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Retur og gjenvinning av transport-
emballasjen
Forpakningen beskytter vaskemaskinen mot
transportskader. Emballasjematerialene er
valgt med sikte på miljøvennlighet og av-
fallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkrets-
løpet sparer råstoff og bidrar til mindre av-
fall. Forhandleren tar vanligvis forpakningen
i retur.

Retur og gjenvinning av gamle ap-
parater
Elektriske og elektroniske apparater innehol-
der ofte verdifulle materialer. De innholder
imidlertid også skadelige stoffer, som har
vært nødvendige for apparatets funksjon og
sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behand-
ling, kan disse stoffene være helseskadelige
og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet
som restavfall.

Apparatet kan leveres gratis til forhandlere
av samme type produkter eller til en kom-
munal gjenbruksstasjon. For mer informa-
sjon, se www.miele.no Sørg for at apparatet
oppbevares barnesikkert til det kjøres bort.

Energisparing

Energi- og vannforbruk

– Vask maksimal tekstilmengde for hvert
enkelt vaskeprogram.
Da er energi- og vannforbruket lavest, tek-
stilmengden sett under ett.

Vaskemiddel

– Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som
angitt på vaskemiddelpakken.

– Reduser vaskemiddelmengden for mindre
tekstilmengder.

Tips for påfølgende tørking i tørketrom-
mel

For å spare energi ved tørkingen: velg så
høy sentrifugehastighet som mulig for hvert
enkelt vaskeprogram.
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Vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk, som ikke er forskriftsmes-
sig, kan likevel føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om
sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade
på vaskemaskinen.

Dersom flere personer skal læres opp i bruk av vaskemaskinen, må du sørge for at sik-
kerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

 Vaskemaskinen er beregnet for profesjonell bruk.

 Vaskemaskinen er beregnet for oppstilling i profesjonell virksomhet.

 Hvis maskinen brukes i profesjonell virksomhet, er det kun skolert personale eller fagfolk
som får betjene maskinen. Hvis maskinen er oppstilt på et område som er tilgjengelig for
allmennheten, må driftslederen sørge for at det ikke er farlig å bruke maskinen.

 Vaskemaskinen skal kun brukes for tekstiler som ikke er tilsølt med farlige eller antenne-
lige arbeidsstoffer.

 I denne vaskemaskinen skal du kun vaske tekstiler som ifølge produsentens vaskeanvis-
ning er maskinvaskbare eller egnet for våtrens.

 Vaskemaskinen skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen, vedlikeholdes jevnlig og
kontrolleres at den fungerer slik den skal.

 Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk.

 Vaskemaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan
sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under fryse-
punktet.

 For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra for-
holdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvaret for denne installeringen er pålagt installa-
tøren / montøren.

 Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet
eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke
denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

 Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant
tilsyn.

 Barn over åtte år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens
funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og for-
stå mulige farer ved feil betjening.

 Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn.

 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke
med vaskemaskinen.
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 Desinfeksjonsprogrammer må ikke avbrytes, ellers kan desinfeksjonsresultatet bli redu-
sert. Driftslederen må sikre desinfeksjonsstandarden for både termiske og kjemotermiske
prosesser (fra listen, iht. § 18 IFSG) ved hjelp av rutinemessige kontroller.

 All annen bruk enn den som er beskrevet ovenfor, er imot bestemmelsene og utelukker
produsentens ansvar.
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Slik unngår du feil bruk

 Vaskemaskinen må ikke under noen omstendigheter brukes til kjemisk rensing! For de
fleste rengjøringsmidler – f.eks. bensin – er det:
Brann-/ eksplosjonsfare!

 Når du vasker med høye temperaturer, vær oppmerksom på at dørglasset blir svært
varmt. Derfor må du hindre barn fra å ta på dørglasset under vaskeprosessen.
Fare for forbrenning!

 Lukk maskindøren etter hver vask. Da unngår du at barn forsøker å klatre inn i vaskema-
skinen eller gjemmer gjenstander i den, eller at smådyr klatrer inn i maskinen.

 Sikkerhetsinnretningene og betjeningselementene i vaskemaskinen må ikke skades, fjer-
nes eller omgås.

 Maskiner med ødelagte betjeningselementer eller ledningsisolasjon skal ikke brukes før
de er reparert.

 Vannet som oppstår ved vaskingen er vaskevann og ikke drikkevann! Vannet skal derfor
føres ut i et avløpssystem som er tilpasset dette.

 Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene. Hvis du stikker hånden inn i
en trommel som roterer, er det betydelig fare for skade.

 Når du lukker maskindøren, sørg for at ikke hender, armer eller ben kommer i klem mel-
lom døren og rammen.
Advarsel! Maskindøren låses automatisk straks maskinen starter.

 Når vaskemiddelbeholderen er åpen og væsken eller pulveret mangler, er det forbren-
ningsfare fra vann som spruter ut.
Maskinen skal kun brukes når alle påbygningsdeler er på plass!

 Produsentens anvisninger må følges når du bruker og kombinerer vaskeforsterkere og
spesialprodukter. Bruk midlene bare for de bruksområdene som er oppgitt av produsenten,
for å unngå materialskader og kraftige kjemiske reaksjoner.
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Teknisk sikkerhet

 Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp og settes i
gang. En skadet maskin må ikke stilles opp eller tas i bruk.

 Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen
kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunn-
leggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere byg-
ningsinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende
eller brutt jordledning.

 Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta
ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjel-
der ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.

 Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.

 Ved feil eller i forbindelse med rengjøring og stell skal vaskemaskinen kobles fra strøm-
forsyningen. Vaskemaskinen er kun skilt fra det elektriske anlegget når

– støpselet er dratt ut eller

– sikringen(e) i husinstallasjonen er koblet ut, eller

– skrusikringen(e) i husinstallasjonen er skrudd helt ut.

Se også kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Elektrotilkobling".

 Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato.
Gamle slangesett må ikke brukes om igjen. Kontroller slangesettene med jevne mellom-
rom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader.

 I tilfeller av lekkasjer må du rette feilen før du kan fortsette å bruke vaskemaskinen. Ved
vannutløp må vaskemaskinen straks kobles fra strømnettet!

 Hvis dampoppvarmingen ikke fungerer slik den skal, kan det føre til økte temperaturer i
området rundt maskindøren, dekselet til vaskemiddelbeholderen og innvendig i trommelen
(spesielt trommelkanten). Det er risiko for lette forbrenninger.
Denne henvisningen gjelder kun maskiner med dampoppvarming.

 Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler Miele. Kun ved bruk av disse
delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt

 For disse vaskemaskinene gjelder forskriftene i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF.
Det anbefales å gjennomføre årlig kontroll iht. forskriftene i Maskindirektivet. Kontrollboken
som du trenger til kontrolldokumentasjonen, kan skaffes via Mieles serviceavdeling.

 Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data".

 Vaskemaskinens støpsel må alltid være tilgjengelig slik at vaskemaskinen kan kobles fra
strømforsyningen til enhver tid.

 For fasttilkoblingen må det være en flerpolet skilleanordning på installasjonsstedet.

 Ved fasttilkobling må vaskemaskinen kunne kobles fra strømforsyningen via en skillean-
ordning for hver pol. Skilleanordningen må befinne seg i umiddelbar nærhet av vaskema-
skinen, alltid være lett gjenkjennelig, lett tilgjengelig og enkel å nå.
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Forskriftsmessig bruk

 Maks. tekstilmengde for PW 413 - 14 kg og for PW 418 - 20 kg tørre tekstiler. Program-
mer med mindre tekstilmengder finner du i kapittelet "Programoversikt".

  Fjern vaskemaskinens transportsikringer før igangsetting (se kapittel "Oppstilling og til-
kobling", avsnitt "Fjerne transportsikringen"). Ved sentrifugering kan en transportsikring
som ikke er fjernet, føre til skader på maskinen og møbler/maskiner i nærheten.

 Du må aldri forsøke å åpne døren til vaskemaskinen med makt. Døren kan bare åpnes
når det vises en melding om dette i displayet.

 Ikke trykk den svingende enheten til maskinen bakover mens maskinen er i gang.

 Det er fare for klem- og kuttskader mellom dørrammen og trommelåpningen, men også
på hengslene til døren. Vær oppmerksom på at maskindøren låses automatisk straks ma-
skinen starter.

 Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i
nærheten av maskinen.

 Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i
vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel). Skade-
de maskindeler kan igjen kan forårsake skader på tekstilene.

 Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis
avkalking skulle bli nødvendig, bruk et spesielt avkalkingsmiddel med korrosjonsbeskyttel-
se. Det spesielle avkalkingsmiddelet kan skaffes via Miele-forhandleren eller Mieles ser-
viceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye.

 Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler, må skylles
godt i rent vann før de vaskes.

 Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) i maskinen! Maskin-
deler kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare!

 Du må ikke oppbevare eller bruke bensin,olje eller andre lett antennelige stoffer i nærhe-
ten av vaskemaskinen. Ikke bruk maskindekselet som oppbevaringsplass.
Brann- og eksplosjonsfare!

 Ikke oppbevar kjemikalier på maskindekselet (flytende vaskemiddel, vaskeforsterkere).
Det kan medføre fargeforandringer eller til og med lakkskader. Kjemikalier som ved et uhell
har havnet på overflaten må straks tørkes bort med en våt klut.

 På baksiden av maskinen befinner det seg en vifteåpning. Denne må verken stenges
eller tildekkes. Ta hensyn til minsteavstanden i installasjonsveiledningen.

 Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskinen. Følg produsentens bruksanvis-
ning nøye.

 Avfargingsmidler kan føre til korrosjon på grunn av sine svovelholdige forbindelser. Av-
fargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen.

 Unngå kontakt med flytende klor- eller natriumhypoklorittholdige rengjørings- og desin-
feksjonsmidler på ståloverflater. Disse midlene kan føre til korrosjon på stålet. Aggressive
klorblekingsdamper kan likeledes føre til korrosjon. Derfor må åpnede beholdere med disse
midlene ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinene!

 Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre vaskemaskinen.



Sikkerhetsregler og advarsler

12

Klor og skader på maskindeler

 Ved økt bruk av klor stiger sannsynligheten for skader på maskindelene.

Henvisning til behandling med klorblekemiddel og perkloretylen.

Bruk av klorholdige midler, som for eksempel natriumhypokloritt og pulverformede klorble-
kemidler kan, avhengig av klorkonsentrasjonen, holdetid og temperatur, ødelegge belegget
som beskytter det rustfrie stålet, og føre til korrosjon på deler. Av denne grunn bør man av-
stå fra å bruke slike midler, og heller bruke surstoffbaserte (oksygenbaserte) blekemidler.

Hvis det likevel brukes klorholdige blekemidler på vanskelige flekker, må det alltid gjen-
nomføres en antiklorbehandling. Ellers risikerer man at maskindeler og tekstilene får varige
og ubotelige skader.

Antiklorbehandling

Antiklorbehandlingen må gjennomføres rett etter klorblekingen. Aller helst ved bruk av hy-
drogenperoksid eller vaske- hhv. surstoffbasert blekemiddel uten at vannet (badet) tappes
ut innimellom.

Med tiosulfat kan det, spesielt ved bruk av hardt vann, danne seg gips som kan føre til be-
leggdannelse på tekstilene eller avleiringer i vaskemaskinen. Behandling med hydrogen-
peroksid er å foretrekke, da den fremmer nøytraliseringsprosessen av klor.

Nøyaktig mengde hjelpemidler og behandlingstemperaturer må innstilles og kontrolleres på
stedet i henhold til doseringsanbefalingene fra produsenten av vaskemidlene og vaske-
forsterkerne. Det må også kontrolleres at det ikke er rester av aktivt klor i tekstilene.
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Tilbehør

 Tilbehørsdeler kan kun monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent
av Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garan-
ti og/eller produktansvar.

Retur og gjenvinning av gamle apparater

 Ødelegg dørlåsen på maskiner som skal kasseres. Da forhindrer du at barn kan stenge
seg inne og komme i livsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarsle-
ne ikke blir fulgt.
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Modeller med vaskemiddelbeholder (WEK)

⑫

⑥ ⑧ ⑨ ⑧

⑩

⑪

⑭

⑮

⑦②①

③
④

⑤

⑬

⑯

a Display
Se kapittel "Slik fungerer betjeningsele-
mentene"

b Nødbryter
Se kapittel "Slik fungerer betjeningsele-
mentene"

c Dørhåndtak
d Maskindør
e Skrufot, justerbar (4 stk.)
f Vaskemiddelbeholder
g Elektrotilkobling
h Kaldtvannstilkobling

i Varmtvannstilkobling
j 2 x hardtvannstilkobling

(opsjon)
k Tilkoblinger for eksterne doserings-

pumper
l Dampavtrekk / fritt utløp type AB
m Sjakt kommunikasjonsmodul

Kommunikasjonsmodul XKM RS 232 til-
gjengelig som ekstrautstyr.

n Avløpsventil
o Kaldtvannstilkobling for flytende 

dosering
(opsjon)

p Viftehus

Se kapittel "Oppstilling og tilkobling"
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Modeller uten vaskemiddelbeholder (WEK)

