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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. O tom 
Vás také informuje tento návod k 
obsluze v kapitole "Bezpečnostní 
pokyny a varovná upozornění". 
 

Úspora energie 

Spotřeba energie a vody 

- Využívejte maximální množství 
náplně pro daný prací program. 

 Spotřeba el. energie a vody je 
potom ve vztahu k celkovému 
množství prádla nejnižší. 

 
Prací prostředky 

- Používejte maximálně tolik pra-
cího prostředku, kolik je uvedeno 
na obalu pracího prostředku. 

 

- Při menším naplnění bubnu sniž-
te množství pracího prostředku.  

 
Tip pro následné strojové sušení 

Pro úsporu energie při sušení zvolte 
nejvyšší počet otáček při odstřeďo-
vání.  
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  Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze.  
 

Tato automatická pračka odpovídá platným bezpečnost-
ním předpisům. Při neodborném používání však může do-
jít k poranění osob nebo ke vzniku věcných škod. 
 

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte 
návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro bezpeč-
nost provozu, použití přístroje a jeho údržbu. Tím chráníte 
sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na pračce. 

 

Pokud budou automatickou pračku používat další osoby, 
musí jim být zpřístupněny nebo předneseny tyto bezpeč-
nostní podmínky. 
 

Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte jej 
případně novému majiteli. 

 
Účel využití 

  Tato automatická pračka se smí používat výhradně k 
praní textilií, které jsou dle výrobní etikety vhodné pro praní 
v automatické pračce. 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 určen a v důsledku chybné obsluhy. 
 

  Tuto automatickou pračku je nutné používat dle návodu 
k obsluze, je nutná pravidelná údržba a pravidelná kontrola 
funkčnosti. 
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  Automatická pračka není určena pro použití venku. 
 

  Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, 
senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chy-
bějící zkušenosti nebo neznalosti, automatickou pračku 
bezpečně obsluhovat, nesmí automatickou pračku, bez do-
hledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. 
 

  Děti mladší 8 let se nesmí samy pohybovat v blízkosti 
automatické pračky, ledaže by byly pod stálým dozorem do-
spělé osoby. 

  Děti starší 8 let mohou přístroj obsluhovat bez dozoru 
pouze tehdy, pokud jim byla obsluha automatické pračky 
vysvětlena takovým způsobem, že dokáží automatickou 
pračku bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat 
možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. 

  Děti nesmí bez dozoru přístroj čistit nebo provádět na 
něm jakoukoliv údržbu. 

  Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti au-
tomatické pračky. Nedovolte jim, aby si s automatickou 
pračkou hrály. 

 Pokud bude automatická pračka provozována ve veřejně 
přístupných prostorách, musí provozovatel vhodnými opat-
řeními zajistit, že pro uživatele nevznikne žádná situace 
ohrožení z důvodu možného zbytkového rizika. 

  Standard dezinfekce, termický i chemotermický postup, 
musí zajistit provozovatel prostřednictvím odpovídajících 
zkoušek. Dezinfekční programy se nesmí přerušovat, jinak 
může být účinek dezinfekce snížen.
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Technická bezpečnost 

  Před instalací je nutno přístroj zkontrolovat, zda nedošlo 
k jeho zjevnému poškození. Poškozený přístroj neinstalujte 
a neuvádějte jej do provozu. 
 

  Elektrickou bezpečnost tohoto přístroje lze zajistit jen 
tehdy, bude-li připojen na předpisově instalovaný systém 
ochranného vodiče. Je velmi důležité, aby splnění tohoto 
základního požadavku bylo překontrolováno a v případě po-
chybností byla elektrická instalace překontrolována odborní-
kem - elektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpověd-
ným za škody, které vznikly v důsledku chybějícího nebo 
přerušeného ochranného vodiče. 
 

  Neodborně prováděné opravy mohou způsobit nepředví-
dané nebezpečí pro uživatele, za které výrobce nepřebírá 
žádnou zodpovědnost. Opravy smí provádět pouze autori-
zovaní odborníci firmy Miele. 
 

  Na automatické pračce nesmí být provedeny žádné 
změny, které nejsou firmou Miele výhradně povoleny. 
 

  V případě provádění opravy přístroje 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 šroubovací pojistky domovní in-
stalace. 
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  Automatickou pračku je možné napojit na přívod vody 
pouze přes novou hadici. Není možné použít starou hadici. 
Hadici v pravidelných intervalech kontrolujte, aby ji bylo 
možno včas vyměnit a zabránit tak vzniku škod vyplavením. 
 

  Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální 
díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, 
že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. 
 

  Dojde-li k poškození elektrického přípojného kabelu, mu-
sí být vyměněn pouze za speciální přípojný kabel Miele! 
 

  Plnicí dvířka neotvírejte násilím. Aby byla zajištěna bez-
pečnostní funkce dveřního zámku, je úchyt dvířek opatřen 
bezpečnostní pojistkou. 
 

  Při používání automatické pračky k živnostenským úče-
lům je nutné dodržovat provozní zákonné předpisy a vést 
kontrolní dokumentaci. 
 

  Tato automatická pračka nesmí být instalována a provo-
zována na nestabilních místech (např. na lodi). 
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Provozní zásady 

  Nestavte přístroj v místnostech, ve kterých může teplota 
klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé hadice mohou prasknout 
nebo se roztrhnout a spolehlivost elektroniky se může při 
teplotách pod bodem mrazu zhoršit. 
 

  Před uvedením pračky do provozu odstraňte na zadní 
straně přístroje přepravní pojistku (viz kapitola "Umístění 
přístroje”). Neodstraněná přepravní pojistka může při od-
střeďování způsobit poškození pračky nebo vedle stojícího 
nábytku popř. přístrojů.  
 

  Po dobu delší nepřítomnosti (např. během dovolené) 
uzavřete přívod vody, a to především tehdy, není-li v blíz-
kosti pračky žádná podlahová výpusť (kanál). 
 

  Nebezpečí vyplavení!                                                         
Před zavěšením vypouštěcí hadice do umyvadla zkontroluj-
te, zda voda vytéká dostatečně rychle. Zajistěte vypouštěcí 
hadici proti vypadnutí. Síla vytékající vody může způsobit 
vypadnutí vypouštěcí hadice z umyvadla. 
 

  Dbejte na to, aby se v prádle nenacházely žádné cizí 
předměty (např. hřebíky, jehly, mince, kancelářské sponky). 
Cizí předměty mohou poškodit součásti pračky (např. nádrž 
prací lázně, prací buben). Poškozené součásti mohou zase 
poškodit prádlo. 
 

 Při správném dávkování pracích prostředků není třeba 
přístroj odvápňovat. Pokud by se přesto ve Vašem přístroji 
vyskytly ve větší míře vápenaté usazeniny, používejte k od-
vápnění pouze speciální odvápňovací prostředky s ochra-
nou proti korozi. Tyto speciální odvápňovací prostředky mů-
žete zakoupit u Vašeho odborného prodejce Miele nebo u 
servisní služby. Přísně dodržujte uvedený návod k použití.
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  Textilie, které byly ošetřeny čisticími přípravky obsahující 
rozpouštědla, musí být před vypráním důkladně vymáchány 
v čisté vodě. 
 

  V automatické pračce nikdy nepoužívejte čisticí pro-
středky obsahující rozpouštědla (např. technický benzín). 
Součásti přístroje se můžou poškodit a může dojít ke vzniku 
jedovatých výparů. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu! 
 

  V blízkosti pračky neskladujte žádný benzin, petrolej ani 
jiné lehce vznětlivé látky. Hrozí nebezpečí požáru a exploze. 
 

  Prostředky k barvení textilií musí být vhodné pro použí-
vání v automatických pračkách. Dodržujte bezpodmínečně 
pokyny výrobce pro jejich použití. 
 

  Odbarvovací prostředky obsahují sloučeniny síry, které 
mohou způsobit korozi. Prostředky pro odbarvování textilií 
se v automatické pračce nesmí používat. 
 

