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Likvidace obalového  
materiálu 
Obal chrání přístroj proti poškození 
během přepravy. Obalové materiály 
byly voleny s přihlédnutím k hledis-
kům ochrany životního prostředí a 
k možnostem jejich likvidace a jsou 
tedy recyklovatelné. 
 

Vrácení obalového materiálu do ma-
teriálového cyklu šetří suroviny a 
snižuje množství odpadů. 
 
Likvidace starého přístroje 
Staré elektrické a elektronické pří-
stroje obsahují často ještě cenné 
suroviny. Obsahují ale také škodlivé 
látky, které byly zapotřebí pro jejich 
funkčnost a bezpečnost. V komu-
nálním odpadu nebo při špatné ma-
nipulaci mohou poškozovat lidské 
zdraví a životní prostředí. Váš starý 
přístroj proto v žádném případě ne-
dávejte do komunálního odpadu. 
 

 
 

Pro likvidaci starých elektrických a 
elektronických přístrojů využijte 
sběrné místo zřízené k tomuto účelu 
Vaší obcí.  
Postarejte se prosím o to, aby byl 
vyřazený přístroj až do doby odve-
zení uložen mimo dosah dětí.  
 

Úspora energie 
Můžete zabránit zbytečnému pro-
dloužení času sušení a tím i zvýše-
né spotřebě energie: 
 

- Nechejte prádlo v automatické 
pračce vyždímat na maximální 
možný počet otáček.  
Čím vyšší je počet otáček při 
odstřeďování, tím více energie a 
času můžete ušetřit. 

-  

- Využívejte pro daný program 
maximální přípustné množství 
prádla. 
Spotřeba energie je tak, vztaže-
no na celkové množství prádla, 
optimální. 

 

- Při sušení zajistěte dostatečné 
odvětrání místnosti. 

 

- Po každém použití vyčistěte sít-
ko na zachycení vláken. 

 

- Pravidelně kontrolujte odtahové 
vedení a jeho součásti na možné 
zanesení vlákny a případně tyto 
odstraňte. 

 

- Pokud možno, vyvarujte se při 
instalaci velkého množství úz-
kých oblouků nebo ohybů. 
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  Přečtěte si bezpodmínečně ná-
vod k obsluze. 
 

Tato sušička odpovídá platným 
bezpečnostním předpisům. Při 
neodborném používání však mů-
že dojít k poranění osob nebo ke 
vzniku věcných škod. 
 
Před uvedením přístroje do pro-
vozu si pozorně pročtěte návod 
k obsluze.  
Obsahuje důležité pokyny pro 
bezpečnost provozu, použití pří-
stroje a jeho údržbu. Tím chráníte 
sebe a zabráníte možnosti vzniku 
škod na sušičce.  

 
Pokud budou sušičku používat 
další osoby, musí jim být zpří-
stupněny nebo předneseny tyto 
bezpečnostní podmínky. 
 

Tento návod k obsluze dobře 
uschovejte a předejte jej případ-
ně novému majiteli. 

 
 

Přístroj používejte jen k tomu 
účelu, ke kterému je určen 

  Tato sušička se smí používat 
výhradně k sušení textilií, které jsou 
dle výrobní etikety vhodné pro stroj-
ní sušení, a které byly vyprány ve 
vodě.  
Používání přístroje k jiným účelům 
může být případně i nebezpečné. 
Výrobce neručí za škody, které byly 
způsobeny používáním přístroje k 
jiným účelům, než k jakým byl pří-
stroj určen a v důsledku chybné ob-
sluhy. 
 

  Osoby, které nejsou schopny na 
základě jejich fyzických, senzoric-
kých a psychických schopností ne-
bo z důvodu chybějící zkušenosti 
nebo neznalosti, sušičku bezpečně 
obsluhovat, nesmí sušičku, bez do-
hledu nebo pokynů zodpovědné 
osoby, obsluhovat. 
 

  Dávejte pozor na děti, které se 
pohybují v blízkosti sušičky. Nedo-
volte jim, aby si se sušičkou hrály. 
 

  Pokud bude sušička provozová-
na ve veřejně přístupných prosto-
rách, musí provozovatel vhodnými 
opatřeními zajistit, že pro uživatele 
nevznikne žádná situace ohrožení 
z důvodu možného zbytkového rizi-
ka. 
 
Technická bezpečnost 

  Před instalací je nutno sušičku 
prádla zkontrolovat, zda nedošlo 
k jejímu zjevnému poškození.  
Poškozený přístroj neinstalujte a 
neuvádějte do provozu. 
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  Na sušičce nesmí být provedeny 
žádné změny, které nejsou firmou 
Miele výhradně povoleny. 
 

  Elektrickou bezpečnost tohoto 
přístroje lze zajistit jen tehdy, bude-li 
připojen na předpisově instalovaný 
systém ochranného vodiče. Je velmi 
důležité, aby splnění tohoto základ-
ního požadavku bylo překontrolová-
no a v případě pochybností byla 
elektrická instalace překontrolována 
odborníkem-elektrikářem. Výrobce 
nemůže být činěn zodpovědným za 
škody, které vznikly v důsledku chy-
bějícího nebo přerušeného ochran-
ného vodiče. 
 

  Sušička prádla odpovídá plat-
ným bezpečnostním předpisům. 
Neodborně prováděné opravy však 
mohou zapříčinit nebezpečí pro uži-
vatele, za které nemůže výrobce 
přebírat žádnou zodpovědnost. 
Opravy smí provádět pouze autori-
zovaní opraváři firmy Miele. 
 

  Vadné součástky smí být vymě-
něny pouze za originální díly firmy 
Miele. Pouze u těchto dílů můžeme 
garantovat, že budou v plné výši 
splňovat bezpečnostní požadavky, 
které jsou kladeny na naše přístroje. 
 

  Pokud nebude včas a odborně 
provedena údržba, není možné vy-
loučit ztráty na výkonu, poruchy 
funkcí a nebezpečí požáru. 
 

  V případě provádění opravy pří-
stroje nebo při čištění a ošetřování, 
je přístroj elektricky odpojen od sítě 
jen tehdy, když: 
 

- byla vytažena síťová zástrčka ze 
zásuvky, nebo 

- byly vypnuty pojistky domovní 
instalace, nebo 

- byly zcela vyšroubovány šrou-
bovací pojistky domovní instala-
ce. 

 

  Vestavba a montáž tohoto pří-
stroje na nestabilních místech (např. 
na lodi) smí být provedena pouze 
odbornými servisy/odborníky, pokud 
zajistí předpoklady pro bezpečný 
provoz tohoto přístroje. 
 
Použití přístroje 

  Nezavěšujte se nebo neopírejte 
o dvířka přístroje. Sušička by se 
mohla nevrátit. Nebezpečí poranění! 
 

  Zavírejte dvířka o každém suše-
ní. Tak můžete zabránit tomu, že: 
- se budou děti okoušet vylézt na 

sušičku nebo do ní schovávat 
různé předměty. 

- se do sušičky dostanou drobná 
zvířata. 

 

  K čištění sušičky nepoužívejte 
žádné vysokotlaké čisticí stroje a 
není ani možné přístroj ostřikovat 
hadicí. 
 

  V okolí sušičky vždy odstraňujte 
prach a vlákna. Drobné částice ne-
čistot, v nasátém ochlazovacím 
vzduchu, mohou vést k ucpání a 
zapříčinit tak poruchy nebo hrozí i 
nebezpečí požáru! 
 

  Sušička smí být používána pou-
ze tehdy, pokud je instalováno od-
tahové vedení a pokud je dostateč-
ně zajištěno odvětrání místnosti 
v místě jejího umístění. 
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  Odtah nesmí být nikdy vyveden 
-  do komína nacházejícího se v 
provozu a sloužícího k odvodu 
zplodin nebo kouře,   
- nesmí být vyveden do šachty, 
která slouží k odvětrání prostor s 
krbem.  
- prostoru krbu. 
 