⑪

⑥ ⑦⑧

⑨

⑩⑫

⑬

⑭

① ②

③
④

⑤

⑮

a Display
Se kapittel "Slik fungerer betjeningsele-
mentene"

b Nødbryter
Se kapittel "Slik fungerer betjeningsele-
mentene"

c Dørhåndtak
d Maskindør
e Skrufot, justerbar (4 stk.)
f Elektrotilkobling
g Kaldtvannstilkobling
h Varmtvannstilkobling

i 2 x hardtvannstilkobling
(opsjon)

j Tilkoblinger for doseringspumper
k Dampavtrekk / fritt utløp type AB
l Sjakt kommunikasjonsmodul

Kommunikasjonsmodul XKM RS 232 til-
gjengelig som ekstrautstyr.

m Avløpsventil
n Kaldtvannstilkobling for flytende 

dosering
o Viftehus

Se kapittel "Oppstilling og tilkobling"



Betjening av vaskemaskinen

16

Slik fungerer betjeningselementene

a Display
Etter innkobling vises velkomstbildet kort og deretter 1. og sist
startede program.

b Funksjonstaster
Avhengig av hvilken status maskinen befinner seg i, tildeles disse
tastene forskjellige funksjoner. Funksjonene vises over tastene i
displayet og blir markert når du har trykket på en tast.
De 6 første programmene kan velges direkte med tastene 1 - 6. 
Du kan velge flere programmer ved å trykke lenge på tasten 6 .

c Tast Start
Ringbelysningen blinker når et valgt program kan startes. Når du
trykker på starttasten, starter det valgte programmet. Etter at et
program er startet, kan du ved å trykke på denne tasten se inn-
holdet i displayet, slik det var før programstart.

d Optisk grensesnitt PC
En PC-software kan overføre data fra styringen til en PC og om-
vendt.
Tilkoblingen gjøres via det optiske grensesnittet, fra frontsiden
gjennom betjeningspanelet.

e Bryter strøm på
Slår på maskinen

f Bryter strøm av
Slår av maskinen

g Nødbryter
Nødbryteren brukes til å sette maskinen i en sikker tilstand i for-
bindelse med fare, eller for raskt å forhindre en fare. Nødbryteren
må være lett tilgjengelig for brukeren i en nødsituasjon. Advarsel,
maskinen er ikke koblet fra strømnettet!
Når faren er eliminert, låses bryteren opp ved å vri mot høyre.
Trykk på tasten "START" på nytt, for å fortsette det avbrutte pro-
grammet.
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Funksjonstaster
 Stopp/Slutt
Den høyre funksjonstasten brukes som stopptast etter programstart. 
Med ett trykk på tasten, stoppes det valgte programmet. Trykker du
på tasten på nytt, avbrytes programmet.

   Blokkpluss 
Den aktuelle programblokken (f.eks. Forvask) legges til programmet.

 Stivelsesstopp
Trykk på denne tasten hvis tekstilene skal stives.

 Sentrifugeringsstopp
Trykk på denne tasten hvis det ikke skal sentrifugeres etter skylling.

 Innstillinger

 Startforvalg
Når du trykker på denne tasten før programstart, får du melding om
at du kan velge en starttid i displayet.

 Tilbake Tilbake til forrige displayside.

/ Henviser til neste / forrige linje

 Lagring
Se "Gå inn i Superbrukernivå"

 Vanninntak

 Program sperret
Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes
eller avbrytes mer med stopptasten.

 Program ikke sperret

 Dataoverføring

 Tone (varselsignal) av



Klargjøring av tekstilene

18

Igangsetting

 Første igangsetting av vaskemaskinen skal kun foretas av
Mieles servicefolk eller en autorisert forhandler

 Skru opp stoppekranene (på stedet) for vann og ev. damp, avheng-
ig av oppvarmingstype.

 Skru på hovedbryteren (på stedet).

 Slå på maskinen med tasten I "Strøm på"

M
PROFESSIONAL

PW 4xx
Velkommen!

I displayet vises velkomstbildet.

1 Kokevask 13,0/13,0kg

60 Hovedvask

Skylling

1 2 3 4 5 6 

o/min1025

°C

Visningen i displayet varierer med valgt program.

Tips: De 6 første programmene kan velges direkte med tasten 1 - 6.
Du kan velge flere programmer ved å trykke lenge på tasten 6 .

Klargjør tekstilene

 Tøm lommene.

 Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders) kan skade tek-
stiler og maskindeler.
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Kapasitet
(Tørre tekstiler)

PW 413 PW 418

Maks. 14 kg Maks. 20 kg

Kapasitetene er angitt i den enkelte programoversikt.

Innlegging av tekstilene
 Slå på vaskemaskinen med tasten .
 Åpne maskindøren ved å trekke i håndtaket.

 Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen. Tekstiler i for-
skjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre
under sentrifugeringen.

Ved maksimal tekstilmengde er energi- og vannforbruket lavest, tek-
stilmengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet
og øker krølldannelsen.

Lukk maskindør-
en

 Lukk maskindøren ved å trykke den inn i festet.

 Pass på at tekstiler ikke blir klemt fast mellom døren og dørbel-
gen.

Maskindøren fester seg, men er ikke helt låst. Maskindøren låses au-
tomatisk straks maskinen blir startet.
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Vaskemiddeltilsetting via vaskemiddelbeholderen.

 Tilsett pulvervaskemiddel for Hovedvask i kammer  og hvis øns-
ket, vaskemiddel for Forvask i kammer , tøymykner i det fremre
kammeret .

 Andre flytende vaskeforsterkere tilsettes i det bakre kammeret 
(når dette er programmert).

Det må ikke fylles vaskeforsterkere over markeringen i kamrene .
Ellers renner de straks inn i vasketrommelen via sugeheverten.
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Blekemidler

Du kan kun bleke tekstiler som er merket med vedlikeholdssymbol-
et Δ.

Flytende blekemidler skal kun tilsettes i et kammer som er beregnet
for dette. Bare da er du sikret at middelet spyles automatisk inn i
2. skylling, best mulig tilpasset tekstilene. Bare hvis tekstilprodusent-
en oppgir at tekstilene er fargeekte og uttrykkelig tillater bleking, kan
flytende blekemidler tilsettes for kulørtvask.

 Ved økt bruk av klor stiger sannsynligheten for skader på mas-
kindelene.

Bruk av farge-, avfargings- 
og avkalkingsmidler
Farge- / avfargings- og avkalkingsmidler må være egnet for bruk i
vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger.
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Doseringsmengder
Følg anvisningene fra produsenten av vaskemiddelet.

Produsentens anvisninger må følges når du bruker og kombinerer
vaskeforsterkere og spesialprodukter. Bruk midlene bare for de
bruksområdene som er oppgitt av produsenten, for å unngå materi-
alskader og kraftige kjemiske reaksjoner. La vaskemiddelprodusen-
ten bekrefte at det er ufarlig å bruke disse midlene i vaskemaskiner.