  Zabraňte kontaktu nerezových povrchů (čelní stěna, kryt 
a opláštění) s tekutými čisticími a dezinfekčními prostředky 
obsahující chlor nebo natriumhypochlorit. Působení těchto 
látek může na nerezovém povrchu způsobit korozi. 
Agresivní výpary z chlorových bělidel mohou taktéž ovlivnit 
korozi. Proto neskladujte v bezprostřední blízkosti přístroje 
otevřené zásobníky těchto prostředků. 
 

  K čištění pračky se nesmí používat žádné vysokotlaké 
čisticí stroje, ani není možné přístroj ostřikovat hadicí. 
 

  Při použití a kombinaci pomocných pracích prostředků a 
dalších speciálních produktů dbejte bezpodmínečně pokynů 
k používaní uváděných výrobcem těchto prostředků. Abyste 
zabránili poškození materiálu a případné chemické reakci 
používejte příslušný prostředek pouze k účelu uvedenému 
výrobcem. 
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Chlór a poškození součástí 

Pokyny k ošetřování chlorovými bělidly 
a perchloretylénem 

 S rostoucím používáním chlóru roste pravděpodobnost 
poškození součástí. 
Používání prostředků obsahujících chlór, jako je například 
chlornan sodný a prášková chlorová bělidla, může v závis-
losti na koncentraci chlóru, době působení a teplotě zničit 
ochrannou vrstvu ušlechtilé oceli a vést ke korozi kon-
strukčních součástí. Z tohoto důvodu byste takové prostřed-
ky neměli používat a místo nich pokud možno nasadit běli-
dla na bázi kyslíku.                                                                    
Jsou-li přesto při speciálních znečištěních použita bělidla 
obsahující chlór, musí být bezpodmínečně vždy proveden 
protichlorový krok. Jinak se mohou trvale a neopravitelně 
poškodit součásti přístroje i prádlo. 
 

Protichlorové ošetření 

Protichlorové ošetření musí být provedeno přímo 
v návaznosti na bělení chlórem. Nejlépe s použitím peroxidu 
vodíku nebo pracího příp. bělicího prostředku na bázi kyslí-
ku a bez toho, aby byla mezitím vypuštěna lázeň.                        
Se sirnatanem se může, zvláště při použití tvrdé vody, vy-
tvářet sádra, která může vést k inkrustacím na prádle nebo 
k usazeninám v pračce. Protože ošetřování peroxidem vo-
díku podporuje proces neutralizace chlóru, je třeba toto po-
užití upřednostnit. 

Přesná použitá množství pomocných prostředků a teploty 
ošetřování musí být nastaveny a ověřeny přímo na místě 
podle dávkování doporučeného výrobci pracích 
a pomocných prostředků. Musí se také kontrolovat, zda v 
prádle nezůstává zbytkový aktivní chlór. 
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Používání příslušenství 

  Díly příslušenství se smí zabudovat jen tehdy, pokud 
jsou výslovně firmou Miele určeny a schváleny. Pokud bu-
dou namontovány jiné díly, zaniká jakákoli záruka a ručení, 
poskytované firmou Miele. 
 
Před vyřazením starého přístroje 

  Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zničte připojo-
vací kabel a zástrčku. Zabráníte tak jakémukoli zneužití vy-
řazeného přístroje. 
 

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

 
 

 displej 
 Podrobnější informace naleznete na následující stránce. 
 

 tlačítka přímé volby 
 Pro přímou volbu programu praní. Tyto tlačítka mohou být obsazena oblí-
benými programy praní. 

 

 tlačítko Start 
 

 optické rozhraní PC 
 Slouží servisní službě jako kontrolní a přenosový bod. 
 

 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 

 
 

Objeví se vstupní menu (se čtyřmi oblíbenými programy, 
které je možné změnit) 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 (podrobnější informace v kapitole 
“Oblíbené programy“). 
 

V ostatních menu slouží tlačítka přímé volby jiným funk-
cím. V těchto případech uvidíte nad příslušným tlačítkem 
přímé volby na displeji šipku  s označením funkce tla-
čítka. 
 

Možnosti volby programu 

Existují dvě možnosti, jak zvolit program: 
 

- Možnost 1: Zvolte na displeji menu volba programu a 
potvrďte ji stisknutím multifunkčního voliče. 

 

- Možnost 2: Stiskněte jedno z tlačítek přímé volby , 
,  nebo  a otevře se základní menu jednoho 

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 multifunkčního vo-
liče.  
 

Šipky    na pravé straně displeje upozorňují na další 
možnosti volby.  
Stisknutím multifunkčního voliče se otevře základní me-
nu zvoleného programu praní. 

 

Základní menu programu praní 

 
 

Otáčením multifunkčního voliče můžete navolit různé 
komponenty programu, jako jsou program, teplota a po-
čet otáček při odstřeďování.  
Zvolené složky jsou označeny. Stisknutím multifunkčního 
voliče jsou komponenty vybrány a je otevřeno odpovída-
jící podmenu. 
Podmenu extra a časovač mohou být otevřena stisknu-
tím tlačítek přímé volby, která jsou umístěna pod těmito 
podmenu. 
 

Návrat zpět do vstupního menu se uskuteční stisknutím 
tlačítka přímé volby  pod zpět. 
Alternativně můžete všechny složky označit a potvrdit 
pouze multifunkčním voličem. 

 
Menu Nastavení  

V menu nastavení můžete přizpůsobit elektroniku pračky 
měnicím se požadavkům. Další informace viz brožurka 
“První zprovoznění přístroje, Přehled programů, Nasta-
vení“. 
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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/úroveň uživatele. 
 

VP-tlačítka krátké volby + logo 

 
 

Je možné zvolit 12 programů, které je možné definovat 
v menu nastavení/úroveň uživatele.  
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1. Příprava prádla 

 
 
q Vyprázdněte kapsy. 
 

 Cizí předměty (např. hřebíky, 
mince, kancelářské sponky) mo-
hou poškodit textilie a součásti 
pračky. 

 
Ošetření skvrn 

q Případné skvrny ošetřete před 
praním; pokud možno dokud 
jsou čerstvé.  
Lehce se dotýkejte hadříkem 
(nezabarvujícím) skvrny. Nedřít! 
Vyskytnou-li se obzvláště těžko 
odstranitelné skvrny, požádejte o 
radu v čistírně prádla. 

 

 V žádném případě nepouží-
vejte v pračce chemické čisticí 
prostředky (obsahující rozpouš-
tědla)! 

Třídění prádla 

q Roztřiďte prádlo podle barvy a 
typu ošetřování. Většina textilií 
má etikety, obsahující údaje pro 
ošetřování, našité na límci nebo 
na postranním švu.  

 
Tmavé textilie při prvním praní ob-
vykle trochu "pouští barvu". Aby se 
nezabarvilo světlé prádlo, vyperte 
tmavé věci několikrát odděleně. 
 
Všeobecné tipy 

- u záclon: 
 odstraňte šňůrky a pásky nebo 

je svažte do uzlíku. 
 

- podprsenky: 
uvolněné kostice přišijte nebo 
odstraňte. 

 

- pletené prádlo, džíny, kalhoty a 
pleteniny (např. trička, mikiny): 
obraťte naruby, pokud to výrob-
ce doporučuje. 

 

- zdrhovadla, háčky a očka před 
praním uzavřete. 

 

- povlečení před praním zapněte, 
aby se do něj během praní ne-
dostaly menší kusy prádla. 

 
- Další tipy naleznete v kapitole 

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

 
Neperte textilie, které nejsou urče-
ny pro praní v pračce (symbol pro 
ošetřování ). 
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2. Naplnit automatickou pračku 

q Zapněte automatickou pračku 
tlačítkem . 

 

q Otevřete plnicí dvířka za úchyt. 
 

Plnicí dvířka neotvírejte násilím. 
Aby byla zajištěna bezpečnostní 
funkce dveřního zámku, je úchyt 
dvířek opatřen bezpečnostní po-
jistkou. Vyskočením úchytu se 
zabrání poškození zámku (Kapi-
tola “Pomoc při poruše“ odstavec 
“Plnicí dvířka se nedají otevřít“. 

 

q Vložte rozvinuté prádlo do bubnu 
a volně ho rozložte. Různě velké 
kusy prádla zesílí prací účinek a 
prádlo se při odstřeďování lépe 
rozdělí. 