Jinak hrozí nebezpečí, že kouř nebo 
zplodiny budou zatlačeny zpět. 
 

  Pravidelně kontrolujte všechny 
části odtahového vedení (např. od-
tahovou rouru, mřížku, potrubní ko-
lena) na průchodnost vzduchu. Zde 
se mohou zachytávat nečistoty, kte-
ré zabraňují vyfukování vzduchu. 
Pokud je již odtahové vedení k dis-
pozici, před napojením sušičky jej 
zkontrolujte. 
 

  Nebezpečí udušení a otravy hro-
zí zpětným nasáním zplodin z ply-
nového průtokového ohřívače, ply-
nového topení, kamen na uhlí s při-
pojením do komína apod., pokud 
jsou tyto instalovány ve stejné míst-
nosti nebo bytě nebo v sousedících 
prostorách a podtlak činí 4 Pa nebo 
více. Podtlaku zabráníte dostateč-
ným větráním místnosti, např. po-
mocí: 
- neuzavíratelných větracích otvo-

rů ve vnější stěně nebo 
- okenního spínače: sušička půjde 

zapnout pouze při otevřeném 
okně. 

 

Bezpečný provoz a zabránění pod-
tlaku 4 Pa a více si nechejte v kaž-
dém případě potvrdit Vaším kominí-
kem. 
 

  Při instalaci více sušiček na jed-
no hromadné odtahové vedení je 
nutné pro každou sušičku instalovat 
zpětnou klapku přímo na společném 
vedení. 
 

Při nedbání tohoto upozornění se 
mohou sušičky poškodit a snížit je-
jich elektrická bezpečnost! 
 

  Je nutné pravidelně čistit sítko 
na zachycení vláken. 
 

  Sušička prádla nesmí být použí-
vána bez sítka na zachycení vláken 
nebo s poškozeným sítkem. Mohou 
vzniknout funkční poruchy. Vlákna 
ucpou vzduchové cesty, topení a 
odtahové vedení. Hrozí nebezpečí 
požáru! 
Sušičku ihned vyřaďte z provozu a 
poškozené sítko na zachycení vlá-
ken vyměňte. 
 

  Nestavte sušičku v místnostech, 
ve kterých může teplota klesnout 
pod bod mrazu. Teploty ležící vý-
razně pod bodem mrazu mohou 
omezit funkčnost přístroje. 
Přípustná teplota v místnosti je mezi 
+2°C a +50°C. 
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  Protože existuje nebezpečí vzní-
cení, nesmí být textilie sušeny, po-
kud:  
 

- nejsou vyprány. 
 

- nejsou dostatečně vyčištěny od 
tuků, olejů a jiných zbytků (např. 
prádlo z kuchyně nebo kosme-
tické prádlo se zbytky olejů, tuků 
a krémů).  U nedostatečně vyčiš-
těných textilií hrozí nebezpečí 
požáru díky samovznícení, do-
konce i o ukončení sušení a mi-
mo sušičku.  

 

- byly čištěny hořlavými čisticími 
prostředky obsahujícími aceton, 
alkohol, benzin, petrolej, odstra-
ňovače skvrn, terpentýn, vosk, 
odstraňovač vosku nebo chemi-
kálie (může se týkat např. mopů, 
podlahových hader, prachovek 
atd). 

 

- obsahují zbytky laku na vlasy, 
vlasových sprejů, odlakovačů na 
nehty nebo zbytky materiálů po-
dobných vlastností. 

 
Vyperte takto obzvlášť silně zne-
čištěné textilie velmi důkladně. 
Použijte dostatečné množství 
pracího prostředku a zvolte vyšší 
teplotu praní. Pokud to nestačí, 
textilie vyperte několikrát. 

 

  Protože existuje nebezpečí vzní-
cení, nesmí být textilie nebo produk-
ty nikdy sušeny, pokud:. 
 

- bylo pro čištění použito průmys-
lových chemikálií (např. v che-
mické čistírně). 

 

- obsahují pěnovou gumu, gumo-
vé přísady nebo přísady z mate-
riálů podobných vlastností. To 
jsou např. produkty z latexové 
gumy, voděnepropustné textile, 
pogumované části a oděvy nebo 
polštáře obsahující pěnovou 
pryž. 

 

- obsahují výplňový materiál a 
jsou poškozené (např. polštáře 
nebo bundy). Výplňový materiál, 
který se dostane ven, může způ-
sobit požár. 

 

  Po fázi rozehřátí následuje u 
mnoha programů fáze ochlazování, 
aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá 
při takové teplotě, která jej nepo-
škodí (např. aby se zabránilo samo-
vznícení prádla). Teprve potom je 
program ukončen. Prádlo potom po 
ukončení programu vždy ihned vy-
jměte. 
 

  Upozornění: Sušičku nikdy ne-
vypínejte před ukončením programu 
sušení. Pouze v případě, že prádlo 
ihned vyjmete a rozvolníte jej tak, 
aby z něj mohlo uniknout teplo, mů-
žete sušičku předčasně vypnout. 
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  Aviváž nebo podobné produkty 
byste měly používat tak, jak je po-
psáno v pokynech pro používání 
aviváže. 
 

  V bezprostřední blízkosti nikdy 
neskladujte nebo nepracujte 
s benzinem, petrolejem nebo jinými 
snadno vznětlivými látkami. Hrozí 
nebezpečí požáru případně explo-
ze!  
 

  Do prostoru sušení by se neměly 
dostat ani žádné výpary z prostřed-
ků obsahujících chlor, fluor nebo 
jiných rozpouštědel. 
 

  Pro nerezové části přístroje platí: 
Nerezové povrchy nesmí přijít do 
kontaktu s tekutými čisticími a dez-
infekčními prostředky obsahující 
chlor nebo natriumhypochlorit. Pů-
sobení těchto látek může na nere-
zovém povrchu způsobit korozi. 
 

Agresivní výpary z chlorových běli-
del mohou taktéž ovlivnit korozi. 
Proto neskladujte tyto prostředky v 
bezprostřední blízkosti přístroje! 
 
 

Příslušenství 
  Díly příslušenství se smí zabu-

dovat jen tehdy, pokud jsou výslov-
ně firmou Miele určeny a schváleny. 
Pokud budou namontovány jiné díly, 
zaniká jakákoli záruka a ručení, po-
skytované firmou Miele. 
 

Miele neručí za škody, které byly 
způsobeny nedbáním bezpeč-
nostních pokynů a varovných 
upozornění. 
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Ovládací panel  

 
 

 displej 
Bližší informace naleznete na následujících stranách. 

 tlačítka přímé volby 
Pro přímou volbu programu. Tyto tlačítka mohou být obsazena osobními 
oblíbenými programy. 

 tlačítko start 
 optické rozhraní PC 

Slouží servisní službě jako zkušební místo a přenosový bod (mimo jiné 
pro Update). 

 multifunkční volič 
Tímto voličem se volí (= otočením) a potvrzují (= stisknutím) jednotlivé 
body menu. 

 tlačítko zap./vyp.   
 
Pokyny ke zprovoznění přístroje 

Přístroj před prvním zprovozněním řádně postavit a připojit. Prosím, dbejte 
pokynů v kapitole “Umístění a připojení“. 

 
První zprovoznění proveďte tak, jak je uvedeno v brožurce “První zprovozně-
ní přístroje, Přehled programů, Nastavení“. 
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Funkce displeje 
Vstupní menu 

 
 

Na displeji se objeví vstupní menu (se 4 změnitelnými 
oblíbenými programy) a volba programu je označena. 

 
Multifunkční volič 

Otočením multifunkčního voliče se změní pozice ozna-
čení na displeji. 
 

Stisknutím multifunkčního voliče se potvrdí označený 
bod v menu. 

 
Tlačítka přímé volby 

Oblíbené programy jsou čtyři programy, které se objeví 
vlevo na displeji, a můžete je zvolit stisknutím tlačítek 
přímé volby.  
 