Flytende vaskemiddelprodukter bør tilpasses vanlig romtemperatur
før bruk, slik at ikke viskositeten og dermed doseringsmengden blir
påvirket.

Igangsetting av doseringspumpene
Før pumpene for flytende dosering settes i gang, må det flytende vas-
kemiddelet suges inn og doseringsmengden innstilles.

Fortsette programmet etter visning av "Doserings-
systemfeil"
Når en doseringsbeholder er tom, kobler pumpen og maskinen seg ut
av seg selv, samtidig signaliserer vaskemaskinen at det mangler flyt-
ende doseringsmiddel.

Doseringssystemfeil

Fyll doseringsbeholder ??.
Trykk starttasten.

 



 Fyll doseringsbeholderen.

 Trykk på tasten “START” for å fortsette programmet.
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Doseringskalibrering
Doseringskalibreringen benyttes for å fastsette doseringskapasiteten
til den enkelte doseringspumpen.

Direkte tilgang til
doserings-
kalibreringen når
maskinen er
koblet ut:

 Hold multifunksjonstasten 2 inne og skru på maskinen med ”Strøm
på” .

Doseringskalibrering Hovedmeny

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2 



Valgmuligheter:

– Doseringspumpe 1 til 13

 Velg en doseringspumpe.

Etter at en doseringspumpe er valgt, vises følgende i displayet:

Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1



V: 100 ml

0/1 

0st: P: Nei

Tips: Doseringsmengden kan stilles inn fra 0 til 9999 ml i 1 ml-skritt.

 Trykk på multifunksjonstasten 0/1.

Doseringsslangen fylles opp.

 Stopp prosessen ved å trykke på tasten 0/1.

 Slangen til doseringspumpen som skal måles, må holdes skrått
(oppover) i et målebeger.

 Irriterende doseringsmiddel.
Irriterer hud og øyne.
Unngå hud- og øyenkontakt, bruk verneklær.

 Trykk på tasten  "Tilbake" for å gå tilbake til hovedmenyen.

Doseringskalibrering Hovedmeny

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2 



 Velg en doseringspumpe.

Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1

0/1 

0 st: P: NeiV: 100 ml

 Trykk på multifunksjonstasten 0/1.
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Stopp pumpen ved å trykke tasten 0/1, eller så stopper den automa-
tisk etter 60 sekunder.

 Mål mengden som er pumpet opp i målebegeret.

Doseringskalibrering Doseringspumpe 1

0/1 

30 st: P: 200 ml/minV: 100 ml

 Legg inn den målte verdien i feltet "V:".

Styringen regner ut doseringskapasiteten P i ml/min.

 Trykk på funksjonstasten  "Lagre".

Den målte verdien blir lagt til pumpen.

 Koble til slangen igjen.
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Vaskemiddeldosering

Vaskemiddel-
dosering

Unngå overdosering da det fører til økt skumdannelse.

– Ikke bruk vaskemidler som skummer mye.

– Følg anvisningene fra produsenten av vaskemiddelet.

Doseringen er avhengig av:

– Tekstilmengden

– Vannets hardhet

– Hvor skitne tekstilene er

Doseringsmengde
vaskemiddel

Ta hensyn til vannhardheten og følg anvisningene fra vaskemiddelpro-
dusenten.

Vannhardhet Hardhetsområde Total hardhet i mmol deutsche Härte °d

bløtt (I) 0 - 1,5 0 - 8,4

middels (II) 1,5 - 2,5 8,4 - 14

hardt (III) over 2,5 over 14

Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vann-
verket.

Programvalg De 6 første programmene kan velges direkte med tastene 1 - 6.

6 Finvask 13,0/13,0 kg
50 Hovedvask

Skylling

1 2 3 4 5 6

o/min1025



°C

 Velg flere programmer ved å trykke lenge på tasten 6 .

Tips: Det samme gjelder senere i displayet for tastene 12 og 18.

8 Ekstra skylling 13,0/13,0 kg

Skylling

7 8 9 10 11 12 

o/min1025

 Velg programmet ved å trykke på en programtast.

I displayet vises (f.eks.) følgende:

6 Mopp ny 13,0/13,0 kg

50 Hovedvask

Skylling

1 2 3 4 5 6 

o/min1025

°C

Tips: Ved å trykke på programtasten en gang til, vises tilleggsfunk-
sjonene i siste linje.
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Tilleggsfunksjon-
er
Valg av tilleggs-
funksjoner Forvask,
Stivelsesstopp eller
Sentrifugerings-
stopp.

 Bekreft det valgte programmet ved å trykke på programtasten
(f.eks. 4).

I displayet vises (f.eks.) følgende:

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
30 Hovedvask

Skylling

+    -+ 

1050 o/min

°C

 Hvis du ønsker, kan du legge til programblokken Forvask ved å
trykke på funksjonstasten  "Blokkpluss".

Når du trykker på funksjonstasten  "Blokkpluss", vises følgende i
displayet:

1 Kokevask 13,0/13,0 kg

40

60

Forvask

Hovedvask

+    -+ 



°C

°C

Feltet "" er markert.

Tips: Ved å trykke på tasten igjen, kan du velge bort funksjonen.

Tips: Hvis tekstilene skal stives, trykker du på tasten  "Stivelses-
stopp".

Tips: Hvis det ikke skal sentrifugeres etter skylling, trykk på tasten 
"Sentrifugeringsstopp".

Hvis det ikke skal gjøres flere endringer i programmet:

 Trykk på tasten "START".

Vaskeprogrammet starter.

Endringer før pro-
gramstart

Før programstart kan du endre f.eks. kapasitet, temperatur eller sen-
trifugehastighet:

Kapasitet Før programstart kan den aktuelle tekstilmengden legges inn manuelt.

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
Hovedvask

Skylling

1 2 3 4 5 6 

1025 o/min

30 °C

 Trykk på programtasten til programmet (f.eks. 4).

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg

Hovedvask

Skylling

+    -+ 

1025 o/min

30 °C
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 Trykk på tasten -+.

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
Hovedvask

Desinfeksjon

 OK  

1025 o/min

30°C

Maks. vekt er valgt i displayet.

 Bekreft valget med tasten OK.

Displayvalgene eller inntastingsfeltene kan endres.

4 Kulørtvask 13,0 /13,0 kg
Hovedvask

Skylling

- OK + 

1025 o/min

30 °C

 Endre maks. vekten ved å trykke på tasten - eller +.

Ved å trykke på tasten OK blir valget eller endringen bekreftet.

Temperatur Før programstart kan du innstille temperaturen i skritt på 1 °C fra kaldt
til maks. temperatur.

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
Hovedvask

Skylling

1 2 3 4 5 6 

1025 o/min

30 °C

 Trykk på programtasten til programmet (f.eks. 4).