 

Využijte maximální množství napl-
nění zvoleného programu, ušetříte 
tím spotřebu vody a energie. Mějte 
také na paměti, že přeplňování 
bubnu pračky zhoršuje výsledek 
praní a zvyšuje mačkavost prádla. 
 

q Lehkým přibouchnutím zavřete 
dvířka. 

 

 Dbejte na to, aby se mezi pl-
nicí dvířka a těsnění nepřivřelo 
prádlo. 

3. Zvolit program 

q Zvolte program, který se nejlépe 
hodí druhu prádla. 

 

Přehled programů naleznete v bro-
žurce “První zprovoznění přístroje, 
Přehled programů, Nastavení“. 
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Symboly pro ošetřování 

Praní 
Stupně v symbolu pro praní udáva-
jí maximální teplotu, ve které mů-
žete druh prát.  

 
běžné mechanické na-
máhání 

 
šetrné mechanické na-
máhání 

 
obzvlášť šetrné mecha-
nické namáhání 

 ruční praní 

 neprat 

 
Příklady volby programu 

program symbol ošetřování 

bavlna  

snadno 
ošetřovatelné  

syntetika  

vlna  

expres  

automatika  

 

Sušení 
Body udávají teploty. 

 normální teplota 

 snížená teplota 

 
nevhodné pro sušení  
v sušičce 

 

Žehlení a mandlování 
Body označují teplotní oblasti. 

 ca 200 °C 

 ca 150 °C 

 ca 110 °C 

 
nevhodné k žehlení/ 
mandlování 

 

Profesionální čištění 

 
Čištění chemickými roz-
pouštědly. Písmena 
označují čisticí prostře-
dek.  

 mokré čištění 

 nečistit chemicky 

 

Bělení 

 
přípustný každý oxidační  
prostředek na bělení 

 
přípustný pouze bělicí  
prostředek na bázi kyslíku 

 nebělit 
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 Přečtěte si bezpodmínečně 
kapitolu “Pokyny a tipy k péči o 
prádlo“. 

 

 Připravit prádlo 
 

 Naplnit automatickou pračku 
 

q Zapněte automatickou pračku. 
 

 
 
q Otevřete pomocí úchytu plnicí 

dvířka. 
 

 
 
q Vložte rozvolněné a načechrané 

prádlo do bubnu. 

 
 

 Dbejte na to, aby se mezi pl-

nicí dvířka a těsnění nepřivřelo 
prádlo. 

 

 
 
q Zavřete plnicí dvířka. 
 

1. Přitlačte dvířka. 
 

2. Uzavřete úchyt. 
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 Zvolit program 

Popisy programů 
 

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

 

Máte dvě možnosti pro volbu pro-
gramu: 
 

- Zvolte přes tlačítka přímé volby 
oblíbený program. 

 

 
 
- Zvolte přes menu volba progra-

mu program praní. 
 

 
 
q Zvolte, pokud si přejete, extra 

a/nebo časovač (posunutí startu) 
přes příslušné podmenu. 

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 k propadnutí zaplace-
né částky. 
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 Přidat prací prostředek 

Zvažte také stupeň znečištění prád-
la a tvrdost vody. 
 
Příliš málo pracího prostředku  
způsobí, že: 

- prádlo není dostatečně čisté a 
časem zešedne a ztvrdne. 

 

- se na prádle objevují tukové 
skvrny. 

 

- dojde k zavápnění topného těle-
sa. 

 

Příliš mnoho pracího prostředku 
způsobí: 

- vyšší pěnivost, která snižuje 
účinnost mechaniky praní a tím 
dochází ke zhoršení výsledku 
praní, máchání a odstřeďování. 

 

- ekologické zatížení. 
 
Další informace k pracím prostřed-
kům a jejich dávkování obdržíte v 
kapitole "Prací prostředky". 
 

Automatická pračka je připravena 
pro připojení k externímu dávko-
vacímu systému pro dávkování 
tekutých pracích/přídavných pro-
středků (viz kapitola "Prací pro-
středky", odstavec "Externí dáv-
kování". 

 
 
q Vytáhněte zásuvku pro dávko-

vání pracího prostředku a naplň-
te jednotlivé komory. 

 
 = prací prostředek pro přede-

prání (pokud se zvolí, 1/4 
doporučeného celkového 
množství pracího prostředku) 

 

 = prací prostředek pro hlavní 
praní včetně namáčení 

 

 = komora pro avivážní / tužicí 
prostředek 

 

q Zasuňte zásuvku pro dávkování 
pracího prostředku. 

 

Zásuvka pro dávkování pracích 
prostředků se nesmí během praní 
vytahovat. Automatickou pračku 
je možné provozovat pouze se 
zasunutou zásuvkou pro dávko-
vání pracích prostředků. 

 

U dezinfekčních programů není 
aktivována komora . Nenaplňuj-
te ničím komoru . 
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 Spustit program 

Jakmile je možné spustit program, 
bliká tlačítko Start. 
 
q Stiskněte blikající tlačítko Start. 

 
Tlačítko Start svítí. 
 

Na displeji se objeví pravděpodobná 
doba trvání programu. Tato se od-
počítává v minutovém taktu. V prv-
ních 10 minutách pračka zjišťuje 
schopnost savosti prádla. Díky tomu 
může ještě dojít k prodloužení nebo 
ke zkrácení doby trvání programu. 
 

Na displeji se navíc objeví indikace 
průběhu programu. Automatická 
pračka Vás informuje o právě dosa-
ženém programovém bloku. 
 

Pokud během praní stisknete ná-
sledující tlačítko přímé volby, může-
te u: 
- tlačítka  extra zvolit nebo 

zrušit po spuštění programu zob-
razenou extra funkci. 

 

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

 
- tlačítka  storno ukončit aktu-

ální program. Prací roztok se ih-
ned odčerpá. 

 Vyjmout prádlo 

Na displeji se objeví konec. 
 
q Otevřete plnicí dvířka. 
 

q Vyjměte prádlo. 
 

Nezapomeňte v bubnu žádné 
prádlo! Při dalším praní by mohlo 
dojít k jeho zabarvení nebo k za-
barvení jiných textilií. 

 

q Zavřete plnicí dvířka. Jinak se 
může stát, že se do bubnu do-
stanou nedopatřením cizí před-
měty. Tyto předměty by mohly 
při dalším praní poškodit prádlo. 

 

q Automatickou pračku vypněte 
tlačítkem zap./vyp. 
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Volba/změna programů 

 
Vstupní menu 

 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby . 
 
Základní menu 

 
 

q Zvolte otočením multifunkčního voliče složky, které se 
mají změnit: program, teplota nebo počet otáček při 
odstřeďování a potvrďte tuto volbu stisknutím multi-
funkčního voliče. 

 
Dle výběru se na displeji objeví následující hlášení: 

- Volba programu 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadovaný program a 
potvrďte. Opět se objeví základní menu. 
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Upozornění:  
Pokud se v podmenu neuskuteční během 15 sekund 
žádná volba, "přeskočí" zobrazení menu zpět do základ-
ního menu. 
 

- Volba teploty 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadovanou teplotu a 
potvrďte. Opět se objeví základní menu. 

 
- Volba počtu otáček při odstřeďování 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadovaný počet otá-
ček při odstřeďování a potvrďte. Opět se objeví zá-
kladní menu. 

 
Volba Extra funkcí 

q Stiskněte tlačítko přímé volby . Otevře se podme-
nu extra. 

 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadované složky extra 
a potvrďte. Opět se objeví základní menu. Pokud 
chcete zvolit ještě jednu extra složku, zopakujte tento 
postup. Další informace k extra funkcím obdržíte v ka-
pitole "extra". 
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Uložení oblíbených programů 

Automatická pračka Vám nabízí možnost obsadit tla-
čítka přímé volby Vašimi čtyřmi nejpoužívanějšími 
programy. K tomu je nutno zapnout přes menu nasta-
vení/uživatelská úroveň opci uložení.  

Toto musí být uvolněno servisní službou Miele. 
 

 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby . 
 

Zvolit tlačítka přímé volby 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadované číslo pro ob-
líbený program a toto potvrďte. Oblíbený program je 
nyní s Vaším nastavením uložen a objeví se ve vstup-
ním menu. 