Tyto oblíbené programy můžete přizpůsobit Vašim indi-
viduálním požadavkům (další informace viz "Oblíbené 
programy"). 
 

V základním menu slouží tlačítka přímé volby jiným 
funkcím. V těchto případech uvidíte nad tlačítkem přímé 
volby na displeji šipku  s označením funkce tlačítka.  

 
Možnosti volby programu 

Existují dvě možnosti, jak zvolit program: 
- Možnost 1: Zvolte menu volba programu a potvrďte ji 

stisknutím multifunkčního voliče. 
 

- Možnost 2: Stiskněte jedno z tlačítek přímé volby   
, , , . Otevře se základní menu jedno-

ho ze čtyř programů. 
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Menu Volba programu 

 
 

Pomocí multifunkčního voliče můžete zvolit všechny 
programy, které jsou k dispozici. Označení se pohybuje 
nahoru nebo dolů, dle směru otáčení voliče.  
Šipky  na pravé straně displeje ukazují směr otáče-
ní a upozorňují na další možnosti volby. 
Stisknutím multifunkčního voliče se otevře základní me-
nu zvoleného programu. 

 
Základní menu programu sušení 

 
 

 Otočením multifunkčního voliče můžete označit "stu-
peň sušení" nebo "program". 

- Označené složky je možné stisknutím multifunkčního 
voliče potvrdit nebo změnit. 

- Zvolte Šetrně nebo časovač stisknutím tlačítka přímé 
volby  - . 

- Návrat do vstupního menu je možný stisknutím tlačítka 
přímé volby  pod zpět. 

 

Alternativně můžete všechny složky označit a potvrdit 
pouze multifunkčním voličem. 

 
Menu Nastavení  

V menu nastavení  můžete přizpůsobit elektroniku su-
šičky měnicím se požadavkům. Další informace viz bro-
žura “První zprovoznění, Přehled programů, Nastavení“.    
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Obsluha - varianta veřejné prádelny (VP) 
Dle stavu naprogramování (nastavení řízení) může 
vstupní menu zobrazit různá zobrazení. 

 

 Obsluha probíhá přes tlačítka přímé volby , , 
,   nebo multifunkčním voličem. 

 
VP-tlačítka krátké volby jednoduše 

 
 

Je možné zvolit celkem 4 programy, které je možné defi-
novat v menu nastavení/uživatelská úroveň. 
 

VP-tlačítka krátké volby + logo 

 
 

Je možné zvolit 12 stupňů sušení a časových programů, 
které je možné definovat v menu nastavení/uživatelská 
úroveň. 
 

VP-tlačítka krátké volby čas ext. a VP-tlačítka krátké volby čas int. 

 
 

Je možné zvolit 4 časové programy s různými teplotními 
úrovněmi, které je možné definovat v menu nastave-
ní/uživatelská úroveň. 



Pokyny a tipy pro péči o prádlo 
 

14 

1. Připravit prádlo 
Symboly na štítku 
 

sušení 
 normální/vyšší teplota 
 snížená teplota: 

zvolte šetrný (pro náchylné 
textilie) 

 nevhodné pro sušení v su-
šičce 

Žehlení a mandlování
 velmi horké 
 horké 
 není velmi horké 
 nežehlit/nemandlovat 

 

Před sušením 
-  Vyperte obzvlášť důkladně 

velmi znečištěné textilie: po-
užijte dostatečné množství 
pracího prostředku a zvolte 
vyšší teplotu praní. 
V případě potřeby vyperte 
textilie několikrát. 

 

- Nesušte textilie, ze kterých kape 
voda! Toto prádlo po vyprání 
nejprve vyždímejte v automatic-
ké pračce na maximálně možný 
počet otáček. Čím vyšší jsou 
otáčky při odstřeďování, tím více 
energie a času můžete ušetřit při 
sušení. 

 

- Nové textilie barevných odstínů 
nesušte společně se světlými 
textiliemi. Může dojít k zabarvení 
těchto textilií a k usazení vláken 
jiné barvy (také může dojít k za-
barvení plastových části sušič-
ky). 

 

- Škrobené prádlo lze sušit v su-
šičce. Abyste dosáhli obvyklého 
škrobicího účinku, dávkujte 
škrob v dvojnásobném množství. 

- Zkontrolujte lemy a švy na textili-
ích/prádle, aby z nich nemohly 
vypadnout výplně textilií. 

- Svažte dohromady pásky zástěr 
apod. 

- Zapněte … 
povlaky přikrývek a polštářů, aby 
se menší kusy prádla nedostaly 
dovnitř. 

- Přišijte nebo odstraňte uvolněné 
kostice podprsenky. 

- Rozepněte bundy a dlouhé zipy, 
aby mohly být textilie rovnoměr-
ně sušeny. 

- Pro rovnoměrné sušení textilie 
rovnoměrně … 
… odstřeďte, 
… rozvolněte, 
… roztřiďte dle druhu tkaniny a 
vláken, dle velikosti, dle symbolu 
pro ošetřování na požadovaný 
stupeň sušení. 
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2. Naplnit sušičku 

  Nebezpečí požáru při chyb-
ném používání! Přečtěte si kapi-
tolu “Bezpečnostní pokyny a va-
rovná upozornění“. 

 

  Odstraňte z prádla cizí 
předměty, jako např. dávkovací 
pomůcky pro praní. Tyto předmě-
ty by se mohly během sušení roz-
tavit a poškodit tak přístroj a 
prádlo.  

 

- Nepřeplňujte buben sušičky. Ji-
nak nemůže být zaručen výsle-
dek sušení a prádlo se může 
pomačkat. 

 

- Dbejte vždy maximálního množ-
ství naplnění pro každý program 
(viz brožurka “První zprovoznění 
přístroje, Přehled programů, Na-
stavení“). Potom je spotřeba 
energie ve vztahu k celkovému 
množství prádla nejvýhodnější. 

 

- Mačkavost se u jemných textilií 
zvyšuje tím víc, čím větší množ-
ství prádla je vloženo do bubnu 
sušičky. Projevuje se to přede-
vším u velmi citlivých tkanin 
(např. košile nebo blůzky). 
V krajním případě snižte množ-
ství prádla. 

 
3. Zvolit program 

- U mnoha programů je možné dle 
individuálních požadavků zvolit 
různé stupně sušení: 

… např. suché k uložení+, pokud 
chcete prádlo ihned po usušení 
uložit. 
… např. vlhké na mandl, na žeh-
lení, pokud musíte prádlo po su-
šení ještě dále žehlit nebo 
mandlovat. Viz brožurka “První 
zprovoznění přístroje, Přehled 
programů, Nastavení“. 

 

- Citlivé textilie se symbolem pro 
ošetřování  se suší v progra-
mu šetrně  (nízká teplota). 

 

- Textilie s péřovou výplní 
 Vnitřní jemné tkaniny se v závis-

losti na kvalitě sráží. Ošetřujte 
tyto textilie pouze zvláštním pro-
gramem pro Vyhlazování. 

 

- Čistě lněné tkaniny smíte sušit 
pouze tehdy, když to výrobce dle 
údajů na štítku pro ošetřování 
povoluje. Tkanina se jinak "zdrs-
ňuje". Ošetřujte tyto textilie pou-
ze zvláštním programem pro 
Vyhlazování. 

 

- Vlna a vlněné směsi mají sklon 
k plstnatění a srážení. Ošetřujte 
tyto textilie pouze zvláštním pro-
gramem pro Konečná úprava vl-
ny. 

 

- Pleteniny (např. trička, nátělníky 
apod.) se v mnoha případech při 
prvním praní sráží. Takové 
prádlo je nutné chránit proti pře-
soušení. Kupujte takové prádlo 
případně o jedno nebo dvě čísla 
větší.  
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 Přečtěte si bezpodmínečně 
kapitolu “Pokyny a tipy k péči o 
prádlo“.  