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg

Hovedvask

Skylling

+    -+ 

1025 o/min

30 °C

 Trykk på tasten .

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
Hovedvask

Desinfeksjon

 OK  

1025 o/min

30°C

 Velg temperatur ved å trykke én gang på tasten .

 Bekreft valget med tasten OK.

Displayvalgene eller inntastingsfeltene kan endres.

4 Kulørtvask 13,0 /13,0 kg

Hovedvask

Skylling

- OK + 

30

1025 o/min

°C
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 Endre temperaturen ved å trykke på tasten - eller +.

Ved å trykke på tasten OK blir valget eller endringen bekreftet.

Sentrifugehastighet Før programstart kan sentrifugehastigheten endres i skritt på 25 o/min
fra 300 til maks. sentrifugehastighet.

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
Hovedvask

Skylling

1 2 3 4 5 6 

1025 o/min

30 °C

 Trykk på programtasten til programmet (f.eks. 4).

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg

Hovedvask

Skylling

+    -+ 

1025 o/min

30 °C

 Trykk på tasten .

4 Kulørtvask 13,0/13,0 kg
Hovedvask

Desinfeksjon

 OK  

1025 o/min

30°C

 Velg sentrifugehastighet ved å trykke to ganger på tasten .

 Bekreft valget med tasten OK.

Displayvalgene eller inntastingsfeltene kan endres.

4 Kulørtvask 13,0 /13,0 kg

Hovedvask

Skylling 1025 o/min

- OK + 

30°C

 Endre sentrifugehastighet ved å trykke på tasten - eller +.

Ved å trykke på tasten OK blir valget eller endringen bekreftet.

Maksimale sentri-
fugehastigheter

PW 413 PW 418

1025 o/min 950 o/min

De maksimale sentrifugehastighetene er avhengige av de valgte pro-
grammene.
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Programstart
 Trykk på tasten "START".

Vaskeprogrammet starter.

Etter programstart vises programforløpet i displayet.

1 Mopp standard
40 Forvask

Hovedvask

+    

20
60 Ferdig kl. 12:35

°C
°C

°C

I den 2. displaylinjen, her Forvask, vises i tillegg den aktuelle vaske-
vannstemperaturen.

1 Mopp standard

60 Hovedvask

Skylling

+    

60

Ferdig kl. 12:351

°C °C

Når programblokken Forvask er avsluttet, vises programblokken Ho-
vedvask med aktuell vaskevannstemperatur i den andre linjen. Ne-
denfor vises neste programblokk, her Skylling 1.

Tips: Til høyre i displayet vises klokkeslettet for programslutt.
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Åpne maskindøren etter programslutt
Ved programslutt, når trommelen står stille og det ikke er vann i ma-
skinen, vises (f.eks.) følgende i displayet:

1 Kokevask

Programslutt

Døren kan åpnes.

  

Samtidig høres et akustisk signal i 5 sekunder ved programslutt.

Døren låses automatisk opp.

 Åpne maskindøren ved å trekke i håndtaket.

Døren må trekkes ut av festet.

Maskindøren må aldri åpnes med makt!
Når maskindøren ikke kan åpnes, følg henvisningene i kapittelet
"Nødåpner".

 Ta ut tekstilene.

Slik går du frem ved programavbrudd under drift
Er programmet avbrutt med vann i maskinen, under sentrifugering
eller ved en høy vasketemperatur, kan du ikke åpne døren.

Maskindøren er låst.
Ikke forsøk å åpne døren med makt.

I displayet vises (f.eks.) følgende:

1 Mopp standard

Programslutt med vann i maskinen

   

 Trykk på funksjonstasten  "Vannavløp" eller velg programmet
"Ekstra sentrifugering" og trykk på tasten "START".

1 Mopp standard

Programslutt med roterende trommel

  

 Vent til trommelen står stille.

1 Mopp standard

Programslutt - maskinen er fortsatt varm
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 Vent til tekstilene har blitt avkjølt.

Deretter kan du åpne døren.

Hvis du ikke skal vaske mer:

 Slå av maskinen med tasten 0 "Strøm av".

 Skru av hovedbryteren på stedet.

 Skru igjen stoppekranene for vann og damp på stedet.
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Program Kokevask

Kokevask 90 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer,
f.eks. sengetøy og frotté 1:10 - 1:9

PW 413
13 - 14 kg
PW 418

18 - 20 kg

Programforløp + Forvask 40 °C, kan velges
Hovedvask 90 °C, Cool Down kan aktiveres
2 skyllinger
siste skylling varm*
Sluttsentrifugering

* Standardprogrammene Kokevask 90 °C og Kulørtvask 60 °C er programmert med varmskylling. Det er en fordel å
skylle med varmt vann i siste skylling, hvis man har mulighet for det.
- Tekstilenes restfuktighet er redusert etter sentrifugering.
- Tekstilene er allerede oppvarmet.
Ved umiddelbar viderebehandling i tørketrommel eller varmrulle, gir dette seg utslag i form av energi- og tidsbesparelse.
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Programmer Kulørtvask / Eco kort 50 °C

Kulørtvask 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av bomull, lin eller bland-
ingsstoffer, f.eks. sengetøy og frotté

1:10 - 1:9

PW 413
13 - 14 kg
PW 418

18 - 20 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 60 °C (kan innstilles fra kaldt til 60 °C) 
2 skyllinger
siste skylling varm*
Sluttsentrifugering

Kulørtvask Eco kort 50 °C

Tekstiltype Lett skitne tekstiler av bomull, lin eller blandings-
stoffer, f.eks. frotté og sengetøy

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 50 °C
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Kulørtvask 30 °C

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av bomull, lin eller bland-
ingsstoffer, f.eks. sengetøy og frotté

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 30 °C (kan innstilles fra kaldt til 30 °C)
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

* Standardprogrammene Kokevask 90 °C og Kulørtvask 60 °C er programmert med varmskylling. Det er en fordel å
skylle med varmt vann i siste skylling, hvis man har mulighet for det.
- Tekstilenes restfuktighet er redusert etter sentrifugering.
- Tekstilene er allerede oppvarmet.
Ved umiddelbar viderebehandling i tørketrommel eller varmrulle, gir dette seg utslag i form av energi- og tidsbesparelse.
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Program Lettstelt

Lettstelt 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av syntetfibre, blandings-
stoffer

1:20

PW 413 - 6,6 kg
PW 418 - 9 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 60 °C (kan innstilles: kaldt til 60 °C)
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Programmer Finvask/Ull

Finvask 30 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Syntetfibre, kunstsilke

1:25

PW 413 - 5,2 kg
PW 418 - 7,2 kg

Programforløp Hovedvask 30 °C
Vaskerytme "fin"
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Ull 30 °C

Tekstiltype Maskinvaskbar, ren ny ull og ullblandinger med
ullsymbol

Programforløp Hovedvask 30 °C
Vaskerytme "skånsom"
2 skyllinger
Sluttsentrifugering
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Program Ekstra skylling

Ekstra skylling

Tekstiltype Tekstiler som kun bør skylles og sentrifugeres.