 
Pro úpravu dalších oblíbených programů opakujte tento 
postup. Dalšími oblíbenými programy obsaďte zbývající 
tlačítka přímé volby. 
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Základní programy můžete rozšířit s pomocí extra slo-
žek. 

 
Otevření podmenu Extra 

 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby . Otevře se podme-
nu extra. 

 
Zvolit Extra 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadovanou složku ex-
tra a potvrďte. 

 
- Pokud chcete zvolit další složku extra, tento postup 

zopakujte. 
- Právě zvolená složka extra se označí zatržítkem. 

 

Předeprání  

Pro obzvlášť znečištěné textilie např. od prachu a písku. 
 

Stop škrobení 

Před posledním mácháním se odčerpá voda, program 
zůstane stát. 
 

Po naplnění škrobicího prostředku přímo do bubnu jer 
možné v programu pokračovat (další informace 
v kapitole “Prací prostředky“ odstavec “Samostatné 
škrobení“).  
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Stop máchání  

Textilie se po posledním cyklu máchání neždímají, ale 
zůstávají ležet ve vodě pro máchání. Tím se snižuje rizi-
ko pomačkání, nejsou-li textilie ihned po ukončení pro-
gramu vyjmuty z bubnu pračky. 

 

Intenzivní* 

Pro textilie s běžným až silným znečištěním nebo s vidi-
telnými skvrnami. 
 
Čas pro hlavní praní se prodlouží. 

Více vody* 

V základním nastavení z výroby se při zvolení extra 
složky více vody, zvýší při praní a máchání hladina vody. 
 

Můžete však zvolit ještě jiná nastavení pro extra funkci 
více vody. Tyto jsou popsány v brožurce “První zprovoz-
nění přístroje, Přehled programů, Nastavení“. 
 
* Intenzivní a více vody můžete zapnout přes menu Na-
stavení/uživatelská úroveň, jak je popsáno v brožurce 
“První zprovoznění přístroje, Přehled programů, Nasta-
vení“. 
 

Volitelné extra funkce jsou zobrazeny v podmenu ex-
tra. Pokud se menu extra nezobrazí, není pro zvolený 
program povoleno.  
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Odpojení ve špičce 

Při aktivaci funkce odpojení ve špičce, se vypne vytápění 
a program se zastaví. Na displeji se objeví následující 
hlášení: 
 

 
 

Po ukončení funkce odpojení ve špičce bude program 
automaticky jako doposud pokračovat.
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Pomocí časovače můžete zvolit požadovanou dobu 
ukončení programu. Automatické spuštění programu se 
může uskutečnit maximálně během 24 hodin v krocích 
po 30 minutách. 
 

Otevření podmenu Časovač 

 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby . Otevře se podme-
nu časovač. 

 

Zvolit dobu ukončení programu 

Konec programu je volitelný v krocích po 30 minutách. 
 

 
 

q Multifunkčním voličem zvolte požadovanou dobu 
ukončení programu (u prvního 30 minutového kroku 
se konec programu přesune na nejbližší možnou celou 
hodinu nebo půlhodinu) a potvrďte.  
Začátek programu se posune dozadu paralelně k po-
žadovanému ukončení programu. 

 
Spuštění časovače 

q Stiskněte tlačítko Start. 
 

Časovač odpočítává v minutách až po start programu. 
 
Přerušení časovače 

q Proces je možné zrušit tlačítkem přímé volby .  
 

Teprve po spuštění programu je možné zjistit reálné 
množství naplnění. Tím může dojít k pozdějšímu nebo 
naopak dřívějšímu ukončení programu. 



Odstřeďování 

32 

Maximální počet otáček  
při odstřeďování 

Maximální počet otáček při odstře-
ďování je závislý na příslušném 
programu a není možné jej měnit. 
 

Maximální počet otáček při odstře-
ďování můžete snížit. Volba vyšších 
otáček než je výše uvedeno není 
možná. 
 
Odstřeďování při máchání 

Po hlavním praní a mezi mácháními 
se prádlo odstřeďuje. Při snížení 
počtu otáček při závěrečném od-
stře´dování se sníží i počet otáček 
odstřeďování při máchání. 

Vypnutí závěrečného  
odstřeďování (Stop máchání) 

q Zvolte v podmenu extra funkci 
stop máchání. Textilie se po po-
sledním cyklu máchání neždíma-
jí, ale zůstávají ležet ve vodě. 
Tím se snižuje riziko pomačkání, 
nejsou-li textilie ihned po ukon-
čení programu vyjmuty z bubnu 
pračky. 

 

- Spuštění závěrečného odstře-
ďování 

 

Na displeji je označen počet otá-
ček při odstřeďování. 
 

- Tlačítkem start spustíte závě-
rečné odstřeďování. 

 

- Počet otáček můžete změnit. 
 

q Stiskněte multifunkční volič a 
změňte počet otáček. 

 

q Potvrďte počet otáček. Ihned se 
spustí závěrečné odstřeďování. 

 

- Ukončení programu 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby 
. Odčerpá se voda. 

 

q Otevřete plnicí dvířka. 
 
Vypnutí závěrečného odstřeďo-
vání a odstřeďování při máchání 

q Zvolte v podmenu nastavení bez 
odstřeďování. Po posledním 
máchání se odčerpá voda a za-
pne se ochrana proti pomačkání.  
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Inkasní přístroj 

Pokud dojde po spuštění pro-
gramu k přerušení programu, do-
jde ke ztrátě platby. 

 

Přerušení programu 

Program praní můžete kdykoliv pře-
rušit. 
 

q Vypněte automatickou pračku 
tlačítkem zap./vyp. 

 
Pro pokračování: 
 

q Zapněte automatickou pračku 
opět tlačítkem zap./vyp. 

 

q Potvrďte hlášení na displeji a 
stiskněte tlačítko Start. 

 

Stornování programu 

Program praní můžete kdykoliv po 
spuštění programu stornovat. 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby   
  storno. 

 

Automatická pračka odčerpá prací 
lázeň. 
 

q Předtím než spustíte nový pro-
gram, otevřete dvířka pračky. 

Změna programu 

Můžete: 
 

- po startu programu složku počet 
otáček při odstřeďování změnit 
až do začátku závěrečného od-
střeďování a extra funkci stop 
škrobení a stop máchání zvolit 
nebo zrušit. 

 

- až do 5 minut po spuštění pro-
gramu změnit složku teplota a 
extra funkci intenzivní a více vo-
dy zvolit nebo zrušit. 

 
Storno nebo změna programu a 
otevření dvířek není možné, po-
kud 

- byl spuštěn program dezinfekce. 
 

- je napojen inkasní systém (stor-
no je možné po nastavení, viz 
nastavení zablokovaní inkasního 
přístroje).
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Dávkování pracích prostředků 

Dbejte pokynů výrobce pracích 
prostředků. 

 

Dávkování pracího prostředku je 
uvedeno na jeho obalu a je třeba jej 
dodržovat. 
 
Dávkování je závislé na: 

- množství prádla 
 

- stupni znečištění prádla 
 

- tvrdosti vody 
Pokud nezníte tvrdost vody, in-
formujte se u Vašeho vodáren-
ského podniku. 

 
Tvrdost vody 

Rozmezí 
tvrdosti 

Vlast-
nost  
vody 

Celková 
tvrdost 
mmol/l 

Tvrdost  
 
°d 

I měkká 0-1,5 0-8,4 

II střední 1,3-2,5 8,4-14 

III tvrdá až 
velmi 
tvrdá 

nad 2,5 nad 14 

 

Změkčovač vody 

U rozmezí II a III můžete přidat 
změkčovač vody, abyste ušetřili 
prací prostředek. Správné dávková-
ní je uvedeno na obale. Naplňte 
nejprve prací prostředek a potom 
změkčovač.  
 

Prací prostředek můžete potom 
dávkovat jako pro rozmezí tvrdosti I. 

Vícesložkové prací prostředky 

Perete-li s několika komponenty 
(např. vícesložkový prací prostře-
dek), naplňte prostředky vždy v ná-
sledující posloupnosti do komory 

. 
 

1. prací prostředek 
2. změkčovač vody 
3. sůl na skvrny 
 
Takto se prostředky lépe vyplách-
nou. 
 