 

 Připravit prádlo 
 Naplnit sušičku 

 
 Otevřete dvířka. 

 
 Vložte prádlo. 

 
 

  Dávejte pozor, aby se prádlo 
nepřivřelo do dvířek sušičky. Mů-
že dojít k jeho poškození. 

 

 
 

 Dvířka lehce přibouchněte. Dvíř-
ka můžete také přivřít a přitlačit. 
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 Zvolit program 
 Pro zapnutí stiskněte tlačítko 

zap./vyp. .    
 
Popisy programů 
 

- naleznete v brožurce “První 
zprovoznění přístroje, Přehled 
programů, Nastavení“.    

 

Máte dvě možnosti, jak zvolit pro-
gram. 

 
1. Přes tlačítka přímé volby zvolte 

oblíbený program. 

 
2. Přes menu volba programu zvol-

te program. 
(otočit A a stisknout B) 

 

Případně zvolit šetrně nebo časovač 
 

 Přes odpovídající podmenu zvol-
te šetrně a/nebo časovač (posu-
nutí startu). 

 
 

Inkasní systém 
Pokud je k dispozici inkasní systém, 
dbejte výzvy k zaplacení na displeji. 
 

Pokud se po spuštění programu 
otevřou dvířka a program se pře-
ruší, dojde ke ztrátě platby. 

 
 Start programu 

Jakmile je možné spustit program, 
bliká tlačítko start. 
 

 Stiskněte tlačítko start. 
 

Tlačítko start svítí. 
 

- Na displeji se objeví start pro-
gramu a na závěr sušení stejně 
tak délka trvání programu. 

 

- U programů stupně sušení se 
vždy na displeji později objeví 
dosažený stupeň suchosti (na 
mandl … na žehlení  atd.). 

 

Pokud během sušení stisknete jed-
no z těchto tlačítek přímé volby, 
můžete u: 
 

- tlačítka  časovač zjistit před-
běžný čas ukončení programu a 
aktuální denní čas. 

 

- tlačítka  uložení uložit jako 
oblíbený aktuální program. 

 

- tlačítka  storno stornovat ak-
tuální program. 
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Doba trvání programu / Prognóza 
zbývajícího času 
Při volbě programu se na displeji 
zobrazí přibližná doba sušení. Tuto 
je nutno brát jako prognózu zbývají-
cího času. 
 

Na základě následujících faktorů se 
může tato časová prognóza lišit: 
zbývající vlhkost po odstřeďování; 
druh textilu; množství prádla; teplota 
v místnosti; výkyvy napětí v el. síti 
 

Proto se inteligentní elektronika při-
způsobí Vašim individuálním dáv-
kám prádla, plynule na nový aktuál-
ní stav, aby byla časová prognóza 
vždy přesnější. Prognóza zbývající-
ho času je neustále během sušení 
kontrolována, což může v některých 
případech vést k časovým skokům. 
 
Před ukončením programu 
Po fázi ohřevu následuje fáze 
ochlazení: na displeji se objeví 
ochlazování. Teprve po skončení 
fáze ochlazení je program ukončen.  

 Konec programu - vyjmutí 
prádla 
 

Ochrana proti pomačkání (pokud je 
zvolena) a konec označují na dis-
pleji ukončení programu.  
 

Během fáze ochrana proti pomač-
kání, pokud ihned nevyjmete prádlo, 
se buben otáčí v intervalech. Tím se 
sníží možnost pomačkání. 
 

Doporučuje se, vyjmout všechno 
prádlo z bubnu ihned po ukonče-
ní programu. 

 

 
 

 Zavřete dvířka. 
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 Buben vždy zcela vyprázdněte.  
 

V bubnu nezapomeňte žádné 
prádlo! Pokud by v bubnu zůstalo 
nějaké prádlo, mohlo by se bě-
hem dalšího programu sušení 
poškodit v důsledku přesušení. 

Pokud zůstanou dvířka sušičky ote-
vřena, osvětlení bubnu zhasne po 
několika minutách (úspora energie). 
 

 Pro vypnutí stiskněte tlačítko     
zap./vyp. .    

 Zavřete dvířka.         
 
Pokyny pro ošetřování 

 Dbejte pokynů v kapitole "Čištění 
a ošetřování". 

 



Volba programu 

20 

Volba/změna programu 
 
Vstupní menu 

 
 

 Stiskněte tlačítko přímé volby . 
 
Základní menu 

 
 

 Otočením multifunkčního voliče zvolte složky, které se 
mají změnit: program (vyvářka/barevné) nebo stupně 
sušení (suché k uložení) a volbu potvrďte stisknutím 
multifunkčního voliče. 

 
Dle výběru se na displeji objeví následující hlášení: 
- Zvolit program 

 
 

 Zvolte a potvrďte multifunkčním voličem požadovaný 
program. Opět se objeví základní menu. 
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Upozornění: Pokud se v podmenu neuskuteční během 
20 sekund žádná volba, přejde zobrazení menu zpět do 
základního menu. 

 
-  Programy stupně usušení 

 
 

 Multifunkčním voličem zvolte požadovaný stupeň su-
šení a potvrďte. 

 

- Displej ukazuje, jaké oblasti sušení je možné zvolit u 
jednotlivých programů. 

 
- Programy s časovou volbou 

 
 

 Multifunkčním voličem můžete prodloužit nebo zkrátit 
dobu trvání*. 

 

Současně se k tomu zobrazí doba ukončení programu. 
 

* Při mincovním provozu je maximální doba trvání u va-
riant řízení VP - TKV čas ext./int. pevně stanovena bě-
hem prvního zprovoznění.  

 
- Ostatní programy 

 

U ostatních programů jsou je stupeň sušení příp. délka 
trvání přednastaveny a není možné je změnit. 
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Šetrně 
Zvolte šetrně pro všechny citlivé textilie nebo snadno 
ošetřovatelné textilie se symbolem pro ošetřování  
(akryl). 
- Citlivé textilie se suší při nižších teplotách. 
 

- Prodloužená doba trvání programu. 
 

 Stiskněte tlačítko přímé volby  šetrně. 
 
Uložení oblíbených programů 

Sušička Vám nabízí možnost obsadit tlačítka přímé 
volby Vašimi čtyřmi nejpoužívanějšími programy. 
K tomu je nutno zapnout přes menu nastave-
ní/uživatelská úroveň opci uložení.  
Toto musí být uvolněno servisní službou Miele. 

  

 
 

 Stiskněte tlačítko přímé volby  uložení. 
 
Zvolit tlačítka přímé volby 

 
 

 Multifunkčním voličem zvolte požadované číslo a toto 
potvrďte. Oblíbený program je nyní s Vaším nastave-
ním uložen a objeví se ve vstupním menu. 

 
Pro úpravu dalších oblíbených programů opakujte tento 
postup. Dalšími oblíbenými programy obsaďte zbývající 
tlačítka přímé volby. 
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Pomocí časovače můžete - v závislosti na nastavení 
předvolby startu -  zvolit dobu ukončení nebo začátku 
programu nebo zvolit dobu do spuštění programu.  

 
Otevření podmenu časovač 

 
 

 Stiskněte tlačítko přímé volby  časovač. Otevře se 
podmenu časovač. 

 
Zvolit dobu ukončení programu 

 
 

 Multifunkčním voličem zvolte požadované zadání času 
(v krocích po 30 minutách) a potvrďte. 

 

Doba pro spuštění a ukončení programu se posune 
vždy o 30 minut. Maximální doba posunutí času pro 
automatické spuštění programu činí 24 hodin. 

 
Spuštění časovače 

 Stiskněte tlačítko start.  
 

Časovač odpočítává v minutách až po start programu. 
Pokud je doba až po start programu delší než 1 hodi-
na, pak se buben každou hodinu krátce otáčí (snížení 
možnosti pomačkání).  

 
Přerušení časovače 

 Stiskněte jednou tlačítko přímé volby  (storno). 
 

