para
a ligação de água fria.

 Desaperte o tampão de cobertura da
válvula de água quente.

A mangueira de entrada de água (quente - barra vermelha) é ligada à torneira.
Não é possível ligar a máquina de lavar a apenas uma conduta de entrada
de água quente.
* Em alguns modelos de aparelhos, a
mangueira de água quente não está
montada.

 Aperte a mangueira de água quente.
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Instalação
Esgoto da água
Válvula de drenagem
O esvaziamento da máquina de lavar
roupa é feito através de uma válvula de
drenagem motorizada. Através de um
bocal de cotovelo DN 70 comercialmente disponível, a ligação pode ser
feita ao sistema de drenagem do solo
no local (bueiro com sifão).
Bomba de descarga
A água de lavagem é drenada por uma
bomba de descarga com 1 m de altura
de elevação. Para não impedir o escoamento da água, a mangueira de esgoto
tem de ser instalada sem dobras. Na
extremidade da mangueira, pode ser
enganchada uma ponta giratória (acessório).
Possibilidades para esgotar a água
de lavagem
1. Ligação a um tubo de esgoto de
plástico com manga de borracha
(não é necessário um sifão).
2. Ligação a um lavatório com bocal de
plástico.
3. Esgoto direto para uma caixa com
ralo.
Se for necessário, pode prolongar a
mangueira até 5 m. Os acessórios podem ser obtidos através dos revendedores ou do serviço de assistência técnica da Miele.
Se a saída da água estiver a mais de
1 m de altura (até 1,6 m de altura de
elevação máxima), pode adquirir uma
bomba de substituição junto do serviço
de assistência técnica ou dos agentes
Miele.
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Instalação
Ligação elétrica
A descrição é válida para máquinas de
lavar roupa com ficha de alimentação
e para máquinas de lavar sem ficha de
alimentação.
Para máquinas de lavar roupa com ficha de alimentação, vigora:
- A máquina de lavar roupa está equipada pronta para a ligação.
- O acesso à ficha de alimentação deve estar sempre garantido para poder
desligar a máquina da corrente sempre que necessário.

 Danos devido a tensão de ligação incorreta.
Consulte a placa de caraterísticas
onde encontra os dados referentes
aos fusíveis e à potência nominal.
Compare as indicações na placa de
caraterísticas com os dados da rede
elétrica.
A ligação apenas pode ser feita numa
instalação elétrica em conformidade
com a norma VDE 0100 ou de acordo
com as especificações nacionais e locais.
Não utilize cabos de extensão ou tomadas de mesa múltiplas para excluir uma
fonte potencial de perigo (por exemplo,
risco de incêndio devido a superaquecimento).
Caso esteja prevista uma ligação fixa,
deve existir na instalação um comutador para desligar todos os polos. Como
dispositivo separador podem ser utilizados interruptores com uma abertura de
contacto de mais de 3 mm. Por exemplo, minidisjuntores, fusíveis e contac-

tores (IEC/EN 60947). Esta ligação apenas deve ser efetuada por um eletricista
qualificado.
Os dispositivos de ligação e de desativação devem estar sempre acessíveis.

 Perigo de choque elétrico devido
a tensão da rede.
Se a máquina de lavar roupa estiver
desligada da rede elétrica, o ponto
de desativação deve ser protegido
contra uma religação acidental.
O disjuntor deve poder ser fechado
ou o ponto de desativação deve estar num local onde possa ser observado a cada momento.
A nova instalação da ligação, a realização de mudanças na instalação ou uma
verificação do condutor de fio de ligação à terra, incluindo a determinação
da proteção adequada, deve ser sempre efetuada apenas por um eletricista
licenciado ou reconhecido, pois estes
conhecem os regulamentos VDE relevantes e sabem quais são os requisitos
especiais da empresa de fornecimento
de energia elétrica.
Se a máquina for comutada para outro tipo de tensão, a instrução de comutação no esquema elétrico deve
ser respeitada. A comutação só pode ser efetuada pelo serviço de assistência técnica ou por distribuidores autorizados Miele.