Programforløp 1 skylling
Sluttsentrifugering

Program Ekstra sentrifugering

Ekstra sentrifugering

Tekstiltype Vaskede tekstiler som kun skal sentrifugeres

Programforløp Sluttsentrifugering

Program Ekstra avløp

Ekstra avløp

Tekstiltype

Programforløp Vannavløp

Program Stivelse

Stivelse

Tekstiltype For stivelse av nyvaskede tekstiler (bordtekstiler,
servietter, yrkesklær)

Programforløp 1 skylling*
Sluttsentrifugering

* Før programstart kan stivelseskonsentrater fylles i det fremste eller bakerste kammeret  til høyre. Større mengder sti-
velsesløsninger kan doseres for hånd sammen med inntaksvannet i kamrene  eller .
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Program Maskinrengjøring

Rengjør vaskemiddelbeholderen, vasketrommelen, vaskebeholderen og
avløpssystemet.
 Ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammer, programmer med lave temperaturer eller

for å fjerne grovt smuss, bør du kjøre programmet Maskinrengjøring regelmessig.

Maskinrengjøring*

Tekstiltype Uten tekstiler

Programforløp + Rengjøre 70 °C, kan velges
2 skyllinger

* Blokk Rengjøre med vanninntak via alle vannveier og temperaturøkning til 70 °C kan velges i tillegg med tasten Blokk
pluss. Når blokken Rengjøre blir lagt til, bør det doseres vaskemiddel for rengjøringsprogrammet.
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Programmer Mopper og pads
Disse programmene er egnet for vask, desinfeksjon og appretur (i forskjellige fuktighets-
trinn) av mopper, polerskiver og støvkluter av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber ved
bruk i renholdsbransjen.

For å unngå rekontaminasjon, skjer ikke vanninntaket til skylleomgangene via vaskemid-
delbeholderen i desinfeksjonsprogrammene.

Programmer Mopp

Slik unngår du grovt smuss i maskinen

 Rist moppene før du legger dem inn i maskinen.

Mopp Standard* 60 °C / 90 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418- 18 kg

Antall
se tabell

"Tekstilmengde
mopp"

Programforløp Forhåndssentrifugering
Forskyllingsbad
+ 2.  Forskyllingsbad, kan velges
Hovedvask 60 °C (kan velges fra kaldt til 90 °C),
Cool Down kan aktiveres
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Mopp termisk desinfek-
sjon***

90 °C

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Forhåndssentrifugering
Forskyllingsbad
+ 2. Forskyllingsbad, kan velges
Desinfeksjon 90 °C,10 min, Cool Down kan ak-
tiveres
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

* Blokk Cool Down kan aktiveres ved behov, f.eks. for skånsom avkjøling av mikrofibermopper.
** Program sperret. Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes eller avbrytes mer med stopp-
tasten.
*** Desinfeksjonsparameterne for kjemotermisk desinfeksjon (temperatur, temperaturholdetid, samt doseringsmengder)
må tilpasses vaske- og desinfeksjonsmidlene på stedet.
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Mopp kj.te. desinfek-
sjon*****

60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418- 18 kg

Antall
se tabell

"Tekstilmengde
mopp"

Programforløp Forhåndssentrifugering
Forskyllingsbad
+ 2. Forskyllingsbad, kan velges
Desinfeksjon*** 60 °C, 20 min
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

Mopp ny* 60 °C / 90 °C

Tekstiltype For vask av nye moppetrekk

Programforløp Hovedvask 60 °C (kan velges fra kaldt til 90 °C),
Cool Down kan aktiveres
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Mopp standard + appre-
tur*

60 °C / 90 °C

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Programforløp som Mopp standard, deretter:
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

Mopp term. des. + ap-
pret.* **

90 °C

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Programforløp som Mopp termisk desinfeksjon,
deretter:
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

* Blokk Cool Down kan aktiveres ved behov, f.eks. for skånsom avkjøling av mikrofibermopper.
** Program sperret. Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes eller avbrytes mer med stopp-
tasten.
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Mopp kj.te.des.+ appre-
tur*****

60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418- 18 kg

Antall
se tabell

"Tekstilmengde
mopp"

Programforløp Programforløp som Mopp kj.te. desinfeksjon*,
deretter:
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

Mopp appretur

Tekstiltype Mopper av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp 1 skylling
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

* Blokk Cool Down kan aktiveres ved behov, f.eks. for skånsom avkjøling av mikrofibermopper.
** Program sperret. Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes eller avbrytes mer med stopp-
tasten.
*** Desinfeksjonsparameterne for kjemotermisk desinfeksjon (temperatur, temperaturholdetid, samt doseringsmengder)
må tilpasses vaske- og desinfeksjonsmidlene på stedet.

Informasjon om programmet Mopp...+ appretur

Ved hjelp av programmene Mopp . . . + appretur kan moppene anvendes umiddelbart, da
de er gjennomvætet med rengjøringsmiddel hhv. desinfeksjonsmiddel. For å oppnå dette,
er vask hhv. desinfeksjon etterfulgt av et appreturskritt med sentrifugering. 
Doseringsmengdene må innstilles på stedet og desinfeksjonsstandarden må kontrolleres.

Informasjon om programmet Mopp appretur

Programmet Mopp appretur er egnet for appretur av rene og tørre mopper i etterkant. Ved
appretur tilsettes det en desinfeksjonsmiddeloppløsning.
Doseringsmengdene må innstilles på stedet og desinfeksjonsstandarden må kontrolleres.
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Mopp tekstilmengde (bomull)

Format
mopp

40 cm
190 g/
mopp

50 cm
220 g/
mopp

60 cm
280 g/
mopp

80 cm
360 g/
mopp

110 cm
510 g/
mopp

130 cm
610 g/
mopp

160 cm
720 g/
mopp

PW 413 68 stk. 59 stk. 46 stk. 36 stk. 25 stk. 21 stk. 18 stk.

PW 418 95 stk. 82 stk. 64 stk. 50 stk. 35 stk. 30 stk. 25 stk.

Tips: Ved bruk av mikrofibermopper er tekstilmengden høyere i henhold til den lave vekten
til moppen.

Mopp tekstilmengde (mikrofiber)

Format mopp 40 cm
120 g/mopp

50 cm
170 g/mopp

PW 413 108 stk. 76 stk.