 Můžete spustit program. 
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Inkasní systém 

Pokud se po spuštění programu 
otevřou dvířka a program se pře-
ruší, dojde k propadnutí zapla-
cené částky*. 

 
* Servisní službou Miele může být 
zadán časový prostor, ve kterém je 
možné provést změnu programu. 
 
Probíhající program 
 

- změnit 
Volba programu již není možná 
(ochrana před neúmyslnou změ-
nou). 
 

Abyste mohli zvolit nový program, 
musíte program stornovat. 
 
- stornovat 

 Stiskněte tlačítko přímé volby 
 storno.  

 
U některých programů se textilie 
ochladí. Pokud stisknete ještě 
jednou tlačítko přímé volby  
storno, objeví se konec. 

 

 Otevřete dvířka.  
 

 Zavřete dvířka. 
 

 Zvolte ihned nový program a 
spusťte jej. 

Přidání nebo odebrání prádla 

 Při vkládání a vyjímání prádla 
se nedotýkejte zadní stěny bubnu! 
Uvnitř bubnu hrozí kvůli vysokým 
teplotám nebezpečí popálení. 

 
 Stiskněte tlačítko přímé volby 

 storno.  
U některých programů, při dosa-
žení určité teploty, se textilie 
ochladí.  

  Dvířka přístroje otevřete teprve 
tehdy, jakmile jsou textilie zcela 
ochlazeny. 

 Zavřete dvířka.  
  Zvolte program. 
 Stiskněte tlačítko start. 

 
Zbývající čas 
Při změně průběhu programu se na 
displeji zobrazený zbývající čas mů-
že lišit od skutečné doby sušení. 
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Vyčistit sítko na zachycení 
vláken 
Dvoudílná sítko na zachycení vlá-
ken v oblasti vedení vzduchu zachy-
tává uvolňující se vlákna. Pro čiště-
ní je potřeba jej vyjmout a demonto-
vat. 
 

 Zkontrolujte a vyčistěte sítka 
nejpozději, když se objeví kont-
rolní hlášení: vyčistit vzduchové 
cesty. 

 
Tip: Vlákna je možné snadno od-
stranit vysavačem. 
 
Vyjmutí sítka na zachycení vláken 

 
 

 Pro otevření krytu stiskněte pra-
vou stranu krytu. 

 

Při vyjmutí rukojetí sítka (viz ná-
sledující) neotáčejte, jelikož tímto 
sítko demontujete.     

 
 

 Vytáhněte sítko za úchytku ven. 
 
Demontáž sítka na zachycení   
vláken 

 
 

 Podržte sítko pevně za úchyty.  
1. Otáčejte vnitřní části sítka ve 

směru šipky. 
2. Obě sítka oddělte od sebe. 
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Suché čištění částí sítka 

Pomocí vysavače můžete sítka 
hygienicky a pohodlně vysát. 

 

 
 

 Setřete nebo vysajte vlákna 
z povrchu sítka. 

 
Mokré čištění částí sítka 
Pokud jsou sítka na zachycení vlá-
ken zalepena nebo silně znečištěna, 
měli byste je vyčistit pouze pod 
tekoucí horkou vodou. 
 

 Při nasazení musí být sítka 
suchá. Pokud nasadíte mokrá 
sítka, může dojít k poruše na su-
šičce! 

 

Nasazení sítka 

  Při silnějším, viditelnějším 
znečištění je nutné navíc vyčistit 
oblast vedení vzduchu předtím, 
než opět nasadíte sítka na od-
stranění vláken.  
Sítko opět nasaďte. Viz následu-
jící strana. 

 

 Složte dohromady vnitřní a vněj-
ší část sítka. 

 

 Otáčejte lehce vnitřní částí sítka 
ve směru hodinových ručiček až 
do zřetelného zaklapnutí. 

 

 Sítko podržte za úchyt a zasuňte 
jej až na doraz do spodní oblasti 
vedení vzduchu. 
Úchytem vnitřního sítka je mož-
né otáčet tak, aby bylo možné 
sítko pohodlně nasadit/vyjmout. 

 

Při vyjmutí rukojetí sítka neotá-
čejte, jelikož tímto sítko demontu-
jete.     

 

 Zavřete kryt. 
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Vyčistit oblast vedení  
vzduchu 

Oblast vedení vzduchu je potřeba 
čas od času zkontrolovat a vyčis-
tit, pokud je velmi zanesená! 

 
Rychlé čištění 

 
 

 Odstraňte vlákna pomocí vysa-
vače 

- z krytu z plnicího otvoru dveří 
(nahoře). 

- z oblasti vedení vzduchu před 
kolem ventilátoru (dole), pokud 
jste předtím vyndali a vyčistili 
sítka.  

 

Dodatečné čištění 
- Kolo ventilátoru 
Kolo ventilátoru vzadu za krytem 
sítka může být zalepeno zbytky pra-
cího prostředku nebo vlákny. 
 

Čas od času kolo ventilátoru 
zkontrolujte a vyčistěte jej, pokud 
je silně zanesené. 

 

 
 

 Vlhkým hadříkem opatrně od-
straňte povlak na kole ventiláto-
ru. 

 Odstraňte i vlákna z oblasti před 
kolem ventilátoru. 

 Vlákna vysajte vysavačem. 
 Odstraňte vlákna z vnitřní části 

otevřeného krytu a z gumového 
těsnění. Nepoškoďte gumové 
těsnění. 
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- Kryt v oblasti plnění 

  Kryt v oblasti plnění byste 
měli sundat pouze v případě vel-
mi silného zanesení. 

 
 Podívejte se do bubnu. 

 

 
 

 Sáhněte pod okraj krytu* (viz 
šipka) a vytáhněte kryt ven smě-
rem nahoru. 

 

* Kryt můžete zajistit 2 šrouby 
(jsou přiloženy) proti nechtěné-
mu vyjmutí. Viz následující. 

 Vyčistěte vysavačem oblast ve-
dení vzduchu pod krytem. 

 Vyčistěte kryt. 
  Vyčistěte oblast vedení vzduchu 

před kolem ventilátoru (otevřete 
kryt sítka). 

 

Zpětná montáž 
 Kryt přesně nasaďte na levou 

nebo pravou stranu otvoru. 
 Přitlačte kryt směrem dolů až do 

zřetelného zaklapnutí k protější 
straně.  

 
Zajištění krytu 
 

Kryt můžete zajistit 2 šrouby (jsou 
přiloženy) proti nechtěnému vyjmutí. 
Šrouby musíte zašroubovat do bub-
nu. 
 

 Podívejte se do bubnu. 
 

 
 

 Pod krytem zašroubujte vlevo a 
vpravo Torx-šrouby skrz otvory.  
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Čištění sušičky 

 Odpojte přístroj od elektrické 
sítě. 

 

 Nepoužívejte žádné pro-
středky na drhnutí, ani rozpouš-
tědla a prostředky na mytí skel 
nebo čisticí prostředky pro všeo-
becné použití. Tyto prostředky by 
mohly poškodit povrchy z umě-
lých hmot a jiné součásti. 

 

 Sušičku v žádném případě 
neostřikujte hadicí. 

 
 Plášť přístroje, ovládací panel, 

dvířka a těsnění dvířek čistěte 
jemným čisticím prostředkem 
nebo mýdlovou vodou. 

 

 Nerezové části (např. buben) 
čistěte vhodným prostředkem na 
čištění nerezu. 

 

 Všechny části vytřete dosucha 
měkkou utěrkou. 
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Co udělat, když … ? 
Většinu poruch můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit 
čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu. 
 

Následující tabulky by Vám měly pomoci při rozpoznání a odstranění poru-
chy. Prosím, pamatujte: 
 

 Provádění oprav na elektrických přístrojích mohou provádět pouze au-
torizovaní odborníci. Neodborně prováděné opravy mohou být pro uživate-
le nebezpečné. 