Odbarvování / barvení 

q V automatické pračce nepouží-
vejte žádné odbarvovací pro-
středky. 

 

Při použití barvicích prostředků pro 
barvení dbejte přísně pokynů výrob-
ce. 
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Avivážní prostředek, tužidlo, 
škrob nebo tekutý škrob 

q Dávkujte tak, jak uvádí výrobce 
prostředků 

 
Automatická aviváž, tužení nebo  
škrobení 

 
 
q Naplňte avivážní prostředek, tu-

židlo nebo tekutý škrob do ko-
mory . Nepřekračujte značku 
Max. 

 

Při posledním máchání se avivážní 
prostředek, tužidlo nebo tekutý 
škrob spláchnou. Na konci pracího 
programu zůstane v komoře  malé 
množství vody.  
 

Po několika automatických škro-
beních vyčistěte dávkovací zá-
suvku, zejména avivážní kanálek. 

Samostatná aviváž nebo tužení 

q Naplňte komoru  aviváží. 
 

q Zvolte program škrobení. 
 

q Stiskněte tlačítko Start. 
 
Samostatné škrobení 

q Škrob je nutné připravit a dávko-
vat podle návodu na obalu.  

 

q Naplňte komoru  škrobem. 
 

q Zvolte program škrobení. 
 

q Stiskněte tlačítko Start. 
 
Samostatné škrobení se stop 
škrobením 

q Škrob je nutné připravit a dávko-
vat podle návodu na obalu.  

 

q Po spuštění programu zvolte ex-
tra funkci stop škrobení. Průběh 
programu a zbývající čas se 
před posledním mácháním za-
staví. Na displeji se objeví stop 
škrobení. 

 

q Škrob dejte přímo do bubnu. 
 

q Zavřete dvířka. 
 
 

q Zvolte počet otáček a potvrďte 
nebo 

 

q Stiskněte tlačítko Start. 
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Externí dávkování 

Přístroj je vybaven adapterem pro připojení na externí 
dávkovací systém pracího prostředku. Je možné připojit 
až šest dávkovacích hadiček. Externí dávkovací čerpa-
dla jsou řízena relé v automatické pračce. Relé se zapí-
nají vždy na 2 minuty. 
 

Pro elektrické řízení dávkovacích čerpadel je nutná 
samostatná přípojná krabice, kterou může nainstalo-
vat pouze servisní služba Miele. 

 

Relé jsou řízena, tak jak je popsáno v brožurce “První 
zprovoznění přístroje, Přehled programu a Nastavení“. 
Zásobníky musí být naplněny dle uvedeného pořadí 
příslušnými pracími a přídavnými prostředky. 

 
Čidlo vyprázdnění 

Pokud je externí zásobník na tekuté prací prostředky 
prázdný, objeví se (pokud je aktivováno čidlo vy-
prázdnění) na displeji příslušné hlášení viz příslušná 
kapitola v brožurce “První zprovoznění přístroje“. 

 

Je-li zásobník prázdný, objeví se po spuštění programu 
nebo během průběhu programu: 
 

 
 

Spuštěný program proběhne až do konce. 
 

q  Stiskněte tlačítko přímé volby , abyste hlášení na 
displeji vymazali nebo naplňte zásobník. 



Prací prostředky 

37 

U dezinfekčních programů se objeví: 
 

 
 

Program se přeruší. 
 

q Stiskněte tlačítko přímé volby , abyste vymazali 
hlášení na displeji a naplňte zásobníky.  

 

q Znovu spusťte program. 
 

 Pokud je zásobník na dezinfekční prostředek 
prázdný, předpokládá se, že při spuštění dezinfekční-
ho programu dezinfekce neproběhla.  
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 Před čištěním a ošetřováním 
pračky vytáhněte zástrčku ze zá-
suvky. 

 

Čištění bubnu pračky 

 Nepoužívejte prostředky k 
drhnutí ani žádné víceúčelové 
čisticí prostředky nebo prostředky 
na čištění skla! 
Tyto by mohly poškodit povrchy z 
umělé hmoty a další části.  

 
Čištění pláště a panelu 

q Automatickou pračku čistěte 
jemným čisticím prostředkem 
nebo mýdlovým roztokem a 
osušte ji měkkým hadříkem.  

 

q Buben pračky čistěte vhodným 
čisticím prostředkem pro čištění 
nerezu. 

 

 Automatickou pračku v žád-
ném případě neostřikujte hadicí. 

 

Čištění bubnu, vany a vypouště-
cího systému pračky 

Dle potřeby je možné vyčistit buben, 
vanu i vypouštěcí systém pračky. 
 

q Spusťte program vyčistit přístroj. 
 

q Po ukončení programu zkontro-
lujte vnitřek bubnu a vyjměte 
hrubé nečistoty. 

 

Při častějším používání dezin-
fekčních programů byste měli 
pravidelně používat program vy-
čistit přístroj. 
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Čištění zásuvky pro dávkování  
pracích prostředků 

Pravidelně odstraňujte případné 
zbytky pracích prostředků. 
 

Na vnitřní straně panelu zásuvky na 
dávkování pracích prostředků se 
nachází otvírač. 
 

 
 
q Vyjměte otvírač. 

 
 
q Zásuvku na prací prostředky vy-

sunout až na doraz. 
 

1. Zarážku proti vytažení stlačte 
pomocí otvírače dolů. 

 

2. Vyndejte zásuvku pro dávkování 
pracích prostředků. 

 
q Vyčistěte zásuvku pro dávkování 

pracích prostředků teplou vodou. 
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q Vyčistěte násosku. 
 

1. Násosku vytáhněte z komory  
a vyčistěte ji pod tekoucí teplou 
vodou. Vyčistěte také trubici, na 
kterou je násoska nasazena. 

 

2. Násosku opět nasaďte. 
 

 
 
q Pomocí kartáčku a teplé vody 

vyčistěte kanálek komory pro 
dávkování aviváže. 

Po několikerém použití tekutého 
škrobu vyčistěte obzvlášť dů-
kladně násosku i kanálek pro avi-
vážní prostředek. Tekutý škrob 
způsobuje slepení. 

 
Místo pro zasunutí zásuvky pro  
dávkování pracích prostředků 

 
 
q Pomocí kartáčku na čištění lahví 

odstraňte zbytky pracího pro-
středku a vodního kamene ze 
splachovacích trysek zásuvky 
pro dávkování pracích prostřed-
ků 
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Čištění sítek přívodu vody  

Tato automatická pračka používá 
k ochraně přívodního ventilu sítko. 

Sítko ve šroubení vodovodního ven-
tilu byste měli kontrolovat zhruba 
každých 6 měsíců. Při častějším 
přerušení dodávek ve vodovodní síti 
se může tento interval zkrátit.  
 
Čištění sítek v přívodní hadici 

q Uzavřete přívodní vodovodní 
kohoutek. 

q Odšroubujte od přívodního ko-
houtku přívodní hadici. 

 

 
 
q Z koncovky vytáhněte gumové 

těsnění 1. 

q Krček sítka 2 uchopte kombi-
načkami nebo pinzetovými kleš-
těmi a vytáhněte je ven. 

q Vyčistěte plastové sítko. 

q Zpětná montáž se provede v ob-
ráceném pořadí. 

Šroubení hadice pevně přišrou-
bujte k vodovodnímu kohoutku a 
kohoutek otevřete. Pokud uniká 
voda, hadice dotáhněte. 

 

Čištění sítka na vstupu  
u přívodního ventilu 

q Umělohmotnou matici s žebro-
váním uchytit kleštěmi, sundat ji 
ze vstupního hrdla a odšroubo-
vat. 

 

 
 
q Sítko uchopit kleštěmi, vytáhnout 

a vyčistit. Zpětná montáž se pro-
vede v obráceném pořadí. 

 

Ochranné sítko musí být po vy-
čištění nasazeno zpět. 
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Co dělat, když … 

Většinu poruch a chyb, ke kterým může v každodenním provozu dojít, může-
te odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože 
nemusíte volat servisní službu. 
 

Následující tabulky by Vám měly pomoci nalézt příčiny poruchy nebo chyby a 
odstranit je. Mějte však na paměti: 
 

 Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze autorizovaní odbor-
níci. Neodborně provedená oprava může uživatele přivést do vážného ne-
bezpečí. 