PW 418 150 stk. 106 stk.
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Programmer Kluter

Kluter standard 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

1:20

PW 413
16g/klut

ca. 415 kluter = 6,6 kg
22g/klut

ca.300 kluter = 6,6 kg

PW 418
16g/klut

ca. 565 kluter = 9 kg
22g/klut

ca. 409 kluter = 9 kg

Programforløp Forskylling,
+ Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask, kaldt til 60 °C, 10 min
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Kluter term. desinfek-
sjon* **

90 °C

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Forskylling
+ Forvask, kan velges
Desinfeksjon 90 °C, 10 min, Cool Down kan ak-
tiveres
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

Kluter kj.te. desinfeksj.***
**

70 °C

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Forskylling 
+ Forvask, kan velges 
Desinfeksjon 70 °C, 10 min 
3 skyllinger 
Sluttsentrifugering

* Blokk Cool Down kan aktiveres ved behov.
** Program sperret. Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes eller avbrytes mer med stopp-
tasten.
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Kluter standard +appretur 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

1:20

PW 413
16g/klut

ca. 415 kluter = 6,6 kg
22g/klut

ca.300 kluter = 6,6 kg

PW 418
16g/klut

ca. 565 kluter = 9 kg
22g/klut

ca. 409 kluter = 9 kg

Programforløp Programforløp som Kluter standard, deretter:
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

Kluter term.des. +
appr.* **

90 °C

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Programforløp som Kluter termisk desinfeksjon,
deretter:
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

Kluter kj.te.des.+appr.***
.**

70 °C

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp Programforløp som Kluter kj.te.des. 
Desinfeksjon, deretter: 
Appreturbad fuktig 
eller via blokkaktivering: 
Duggvåt, våt, dryppvåt

Kluter appretur

Tekstiltype Kluter av bomull, viskose, polyester, mikrofiber

Programforløp 1 skylling
Appreturbad fuktig
eller via blokkaktivering:
Duggvåt, våt, dryppvåt

* Blokk Cool Down kan aktiveres ved behov.
** Program sperret. Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes eller avbrytes mer med stopp-
tasten.
*** Desinfeksjonsparameterne for kjemotermisk desinfeksjon (temperatur, temperaturholdetid, samt doseringsmengder)
må tilpasses vaske- og desinfeksjonsmidlene på stedet.
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Informasjon om programmet Kluter standard

Programmet Kluter standard er egnet for kluter som ikke skal brukes med det samme,
men som skal lagres etter tørking.

Informasjon om programmet Kluter ... + appretur

Ved hjelp av programmene Kluter . . . + appretur kan klutene anvendes umiddelbart, da
de er gjennomvætet med rengjøringsmiddel hhv. desinfeksjonsmiddel. For å oppnå dette,
er vask hhv. desinfeksjon etterfulgt av et appreturskritt med sentrifugering.
Doseringsmengdene må innstilles på stedet og desinfeksjonsstandarden må kontrolleres.

Informasjon om programmet Kluter appretur

Programmet Kluter appretur er egnet for appretur av rene og tørre kluter i etterkant. Ved
appretur tilsettes det en desinfeksjonsmiddeloppløsning.
Doseringsmengdene må innstilles på stedet og desinfeksjonsstandarden må kontrolleres.

Program Pads

Pads 40 °C / 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Polerskiver

1:50

PW 413 - 2,6 kg
PW 418 - 3,6 kg

Programforløp Forskyllingsbad
+ 2. Forskyllingsbad, kan velges
Hovedvask 40 °C (kan velges fra kaldt til 60 °C)
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

Program Matter

Matter 40 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Dørmatter 1:15

PW 413
maks. 8,8kg

PW 418
maks. 12kg

Programforløp Forskylling
Hovedvask 40 °C
3 skyllebad
Sluttsentrifugering

Tips: Mattenes tekstilmengde kan være lavere avhengig av størrelse, stivhet og tykkelse på
mattene.
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Program Gardiner

Gardiner 40 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Syntetfibre, kunstsilke
1:25 - 1:20

PW 413- 5,8 kg
PW 418 - 8 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedrengjøring 40 °C
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

Programforløp uten sentrifugering, Gardiner

Program Gardiner, programforløp uten sentrifugering

 Trykk på tasten  "Sentrifugeringsstopp"

 Avslutt programmet med vann i maskinen i status "Sentrifugeringsstopp" ved å trykke på
tasten  "Stopp/Slutt".

 Velg tasten  "Vannavløp".

Program Kulørtvask

Kulørtvask 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Normalt skittent sengetøy og frotté av bomull, lin
eller blandingsstoffer.

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 60 °C
2 skyllinger
siste skylling varm
Sluttsentrifugering

Program Ekstra skylling

Ekstra skylling

Tekstiltype Tekstiler som kun bør skylles og sentrifugeres.

Programforløp 1 skylling
Sluttsentrifugering

Program Ekstra sentrifugering

Ekstra sentrifugering

Tekstiltype Vaskede tekstiler som kun skal sentrifugeres

Programforløp Sluttsentrifugering
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Program Ekstra avløp

Ekstra avløp

Tekstiltype

Programforløp Vannavløp

Program Maskinrengjøring

Rengjør vaskemiddelbeholderen, vasketrommelen, vaskebeholderen og avløps-
systemet.

 Ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammer, programmer med lave temperaturer eller
for å fjerne grovt smuss, bør du kjøre programmet Maskinrengjøring regelmessig.

Maskinrengjøring*

Tekstiltype Uten tekstiler

Programforløp + Rengjøre 70 °C, kan velges
2 skyllinger

* Blokk Rengjøre med vanninntak via alle vannveier og temperaturøkning til 70 °C kan velges i tillegg med tasten Blokk
pluss. Når blokken Rengjøre blir lagt til, bør det doseres vaskemiddel for rengjøringsprogrammet.



Programoversikt sluice-varianter

46

Programmer Sluice

Sluice-programmene er beregnet for ekstremt skittent undertøy samt meget skittent
sengetøy og frotté. 
Desinfeksjonen er i samsvar med forskriftene i National Health Service (GB). Det er to for-
skjellige desinfeksjonsmuligheter, 65 °C, 10 min eller 71 °C, 3 min.

Sluice sensitiv 65 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Meget skittent undertøy, sengetøy og frotté

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418- 18 kg

Programforløp 2 forskyllinger
Forvask 60 °C, 5 min
Desinfeksjon 65 °C, 10 min
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

Sluice 71 °C

Tekstiltype Meget skittent undertøy, sengetøy og frotté

Programforløp 2 forskyllinger
Forvask 60 °C, 5 min
Desinfeksjon 71 °C, 3 min
3 skyllinger
Sluttsentrifugering



Programoversikt sluice-varianter

47

Programforløp sluice

Sluice sensitiv 65 °C

Program-
skritt

Vaske-
vannsfor-

hold *

Termostopp Temperatur Temp. hol-
detid

(vasketid 2)

Programmert 
vasketid ca.