 
Kontrolní a chybová hlášení na displeji
Problém Příčina Odstranění

 

Nejedná se o závadu. 
Elektronika rozpozná, 
že se v bubnu nena-
chází žádné prádlo a 
program přeruší. 
Sušení jednotlivých 
nebo již suchých ku-
sů prádla může tak-
též vést k přerušení 
programu. 

Jednotlivé kusy prádla 
byste měli do budoucna 
sušit v programu teplý 
vzduch. 
Problémové hlášení vy-
mazat: 
-  Otevřete dvířka přístro-

je. 

 
Případně se navíc 
zobrazí chybový kód 
(např. F43) 

Dokud je na displeji 
zobrazeno chybové 
hlášení, není možné 
spustit nový program.

-  Následujte výzvy na 
displeji. 

-  Zkuste znovu spustit 
start. 

 

Během sušení byla 
vypnuta sušička nebo 
došlo k výpadku 
proudu. 

-  Po zapnutí/obnovení 
dodávky proudu musí-
te potvrdit OK a znovu 
spustit program. 
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Problém Příčina Odstranění 

 
se objeví po ča-
sovém intervalu*.

Upozornění, že je po-
třeba vyčistit sítko na 
zachycení vláken. 
 

-  Vyčistěte sítko na za-
chycení vláken. 

Vymazat problémové hlá-
šení: 
-  Potvrďte OK. 

 

se objeví po 
ukončení pro-
gramu*. 

Bylo stanoveno ome-
zení v oblasti vedení 
vzduchu. 

-  Vyčistěte sítko na zachy-
cení vláken. 

-  Zkontrolujte všechny 
možné příčiny, které jsou 
popsány pod “Sušení tr-
vá příliš dlouho nebo do-
jde k přerušení progra-
mu“.   
Vymazat problémové 
hlášení: 

-  Otevřete a zavřete dvíř-
ka. 

Případně je odtahové 
vedení velmi dlouhé, 
což ale není závadou. 

Viz kapitola "Menu Nasta-
vení , odstavec "Vyčistit 
sítka". 

 
se objeví po 
stornování pro-
gramu. 

Bylo stanoveno velké 
omezení v oblasti ve-
dení vzduchu. 

-  Viz nahoře. 
Vymazat problémové 
hlášení: 

-  Potvrďte OK. 

* Můžete ovlivnit možné zobrazení chybového hlášení: 
Viz brožura brožurce “První zprovoznění přístroje, Přehled programů, Na-
stavení“, kapitola “Menu nastavení/uživatelská úroveň“, odstavec “vyčistit 
sítko“ a “vyčistit vzduchové cesty“.
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Neuspokojivý výsledek sušení
Problém Možná příčina Odstranění
Prádlo není dosta-
tečně suché. 

Do sušičky byly vlože-
ny rozdílné druhy texti-
lií. 

- Prádlo dosušte teplým 
vzduchem. 

- Příště zvolte vhodný pro-
gram (viz přehled pro-
gramů v brožurce “První 
zprovoznění přístroje, 
Přehled programů, Na-
stavení“ ). 

Peří naplněné v pol-
štářích vytváří suše-
ním zápach. 

Peří má tu vlastnost, 
že při jeho zahřátí do-
chází více či méně ke 
tvorbě vlastních i cizích 
zápachů. 

Zápach se po skončení 
sušení přirozeně vytratí. 

Kusy prádla ze syn-
tetických vláken jsou 
po sušení staticky 
nabité. 

Syntetika má sklony ke 
statickým nábojům. 

Při příštím praní přidejte 
během posledního máchá-
ní avivážní prostředek. Sta-
tický náboj se tak může 
snížit.

Dochází k tvorbě 
vláken. 

Vlákna se z textilií 
uvolňují hlavně během 
nošení a praní. Namá-
hání textilií v sušičce je 
naproti tomu velice ma-
lé a nemá žádný vliv 
na životnost  textilií, 
což potvrdil i výzkum. 

Vlákna jsou zachytávána 
sítky a lze je jednoduchým 
způsobem odstranit (viz 
kapitola "Čištění a ošetřo-
vání"). 
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Ostatní problémy 
Problém Příčina Odstranění
Sušení trvá příliš 
dlouho nebo dojde 
k přerušení progra-
mu. 

Možná budete opět vy-
zváni, vyčistit vzducho-
vé cesty. 

Prosím, zkontrolujte možné 
příčiny, jak je následně po-
psáno. 

Sítko na zachycení 
vláken je zaneseno 
vlákny. 

- Odstraňte vlákna. 

Oblast vedení vzduchu 
je zanesena např. vla-
sy a vlákny. 

- Vyčistěte oblast vedení 
vzduchu. 

- Kryt v oblasti plnění mů-
žete vyjmout, abyste 
mohli pod ním vyčistit ob-
last vedení vzduchu.

Odtahové vedení nebo 
jeho ústí jsou zanese-
ny např. vlasy a vlákny.

- Zkontrolujte a vyčistěte 
všechny části odtahové-
ho vedení (např. odtaho-
vé potrubí, vnější mřížku, 
kolena atd.). 

Je nedostatečný přívod 
vzduchu, protože např. 
je velmi malá místnost, 
kde je sušička umístě-
na. 

 Při sušení otevřete dveře 
nebo okno, aby do míst-
nosti proudil vzduch. 

Prádlo nebylo dosta-
tečně odstředěno. 

Odstřeďujte prádlo v auto-
matické pračce na maxi-
mální počet otáček. 
 

Sušička je přeplněná. Dbejte na maximální 
množství náplně pro daný 
program. 

Z důvodu kovových zi-
pů nemohl být stupeň 
vlhkosti prádla přesně 
stanoven. 

- Příště rozevřete zip. 
Pokud se problém znovu 
objeví, zvolte v budoucnu 
program "Teplý vzduch", 
aby se textilie nepřesušily. 
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Problém Možná příčina Odstranění 
V bubnu je zkonden-
zovaná voda. 

Sušička je napojena na 
společné odtahové ve-
dení. 

- Sušičku je možné napo-
jit na společný odtah 
pouze se zpětnou klap-
kou. 

- Kontrolujte pravidelně 
zpětnou klapku zda není 
vadná a případně ji vy-
měňte.

Nedá se spustit žád-
ný program a displej 
je tmavý. 

Příčina se nedá bez-
prostředně stanovit. 

- Dodrželi jste postup při 
obsluze? 

- Je zástrčka zapojena do 
sítě? 

- Jsou v pořádku pojist-
ky? 

Po výpadku proudu je 
nutné po obnovení do-
dávky proudu potvrdit OK 
a znovu spustit program. 

Displej je tmavý a 
osvětlení tlačítka 
start pomalu bliká. 

Displej se automaticky 
z důvodu úspory ener-
gie vypne. 

Např. po stisknutí tlačítka 
se osvětlí displej a multi-
funkční volič. 

Na displeji je zobra-
zen cizí jazyk. 

Bylo změněno nasta-
vení jazyka. 

Změňte nastavení jazyka. 
Symbol vlaječky  vám 
poslouží jako vodítko.    

Osvětlení tlačítka 
start bliká při zvolení 
programu. 

Blikání zobrazuje, že je 
možné spustit pro-
gram. 

Po spuštění programu 
přejde blikání v trvalé sví-
cení. 

Nesvítí osvětlení 
bubnu. 

Osvětlení bubnu se au-
tomaticky vypne. 

- Po zavření a otevření se 
opět rozsvítí. 

- Můžete vyměnit vadnou 
žárovku: viz konec této 
kapitoly.
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Výměna žárovky 

Odpojte přístroj od elektrické sítě. 
 

 Otevřete dvířka přístroje. 
 
Nahoře v plnicím otvoru naleznete 
výklopný kryt osvětlení. 
 

 
 

 Vyšroubujte šroub. 
 

 Krytka se vyklopí směrem dolů. 
 

 Vyměňte žárovku. 
 