 

Nedojde ke spuštění programu. 

Problém Možná příčina Odstranění 
Displej je tmavý. Automatická pračka ne-

má proud. 
Zkontrolujte, zda 
- je zasunuta zástrčka 

do zásuvky. 
- jsou v pořádku pojist-

ky. 

Při volbě programu 
Odstřeďování se neu-
skuteční start. 
 

Nebylo provedeno první 
uvedení do provozu. 

Spusťte program barev-
né prádlo 60°C tak, jak 
je popsáno v kapitole 
“První zprovoznění“ 
v brožurce “První zpro-
voznění přístroje, Pře-
hled programů, Nasta-
vení“. 

Displej je tmavý a 
osvětlení tlačítka Start 
pomalu bliká. 

Pro úsporu energie se 
displej automaticky vy-
píná (pohotovostní režim 
Standby). 

Stiskněte tlačítko přímé 
volby. Pohotovostní re-
žim Standby se ukončí. 

 



Pomoc při poruše 

43 

Na displeji se objeví chybová hlášení. 

Hlášení na displeji Možná příčina Odstranění  

 

 

Přítok vody je blokován 
nebo poškozen. 

Zkontrolujte, zda: 
- je dostatečně otevřen 

přívod vody. 
- není zalomená přívod-

ní hadice. 
Tlak vody je příliš nízký. - Zapněte nastavení 

nízký tlak vody (menu 
nastavení/uživatelská 
úroveň). 

  Jedná se o závadu. Spusťte ještě jednou pro-
gram. 
Pokud se chybové hláše-
ní znovu objeví, zavolejte 
servisní službu. 

 

 

Během dezinfekčního 
programu nebyla dosa-
žena potřebná teplota. 

V automatické pračce 
neproběhla správně dez-
infekce. Spusťte znovu 
program. 

 

 

Vypouštění vody je blo-
kováno nebo poškozen. 

U přístrojů s vypouštěcím 
čerpadlem: vyčistěte vy-
pouštěcí systém. 
U přístrojů s vypouštěcím 
ventilem: zavolejte ser-
visní službu. 

  
 

nebo 
 

 

Jeden ze zásobníků pro 
externí dávkování je 
prázdný. 

Dbejte pokynů v kapitole 
“Prací prostředky“ odsta-
vec “Čidlo vyprázdnění“. 

 

 Za účelem vypnutí chybového hlášení stiskněte pro potvrzení multifunkční 
volič. 
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Všeobecné problémy s automatickou pračkou. 

Problém Možná příčina Odstranění 
Automatická pračka 
není během odstřeďo-
vání v klidu. 

Nožky pračky nestojí 
rovnoměrně a nejsou 
zajištěny kontramaticí. 

Vyrovnejte pračku do 
stabilizované polohy a 
pevně zajistěte nožky. 

Výskyt neobvyklých 
zvuků v čerpadle. 

Nejedná se o poruchu! Srkavý hluk na začátku a 
na konci čerpání je normální. 

V zásuvce na prací 
prostředky zůstávají 
větší zbytky pracích 
prostředků. 

Tlak vtékající vody je 
nedostačující. 

- Vyčistěte sítko na 
přívodu vody. 

- Zvolte příp. extra 
funkci více vody. 

 

Práškový prací prostře-
dek ve spojení se změk-
čovačem má sklon k le-
pení. 

Zásuvku na prací pro-
středky nejprve vyčistě-
te a příště dávkujte 
nejprve prášek a potom 
změkčovač. 

Aviváž se plně nevy-
mývá nebo v komoře 
pro aviváž  zůstává 
voda. 

Násoska nesedí správně 
nebo je zanesená. 

Vyčistěte násosku, jak 
je popsáno v kapitole 
"Čištění a ošetřování", 
odstavec "Čištění zá-
suvky pro dávkování 
pracích prostředků". 

Displej je v cizím jazy-
ce. 

Pod "Nastavení - Jazyk 
" byl zvolen cizí jazyk. 

Nastavte požadovaný 
jazyk. Jako vodítko 
Vám pomůže symbol 
vlaječky. 
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Neuspokojivý výsledek praní. 

Problém Možná příčina Odstranění 
Při použití tekuté-
ho pracího pro-
středku není prád-
lo čisté. 

Tekuté prací pro-
středky neobsahují 
žádná bělidla. Skvr-
ny od ovoce, kávy 
nebo čaje nelze od-
stranit. 

- Použijte práškové prací pro-
středky obsahující bělidla. 

- Naplňte do komory  sůl na 
skvrny a tekutý prací prostře-
dek přidejte k prádlu v dávko-
vací kouli. 

- Tekutý prací prostředek a sůl 
na skvrny nikdy nedávejte 
dohromady do zásuvky pro 
dávkování pracích prostřed-
ků. 

Na vypraném prá-
dle ulpívají šedé 
skvrny (mastné 
mapy). 

Dávkování pracího 
prostředku bylo pří-
liš nízké (prádlo by-
lo silně znečištěno 
tukem - olejem, 
mastí). 

- Při takto znečištěném prádle 
přidejte buď více pracího pro-
středku, nebo použijte tekutý 
prací prostředek. 

- Před dalším programem ne-
chte proběhnout program na 
60°C s tekutým pracím pro-
středkem bez prádla. 

Na vypraném tma-
vém prádle ulpívají 
bílé, pracímu pro-
středku podobné 
zbytky. 

Prací prostředek 
obsahuje ve vodě 
nerozpustné části 
(ceolity) pro změk-
čení vody. Ty se 
usadily na textiliích. 

- Po usušení se pokuste od-
stranit zbytky pomocí kartáče.  

- Do budoucna perte tmavé 
textilie pracími prostředky bez 
ceolitů. Tekuté prací pro-
středky většinou žádné ceoli-
ty neobsahují. 

Textilie s obzvlášť 
silným znečiště-
ním od tuků nej-
sou dobře vyprá-
ny. 

- Zvolte program s předepráním. Pro předeprání při-
dejte tekutý prací prostředek. 

- Pokračujte hlavním praním s běžným pracím pro-
středkem v práškové formě. 

Pro silně znečištěné pracovní oblečení se pro hlavní 
praní doporučují prací prostředky určené pro silné 
znečištění. Informujte se na tyto prostředky v obchodě. 
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Dvířka se nedají otevřít. 

Možná příčina Odstranění 
Plnicí dvířka jsou 
zablokována po 
stornování pro-
gramu. 

K ochraně před opařením se nedají dvířka otevřít při 
teplotě nad 50°C. Vyčkejte, až dojde k ochlazení pří-
stroje. 

Dvířka přístroje se 
nedají otevřít po 
ukončení progra-
mu. 

Zatlačte proti dveřnímu úchytu, přístroj vypněte a opět 
zapněte. Nakonec ještě jednou zatáhněte za dveřní 
úchyt. 

V bubnu se ještě 
nachází voda a 
pračka ji nemůže 
odčerpat. 

Zkontrolujte, zda není zanesen odpadní systém. Vy-
čistěte odpadní systém tak, jak je popsáno 
v následujících kapitolách. 

Vyskočila pojistka 
dveřního úchytu.  

Vyskočením úchytu se zabrání poškození na zámku. 
Zatlačte silně proti úchytu tak, že pojistka zřetelně 
opět zaskočí. 

 
 
 

Pokračování programu po výpadku el. proudu. 

Možná příčina Odstranění 
Výpadek proudu.  Potvrďte na displeji hlášení tlačítkem přímé volby  

a stiskněte pak tlačítko Start. Program bude dle ulože-
ného stavu pokračovat.    

Automatická prač-
ka byla zapnuta 
nebo byla vypnuta 
tlačítkem zap./vyp. 
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Zobrazení servisní interval, BTK 

Pokud se na displeji po zapnutí přístroje objeví následu-
jící hlášení, musí být provedena údržba servisní službou 
Miele nebo roční bezpečnostní technická kontrola (BTK). 
 

 
 

Po stisknutí tlačítka přímé volby , nebo přibližně po 5 
sekundách se opět zobrazí vstupní menu.
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Otevření plnicích dvířek při 
ucpaném odpadu a/nebo při 
výpadku proudu  

 Automatickou pračku odpojte 
od el. sítě. 