Teplotně odolnou žárovku byste 
měli zakoupit pouze ve specializo-
vaném obchodě nebo u servisní 
služby Miele. 
 

 Maximální výkon žárovky a 
typ musí být shodné s údaji uve-
denými na typovém štítku a krytu 
osvětlení. 

 
 Kryt opět sklopte. 

 

 Zašroubujte šroub. 
 

 Dbejte na to, aby byl kryt 
správně a pevně usazen. Jinak 
může dojít ke vniknutí vlhkosti, 
která může způsobit zkrat. 
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Opravy 
Za účelem provedení oprav se  
obraťte na: 
 
- svého prodejce Miele 
 
nebo 
 
- servisní službu Miele 

na telefonu: 543 553 134-5 nebo 
zelená linka 800 169 431. 

 
Servisní služba bude potřebovat 
znát typ a číslo Vašeho přístroje. 
Oba údaje naleznete na typovém 
štítku vpravo pod plnicím otvorem. 
 
Optické rozhraní PC 
Optické rozhraní PC slouží servisní 
službě jako kontrolní a přenosový 
bod. 
 
Příslušenství k dokoupení 
Pro tuto sušičku obdržíte příslušen-
ství k dokoupení u Vašeho odbor-
ného prodejce nebo u servisní služ-
by Miele. 
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Situace při umístění 
Čelní pohled 

 
 

 odtahové vedení 

 připojovací kabel 

 ovládací panel 

 dvířka 

 kryt sítka filtru 

 čtyři výškově nastavitelné nohy 
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Pohled ze strany 

 
 
Pohled zezadu 

 
  přípojný kabel 
  schránka pro komunikační      

modul 
 nasávací otvor pro sušicí 

vzduch 
  odtahová přípojka Ø 100 mm 

 
 
 

Pohled ze shora 

 
 
Umístění na podstavci 
Jako příslušenství k dokoupení mů-
žete obdržet různé typy soklů.  
 

 Při umístění na připravený 
podstavec  musí být sušička za-
jištěna proti sklouznutí (viz násle-
dující “Místo umístění“). 

 
Inkasní přístroj 
Sušičku je možné vybavit inkasním 
přístrojem (příslušenství k dokoupe-
ní). 
 

K tomu je zapotřebí přeprogramo-
vání sušičky, které smí provést pou-
ze servisní služba Miele. 
 

 Mince / žetony pravidelně vy-
bírejte z inkasního přístroje, pro-
tože může dojít k jeho přeplnění 
a zablokování! 
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Místo umístění 
Přemístění  
 

 
 
Přemístěte sušičku na místo umís-
tění. 
 

 Při přemísťování sušičky 
dbejte na její stabilitu. 

 

Vyrovnání  

 V prostoru otvírání dvířek su-
šičky se nesmí nacházet žádné 
uzamykatelné ani posuvné dveře 
nebo další dvířka, která by pře-
kážela v otvírání dvířek sušičky. 

 

 
 

 Aby bylo možné zaručit bez-
vadný chod přístroje, musí sušič-
ka stát svisle. 

 

 
 Uvolněte šrouby (2). 
 Nerovnosti podlahy srovnejte 

vyšroubováním stavitelných no-
žek (1).  

 Šrouby (2) dotáhněte proti plášti. 



Umístění a zapojení 

40 

Zajištění sušičky proti sklouznutí 

 
 

 V následujících případech 
musí být sušička na nožkách při-
chycena pomocí přiložených upí-
nacích příchytek* (příslušenství 
k dokoupení). 

- Umístění na připraveném pod-
stavci 

 Místo upínacích příchytek je do-
stačující průběžná hrana soklu 
v oblasti nožek přístroje. 

- Při instalaci neforemných tru-
bek (systém odtahového po-
trubí se zásuvnými rourami. 

- Při lodním provedení / mobilní 
instalaci sušičky. 

 

* Upínací příchytky jsou přiloženy u lodního 
provedení.  
 

Odvětrání místnosti 
Protože vzduch potřebný k sušení 
bude brán z prostoru umístění, je 
nutné zajistit dostatečné odvětrání 
místnosti, např. neuzavíratelným 
větracím otvorem ve vnější stěně.  
 

 Sušička nasává vzduch na je-
jí zadní stěně. Proto je nutné za-
jistit dostatečný odstup od stěny. 
Dbejte potřebných odstupů od 
stěny (viz odstavec “Situace 
umístění“). 
Mezi spodní stranou sušičky a 
podlahou musí být zachována 
vzduchová spára, která nesmí být 
nikdy zmenšena, např. soklovou 
lištou, okrajem koberce atd. Jinak 
nebude zaručen dostatečný pří-
vod vzduchu a tím funkčnost su-
šičky. 
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Elektrické připojení 
Tato sušička prádla je dodávána s 
volným připojovacím kabelem bez 
zástrčky.  
 

  Údaje o jmenovité spotřebě 
proudu a odpovídajícímu jištění, 
jsou uvedeny na typovém štítku. 
Porovnejte, prosím, údaje na ty-
povém štítku s hodnotami v elek-
trické rozvodné síti. 

 

Připojení se smí provést jen na řád-
ně provedenou elektrickou sousta-
vu, odpovídající platným normám. 
 

Připojení smí provést pouze odbor-
ník-elektrikář. 
 

Je-li plánováno pevné připojení, 
musí být na straně elektrické insta-
lace k dispozici pro každou svorku 
zvlášť rozpojovací zařízení. Jako 
rozpojovací zařízení je možné pou-
žít spínače se vzdáleností mezi kon-
takty alespoň 3 mm. Patří sem jisti-
če, pojistky a ochrany. 
 

Zástrčka i rozpojovací zařízení musí 
být kdykoliv přístupné. 
 

 Pokud bude sušička odpoje-
na od sítě, musí být rozpojovací 
zařízení uzavíratelné nebo místo 
rozpojení musí být zajištěno - 
střeženo. 

 
 

Novou instalaci připojení, změny na 
zařízení nebo kontrolu ochranného 
vodiče včetně zjišťování správného 
jištění, smí provádět vždy pouze a 
jen kvalifikovaný odborník-elektrikář, 
neboť jen on zná potřebné předpisy, 
normy a zvláštní nařízení dodavate-
le elektrické energie. 
 

 Má-li být přístroj přepojen na 
jiný typ napětí, je třeba dodržet 
pokyny k přepojení uvedené na 
instalačním schéma, jež se na-
chází uvnitř přístroje. Přepojení 
smí provést pouze autorizovaný 
odborný prodejce nebo servisní 
služba Miele. 

 
Připojení, instalace a bezpeč-
nostní opatření musí být v soula-
du s příslušnými normami: 
ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2180 a 
ČSN 061008-1997. 
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Základní informace 

 Sušička může být provozová-
na pouze tehdy, pokud vlhký 
vzduch vznikající při sušení bude 
odveden ven přes odtahové po-
trubí. 

 
Po dobu instalace odtahu nezapo-
jujte zástrčku do sítě. 
 

Ústí odtahu (např. roura ve zdi) mu-
síte umístit tak, aby vlhký vzduch … 
 … nemohl být nasán zpět. 
 … nemohl způsobit škody na 

stavbě nebo jiné neočekávané 
obtíže. 

 

Vzduch potřebný k sušení je nasá-
ván z místnosti, kde je přístroj umís-
těn. Nebezpečí udušení! Proto mu-
síte během sušení dbát na dosta-
tečné větrání místnosti, např. násle-
dujícími způsoby: 
 

- otevřít okna; 
- vytvořit neuzavíratelný větrací 

otvor ve vnější zdi (min. 150 
cm2); 

- umístit okenní spínač. Sušičku 
lze pak zapnout pouze při ote-
vřeném okně. 

Vyvarujte se: 
- dlouhého odtahu. 
- velkého množství úzkých oblou-

ků nebo ohybů. 
 
Tím zabráníte snížení sušicího vý-
konu a vyšší délce programu a spo-
třebě energie. 
 
Použijte: 
- pro odtahové potrubí: 

odtahovou hadici* nebo plasto-
vou odpadní rouru o průměru 
100 mm. 

- pro odvedení ven: rouru do zdi* 
nebo připojení na okno*. 

 
* Příslušenství Miele k dokoupení. 
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Výpočet celkové délky  
potrubí 
Odtahové potrubí s ohyby a různými 
konstrukčními díly způsobuje při od-
tahu třecí odpor. Tento třecí odpor 
se vyjadřuje jako srovnávací délka 
potrubí, jež vypovídá, jak velký je 
odpor např. jednoho kolena ve 
srovnání s 1 metrem rovné plastové 
roury (tabulka I). 
 

Pokud sečtete srovnávací délky po-
trubí všech dílů potrubí, získáte cel-
kovou délku potrubí. Celková dél-
ka potrubí je hodnota, která říká, jak 
velký je třecí odpor celkového odta-
hového systému. 
 

Protože větší průměr roury snižuje 
odpor, vyžaduje větší celková délka 
potrubí větší průměr roury (tabulka 
II). 
 
Postup 
1. Změřte potřebnou délku rovně 

položeného odtahového potrubí. 
Vynásobte tuto hodnotu odpoví-
dající srovnávací délkou potrubí 
z tabulky I. 

 

2. Zvažte, kolik ohybů a konstrukč-
ních dílů je zapotřebí. Sečtěte je-
jich srovnávací délky pomocí ta-
bulky I. 

 

3. Sečtěte všechny získané srov-
návací délky: dostanete celko-
vou délku potrubí. 

 

4. Zjistěte z tabulky II, který prů-
měr roury je zapotřebí pro vy-
počtenou celkovou délku potru-
bí. 

 

Tabulka I
Díly potrubí Srovnávací 

délka 
Odtahová hadice 
(velmi flexibilní)* 
- 1 m rovně položené 
- ohyb 45°  

(poloměr ohybu = 0,25 m) 
- ohyb 90°  

(poloměr ohybu = 0,25 m) 

 
 
1,8 m 
 
1,5 m 
 
2,5 m 

Odtahová hadice (flexibilní nebo 
hliníková Alu-Flex)* / plastová 
odpadní roura 
- 1 m rovně položené /  

popř. 1 m rovné roury 
- ohyb / koleno 45° 

(poloměr ohybu = 0,25 m) 
- ohyb / koleno 90° 

(poloměr ohybu = 0,25 m) 

 
 
 
 
1,0 m 
 
0,6 m 
 
0,8 m 

Roura do zdi* nebo  
napojení přes okno* 
- s mřížkou 
- se zpětnou klapkou  

(volně se pohybující) 

 
 
3,8 m 
 
1,5 m 

Zpětná klapka* pro integraci do 
odtahového potrubí (viz odstavec 
"vícenásobný systém") 

14,3 m 

* Příslušenství Miele k dokoupení. 
 

 
Tabulka II 
Max. přípustná celková 

délka potrubí 
Potřebný 
průměr 

20 m 
40 m 
80 m 

100 mm 
125 mm 
150 mm 
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Příklad výpočtu 

 
 
A  roura do zdi s mřížkou 
 = 1 x 3,8 m srovnávací délka 
 = 3,8 m 
B/D 2 kolena, 90° 
 = 2 x 0,8 m srovnávací délka 
 = 1,6 m 
C 0,5 m plast. odpadní roury 
 = 0,5 x 1 m srovnávací délka 
 = 0,5 m 
Celková délka potrubí = 5,9 m 
 

Výsledek: Celková délka potrubí je 
menší než 20 m (dle tabulky II). Pro-
to stačí průměr roury 100 mm. 

Stanovení rozměrů otvoru 
pro připojení odtahu 
 
Pohled shora 
 

 
 
Pohled zezadu 
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Systém odtahového potrubí  
se zásuvnými rourami 

U sušičky je přiloženo přípojné 
hrdlo pro instalaci roury. 

 
Potřebujete 
- přípojné hrdlo. 
 

- rouru do zdi* nebo okenní připo-
jení* . 

 

- plastovou odpadní rouru (Ø 100 
mm). U většího průměru roury 
jsou zapotřebí dodatečné pře-
chodové díly (např. z Ø 100 mm 
na 125 mm). 

 

(*příslušenství k dokoupení) 
 

 
 

 Instalujte rouru (2) pomocí pří-
pojného hrdla (1) na sušičku.  

 
Sušičku zajistěte proti sklouznutí 
(např. upínacími příchytkami). 

Příklad připojení do zdi:   

 
 

1. roura do zdi (u roury do zdi Miele 
je přiložen montážní návod) 

2. přípojné hrdlo 
3. plastová odpadní roura, DN 100 
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Systém odtahového potrubí 
s flexibilním odtahovým po-
trubím 

Pomocí adaptéru* můžete jedno-
duchým způsobem nainstalovat 
odtahovou hadici. 

 

Potřebujete 
- adaptér*  
- odtahovou hadici* (velmi flexibil-

ní, flexibilní nebo Alu-Flex) 
- rouru do zdi* nebo připojení přes 

okno*. 
 

* (příslušenství Miele k dokoupení) 
 

 
 

 Nainstalujte odtahovou hadici* 
(2) pomocí adaptéru* (1) na su-
šičku. 

 

Příklad: připojení na odtahový ko-
mín 
 

 Odtah nesmí být zaveden do 
komína nacházejícího se v pro-
vozu a sloužícího k odvodu zplo-
din nebo kouře, ani nesmí být vy-
veden do šachty, která slouží k 
odvětrání prostor s krbem.  

 
1. roura s přípojným hrdlem 
 (= jednotlivé díly roury do zdi 

Miele) 
2. adaptér pro flexibilní odtahovou 

hadici 
3. větrací šachta, izolovaná proti 

vlhkosti 
Příklad:  okenní připojení 
 

 
1. okenní připojení  

(nasunuté do plexiskla) 
(okennímu připojení Miele je při-
ložen návod k montáži) 

2. adaptér pro flexibilní odtahovou 
hadici  
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Hromadný systém 

 Pro každou sušičku musíte 
nainstalovat jednu zpětnou klap-
ku (R) přímo na sběrné potrubí! 
K tomu je zapotřebí speciální pří-
slušenství Miele* (viz vpravo). 

 

 Při nedbání tohoto upozorně-
ní se mohou sušičky poškodit a 
snížit jejich elektrická bezpeč-
nost! 

 
Při instalaci od 3 do max. 5 suši-
ček je třeba zvýšit průměr potrubí 
(D). 

Počet přístrojů Násobek průměru
potrubí z tabulky II

3 
4 – 5 

1,25 
1,5 

 
 

1 připojení na sběrné potrubí 
2 zpětná klapka Miele* 
3 dodatečný adaptér Miele* 
4 odtahová hadice Miele*, velmi 

flexibilní 
 

 Zpětnou klapku (2) zasuňte zce-
la do adaptéru (3). 
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Výška 1020 mm
Šířka  700 mm 
Hloubka   763 mm 
Hloubka při otevřených dvířkách  1248 mm 
Hmotnost 77 kg
Objem bubnu  180 l 
Max. množství náplně  8 kg suchého prádla 
  1600 mm 

Připojovací napětí   
Přípojná hodnota 
Jištění viz typový štítek
Výkon žárovky   
Udělené zkušební značky   

Max. zatížení podlahy za provozu  ca 1000 N (100 kg) 
Použité normy pro bezpečnost     
produktu 

 Dle EN 10472, EN 60335 

Emisní hladina akustického tlaku na 
pracovišti dle EN ISO 11204/11203 

 < 70 dB re 20 μPa 
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Tel.: 543 553 111 
Fax: 543 553 119 
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Servis-fax: 543 553 139 
E-mail: info@miele.cz 
Internet: www.miele.cz 
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