 
Na vnitřní straně ovládacího panelu 
zásuvky pro dávkování pracího pro-
středku se nachází otvírač pro pří-
stup ke krytu k vypouštěcímu sys-
tému. 
 

 
 
q Vezměte otvírač. 
 

 
 
q Otevřete kryt pro přístup  

k vypouštěcímu systému. 

Nechat vytéct vodu … 

Pokud je odpad ucpaný, může se  
v automatické pračce nacházet vět-
ší množství vody (max. 35 l). 
 

 Pozor: pokud se krátce před 
tím pralo při vyšší teplotě, hrozí 
nebezpečí opaření! 

 
… u provedení s filtrem pracího  
roztoku 

q Pod kryt vložte nádobu. 
 

Filtr pracího roztoku zcela nevy-
šroubujte. 

 

 
 
q Lehkým otočením uvolněte filtr 

pracího roztoku, až začne voda 
vytékat. 

 
Přerušení vypouštění vody: 
 

q Filtr pracího roztoku zase za-
šroubujte. 
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Pokud již nevytéká žádná voda: 
 

 
 
q Filtr pracího roztoku zcela vy-

šroubujte. 
 
Nadpis 

q Filtr řádně vyčistěte. 
 

 
 
q Zkontrolujte, zda se dá čerpa-

dlem uvnitř snadno otáčet, po-
případě odstraňte cizí předměty 
(knoflíky, mince apod.) a vyčistě-
te vnitřek. 

 

q Nasaďte zpět filtr pracího rozto-
ku a pevně jej dotáhněte. 

 Nedojde-li k nasazení a pev-
nému dotažení filtru pracího roz-
toku, bude z pračky vytékat voda. 

 
… při provedení s vypouštěcím 
ventilem 

 
 
q Stiskněte páčku pro nouzové 

odblokování dolů a držte ji pev-
ně, až přestane vytékat voda. 
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Otevření dvířek 

 Předtím, než sáhnete dovnitř 
bubnu, se přesvědčete, zda se 
buben nachází v klidu. Při sáhnu-
tí do otáčejícího se bubnu hrozí 
nebezpečí vážného poranění. 

 

 
 
q Zasuňte vhodný šroubovák (če-

pel ca 4 mm) do otvoru vedle 
dveřního zámku tak, aby čepel 
zapadla do drážky pojistky. Leh-
kým otočením proti směru hodi-
nových ručiček se dvířka odblo-
kují. 

 

q Otevřete dvířka za úchyt. 
 

 Dvířka pračky neotvírejte ná-
silím. 
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Opravy 

Za účelem provedení oprav se ob-
raťte na: 
 
- svého prodejce Miele 
 
nebo 
 
- Servisní službu Miele 

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

 
Servisní službě nahlaste typ a číslo 
Vaší automatické pračky. Oba údaje 
najdete na typovém štítku u otevře-
ných plnicích dvířek nad sklem prů-
zoru. 
 

 

Optické rozhraní PC 

Optické rozhraní PC slouží pro ser-
visní službu jako místo přenosu pro 
aktualizaci programu 
(PC=Programme Correction). 
 

 
Příslušenství k dokoupení 

Příslušenství k této automatické 
pračce si můžete zakoupit u Vašeho 
odborného prodejce nebo u servisní 
služby Miele. 
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Čelní pohled 

 
 

 přívodní hadice - studená 
 

 přívodní hadice - teplá 
 

 elektrické připojení 
 

 ovládací panel 
 

 zásuvka pro dávkování pracích  
prostředků 

 plnicí dvířka 
 

 kryt pro přístup k filtru, čerpadlu  
a nouzovému otevření dvířek 

 

 výškově nastavitelné nožky 
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Pohled zezadu 

 
 

 elektrické připojení - kabel 
 

 zásuvka pro komunikační modul 
 

 ventil užitkové vody 
 

 přívodní hadice (studená voda) 
 

 přívodní hadice (teplá voda) 
 

 adapter pro externí dávkování  

 vypouštěcí hadice u přístrojů s 
vypouštěcím čerpadlem 

 

 transportní pojistka 
 

 vypouštěcí hadice u vypouštěcí-
ho ventilu 

 

 držák pro přívodní a vypouštěcí 
hadice
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Pohled ze strany 

 
 

Pohled shora  

 
 

Umístění automatické pračky 

 
 
q Přeneste automatickou pračku 

na místo umístění. 
 

 Při přepravě automatické 
pračky dbejte na její stabilitu. 

 

 Přístroj nenadzvedávejte za 
plnicí dvířka. 

 

 Automatickou pračku není 
možné umístit pod pracovní des-
ku. 
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Podstavec 

Umístění je možné jak na ocelo-
vém* tak na betonovém podstavci. 
 

 Při umístění na připravený 
podstavec (betonový nebo cihlo-
vý) musí být automatická pračka 
zajištěna příchytkami. Jinak hrozí 
nebezpečí, že automatická prač-
ka při odstřeďování z podstavce 
spadne. 

 

 
 
q Zajistěte obě přední nožky au-

tomatické pračky dodanými upí-
náky. 

 

q Dbejte přiloženého návodu 
k montáži. 

 

Inkasní přístroj 

Automatickou pračku je možné do-
vybavit inkasním systémem*. 
 

Potřebné nastavení inkasního sys-
tému může během prvního zpro-
voznění provést servisní služba 
Miele. 
 
 

Mince/žetony pravidelně odebí-
rejte z inkasního systému, aby 
nedošlo k zablokování inkasního 
přístroje. 

 
* Tyto díly je možné objednat u ser-
visní služby Miele. 
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Místo umístění 

 Přístroj nestavte v blízkosti 
nebo přímo nad otevřeným od-
padem případně odpadním kaná-
lem. Do přístroje by se mohla do-
stat vlhkost, která může způsobit 
škody na elektrických částech. 

 

 Nožky přístroje a plocha pro 
umístění musí být suché, jinak 
hrozí nebezpečí sklouznutí při 
odstřeďování. 

 
 

Jako místo pro umístění se hodí 
nejlépe betonová podlaha. Ta se 
oproti stropu z dřevěných trámů ne-
bo stropu s "měkkými” vlastnostmi 
při odstřeďování zřídkakdy začne 
chvět. 
 

q Automatickou pračku postavte 
svisle a stabilně. 

 

q Nestavte automatickou pračku 
na měkké podlahové krytiny, 
protože automatická pračka jinak 
během odstřeďování vibruje. 

 

Při umístění na podlaze (stropě) 
z dřevěných trámů:  
 

q Postavte automatickou pračku 
na dřevotřískovou desku (nej-
méně 69 x 77 x 3 cm). Deska by 
měla být sešroubována s co nej-
více trámy, nikoliv však pouze 
s prkny podlahy.  

 

Umístěte pračku pokud možno do 
rohu místnosti. Zde je stabilita kaž-
dého stropu největší. 
 

 

Odstranění přepravní pojistky 

 
 
q Uvolněte zarážku a otočte levou 

transportní tyč ve směru hodino-
vých ručiček o 90°. 

 

 
 
q Vytáhněte transportní pojistku 

ven. 
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q Uvolněte zarážku a otočte pra-

vou transportní tyč proti směru 
hodinových ručiček o 90°. 

 

 
 
q Vytáhněte transportní pojistku 

ven. 

 Otvory po odstraněné trans-
portní pojistky uzavřít!  
Pokud nebudou otvory uzavřeny, 
hrozí nebezpečí poranění. 

 

 
 
q Otvory uzavřete pomocí zátek 

připevněných na otočné pojistce. 
 

 Automatická pračka se nesmí 
bez transportní pojistky přepra-
vovat. 
Transportní pojistku uschovejte. 
Před transportem automatické 
pračky (např. při stěhování) je 
nutno ji znovu namontovat. 

 

 Při transportu přístroje dbejte 
na jeho stabilitu. 

 

Montáž transportní pojistky 

Opětná montáž transportní pojistky 
se provádí v obráceném pořadí. 
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Vyrovnání 

Automatická pračka musí stát svisle 
a stejnoměrně na všech čtyřech 
nožkách. Jen tak lze zabezpečit 
spolehlivý provoz. 
 

 Automatická pračka musí stát 
svisle a rovnoměrně na všech 
čtyřech nožkách, aby byl zaručen 
bezproblémový provoz. 

 
Neodborné umístění pračky zvyšuje 
spotřebu vody a energie a přístroj 
se může uvést do pohybu. 
 
Vyšroubovat a zajistit nožku 

Nerovnosti podlahy vyrovnejte po-
mocí čtyř šroubovacích stavitelných 
nožek. V dodaném stavu jsou 
všechny nožky zašroubovány. 
 

 
 
q Nožku 1 společně s kontramat-

kou 2 uvolněte pomocí šroubo-
váku a vyšroubujte je. 

 

 
 

q S pomocí vodní váhy zkontroluj-
te, zda přístroj stojí vodorovně. 

 

q Pomocí kleští na čerpadlo přidrž-
te nožku 1 a kontramatku 2 pev-
ně dotáhněte směrem proti plášti 
přístroje. 

 

 Všechny čtyři kontramatky 
musí být pevně dotaženy ke krytu 
přístroje. Prosím, zkontrolujte i 
nožky, které nebyly při vyrovná-
vání vyšroubovány. Jinak hrozí 
nebezpečí, že se přístroj uvede 
samovolně do pohybu. 
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Přívod vody 

Připojení na studenou vodu 

Automatická pračka smí být i bez 
omezovače zpětného toku připoje-
na k potrubí pitné vody, protože je 
konstruována podle platných norem 
DIN. 
 

Tlak vody musí činit alespoň 100 
kPa a nesmí překročit 1.000 kPa 
přetlaku. Je-li vyšší než 1.000 kPa 
přetlaku, je nutno namontovat re-
dukční tlakový ventil.  
 

Pro připojení je potřeba vodovodní 
kohoutek se šroubením 3/4". Není-li 
takový k dispozici, pak jej smí k po-
trubí s pitnou vodou namontovat 
pouze odborník instalatér.  
 

 Šroubové spojení se nachází 
pod tlakem vodovodního potrubí. 
Zkontrolujte proto pomalým ote-
vřením vodovodního kohoutku, 
zda je připojení těsné. Případně 
opravte usazení těsnění a šrou-
bení. 

 

Automatická pračka není vhodná 
pro připojení na teplou vodu. 

Údržba 

V případě výměny použijte pouze 
originální hadici s destrukčním tla-
kem minimálně 7.000 kPa. 
 

Sítko pro zachycení nečistot 
v převlečné matici pojistného 
ventilu se nesmí kvůli ochraně 
ventilů na přítoku vody odstraňo-
vat. 

 
Příslušenství – prodloužení  
hadice 

Jako příslušenství lze u odborného 
prodejce Miele nebo u servisní 
služby Miele zakoupit hadici o délce 
2,5 m nebo 4,0 m. 
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Připojení na teplou vodu 

Aby byla spotřeba elektrické ener-
gie při používání teplé vody co ne-
jmenší, měl by být přístroj připojen 
na potrubí s teplou vodou vybavené 
cirkulací. Teplota teplé vody nesmí 
v místě uzavíracího kohoutu pře-
sáhnout 70°C. 
Potrubí, které není cirkulační (sa-
mostatné potrubí k zásobníku teplé 
vody), způsobuje, že se voda 
v potrubí během nepoužívání 
ochlazuje. K ohřevu pracího rozto-
ku je tak zapotřebí větší množství 
elektrické energie. 
Pro připojení teplé vody platí stejné 
podmínky jako pro připojení stude-
né vody. 
 

Přívodní hadice (teplá - s červený-
mi pruhy) se připojí k vodovodnímu 
kohoutu. 
 

Připojení přístroje pouze na pří-
vod teplé vody je z funkčního 
hlediska nepřípustné. 

 

Není-li přístroj instalován pro pro-
voz s teplou vodou, je třeba odpo-
vídajícím způsobem přizpůsobit na-
stavení v menu Voda Hlavní praní, 
přívodní hadice pro teplou vodu 
musí být demontována. 
 
q V menu Nastavení/Uživatelská 

úroveň/Voda Hlavní praní zvolte 
studená. Menu Nastave-
ní/Uživatelská úroveň musí být 
zpřístupněno servisní službou. 

Časy programů se mohou pro-
dloužit. 

 
q Odšroubujte přívodní hadici  

(teplá - červené pruhy). 
 

q Našroubujte přiloženou záslep-
ku. 

 
Připojení na užitkovou vodu 

Automatická pračka je připravena 
pro připojení na užitkovou vodu. 
 

q Odšroubujte záslepku z ventilu 
na užitkovou vodu.  

 

q Našroubujte přiloženou doda-
tečnou přívodní hadici. 

 
Nastavení voda hlavní praní a voda 
máchání je nutné příslušně přizpů-
sobit. 
 
q Zvolte v menu nastavení/úroveň 

uživatele vždy opci užitková vo-
da. 

 
Připojení na horkou vodu 

Připojení pračky na potrubí s hor-
kou vodou, 70 °C až max. 85 °C, je 
možné. K tomu je zapotřebí speci-
ální hadice. Mimo to je nutné ne-
chat změnit nastavení přístroje ser-
visní službou Miele nebo odborným 
prodejcem. 
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Odtok vody 

Vypouštěcí ventil 

Vypouštění přístroje se provádí mo-
torově ovládaným vypouštěcím ven-
tilem. Pomocí kolénka DN 70, jež je 
součástí dodávky, je možné provést 
připojení do podlahy (podlahová 
vpusť s pachovou uzávěrou). 
 
Vypouštěcí čerpadlo 

Prací lázeň je odčerpána pomocí 
čerpadla s max. výtlačnou výškou 
1 m. Aby nedošlo k omezení odtoku 
vody, musí být vypouštěcí hadice 
instalována bez zalomení. Koncov-
ka hadice je otočná a v případě po-
třeby ji lze vyjmout. 
 
Možnosti instalace odvodu vody: 

1.  Napojení na umělohmotnou od-
padní rouru s gumovou vsuvkou 
(sifon není bezpodmínečně nut-
ný). 

2.  Napojení na umyvadlo s umělo-
hmotnou závitovou spojkou. 

3. Podlahová vpusť (kanál). 
 

V případě potřeby lze vypouštěcí 
hadici prodloužit až na 5 m. Příslu-
šenství je k dostání u servisní služ-
by Miele. 
 

Pro vypouštění do výšky přesahující 
1 m (do max. výšky 1,6 m) je u ser-
visní služby k dostání druhé čerpa-
dlo – duální provoz - s potřebnou 
montážní sadou. 
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Elektrické připojení 

Tato automatická pračka je dodává-
na 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. 
 

Automatickou pračku je možné při-
pojit přes vhodnou zástrčku. 
 

Je-li uvažováno o pevném připojení, 
je třeba zajistit na straně elektrické 
instalace odpojovací zařízení, které 
odpojí všechny vodiče. Jako odpo-
jovací zařízení platí spínače s od-
stupem kontaktů min. 3 mm. Patří 
sem jističe, 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. 
 

 Zařízení, která pračku auto-

maticky vypnou (např. časové 
spínací hodiny), se nesmějí pou-
žívat, jelikož přístroj musí být při-
pojen k el. síti, aby bylo možné 
otevřít dvířka přístroje. 

 

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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Výška 1020 mm  

Šířka 700 mm 

Hloubka 727 mm 

Hloubka při otevřených dvířkách 1167 cm 

Hmotnost 140 kg 

Maximální zatížení podlahy 2600 N (ca 260 kg) 

Max. množství náplně 8 kg suchého prádla 

Připojovací napětí viz typový štítek 

Přípojná hodnota viz typový štítek 

Jištění viz typový štítek 

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

< 70 dB re 20 μPa  

Minimální tlak přípojky vody 100 kPa (1 bar) 

Max. klidový tlak vody 1.000 kPa (10 bar) 

Délka přítokové hadice 1,55 m 

Délka přípojného el. kabelu 1,80 m 

Max. výtlačná výška 1,00 m 

Použité normy pro bezpečnost     
produktu 

dle EN 10472, EN 60335 

Udělené zkušební značky viz typový štítek 
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