Forskylling 1 1:7 Nei Kaldt - 5 min

Forskylling 2 1:7 Nei Kaldt - 4 min

Forvask 1:7 Ja 60 °C 5 min -

1 minutt sentrifugering

Desinfek-
sjon

1:5 Ja 65 °C 10 min - **

2 minutter sentrifugering

Skylling 1 1:5 Nei Kaldt - 5 min

1 minutt sentrifugering 5 min

Skylling 2 1:5 Nei Kaldt - 5 min

1 minutt sentrifugering med maks. o/min

Skylling 3 1:4 Nei Kaldt - 5 min

5 minutter sentrifugering med maks. o/min

Sluice 71 °C

Forskylling 1 1:7 Nei Kaldt - 5 min

Forskylling 2 1:7 Nei Kaldt - 4 min

Forvask 1:7 Ja 60 °C 5 min -

1 minutt sentrifugering

Desinfek-
sjon

1:5 Ja 71 °C 3 min - **

2 minutter sentrifugering

Skylling 1 1:5 Nei Kaldt - 5 min

1 minutt sentrifugering

Skylling 2 1:5 Nei Kaldt - 5 min

1 minutt sentrifugering med maks. o/min

Skylling 3 1:4 Nei Kaldt - 5 min

5 minutter sentrifugering med maks. o/min

* avhengig av tekstilmengde og tekstiltype
** avhengig av oppvarmingstype og varmtvannstemperatur ved varmtvannstilkobling
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Programmer Desinfeksjon

Alle programmer er sperret. 1 minutt etter programstart kan de ikke lenger avbrytes,
stoppes eller gå i hurtigskritt.

For å unngå rekontaminasjon, skjer ikke vanninntaket til skylleomgangene via vaskemid-
delbeholderen i desinfeksjonsprogrammene.

Kjemotermisk desinfek-
sjon

60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Bomull, lin f.eks. sengetøy, frotté

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Programforløp + Forvask 40 °C, kan velges
Desinfeksjon 60 °C*, 20 min
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Kjemotermisk desinfek-
sjon

40 °C

Tekstiltype Bomull, blandingsstoffer inntil 40 °C

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Desinfeksjon 40 °C*, 20 min
Vaskerytme "fin"
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

* Desinfeksjonsparameterne for kjemotermisk desinfeksjon (temperatur, temperaturholdetid, samt doseringsmengder) må
tilpasses vaske- og desinfeksjonsmidlene på stedet.
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Program Maskinrengjøring

Rengjør vaskemiddelbeholderen, vasketrommelen, vaskebeholderen og avløps-
systemet.

 Ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammer, programmer med lave temperaturer eller
for å fjerne grovt smuss, bør du kjøre programmet Maskinrengjøring regelmessig.

Maskinrengjøring*

Tekstiltype Uten tekstiler

Programforløp + Rengjøre 70 °C, kan velges
2 skyllinger

* Blokk Rengjøre med vanninntak via alle vannveier og temperaturøkning til 70 °C kan velges i tillegg med tasten Blokk
pluss. Når blokken Rengjøre blir lagt til, bør det doseres vaskemiddel for rengjøringsprogrammet.

Program Ekstra avløp

Ekstra avløp

Tekstiltype

Programforløp Vannavløp

Program Kokevask

Kokevask 90 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer,
f.eks. sengetøy og frotté

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Programforløp + Forvask 40 °C, kan velges
Hovedvask 90 °C, Cool Down kan aktiveres
2 skyllinger
siste skylling varm*
Sluttsentrifugering

* Standardprogrammene Kokevask 90 °C og Kulørtvask 60 °C er programmert med varmskylling. Det er en fordel å
skylle med varmt vann i siste skylling, hvis man har mulighet for det.
-Tekstilenes restfuktighet er redusert etter sentrifugering.- Tekstilene er allerede oppvarmet.
Ved umiddelbar viderebehandling i tørketrommel eller varmrulle, gir dette seg utslag i form av energi- og tidsbesparelse.
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Program Lettstelt

Lettstelt 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av syntetfibre, blandings-
stoffer

1:20

PW 413 - 6,6 kg
PW 418 - 9 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 60 °C (kan innstilles: kaldt til 60 °C)
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Programmer Finvask

Finvask 30 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Syntetfibre, kunstsilke
1:25

PW 413 - 5,2 kg
PW 418 - 7,2 kg

Programforløp Hovedvask 30 °C
Vaskerytme "fin"
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Program Gardiner

Gardiner 40 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Syntetfibre, kunstsilke
1:25 - 1:20

PW 413- 5,8 kg
PW 418 - 8 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedrengjøring 40 °C
3 skyllinger
Sluttsentrifugering

Program Ekstra skylling

Ekstra skylling

Tekstiltype Tekstiler som kun bør skylles og sentrifugeres.

Programforløp 1 skylling
Sluttsentrifugering



Programoversikt sluice-varianter

51

Program Ekstra sentrifugering

Ekstra sentrifugering

Tekstiltype Vaskede tekstiler som kun skal sentrifugeres

Programforløp Sluttsentrifugering
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Programoversikt Vaskeri
Disse programmene egner seg for vask av alle maskinvaskbare tekstiler fra området profe-
sjonelle vaskerier.

Programmer Kulørtvask

Kulørtvask 60 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av bomull, lin eller bland-
ingsstoffer, f.eks. sengetøy og frotté

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 60 °C (kan innstilles fra kaldt til 60 °C) 
2 skyllinger
siste skylling varm*
Sluttsentrifugering

Kulørtvask 40 °C

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av bomull, lin eller bland-
ingsstoffer, f.eks. sengetøy og frotté

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 40 °C
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Kulørtvask 30 °C

Tekstiltype Normalt skitne tekstiler av bomull, lin eller bland-
ingsstoffer, f.eks. sengetøy og frotté

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 30 °C (kan innstilles: kaldt til 30 °C)
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

* Standardprogrammet Kulørtvask 60 °C er programmert med varmskylling. Det er en fordel å skylle med varmt vann i
siste skylling, hvis man har mulighet for det.
- Tekstilenes restfuktighet er redusert etter sentrifugering.
- Tekstilene er allerede oppvarmet.
Ved umiddelbar viderebehandling i tørketrommel eller varmrulle, gir dette seg utslag i form av energi- og tidsbesparelse.
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Kulørt 60 °C intensiv +
Forv.

Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Veldig skitne tekstiler av bomull, lin eller bland-
ingsstoffer, f.eks. frotté og sengetøy

1:10

PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Programforløp Forvask 30 °C
Hovedvask 60 °C
2 skyllinger
siste skylling varm*
Sluttsentrifugering

* Standardprogrammet Kulørtvask 60 °C er programmert med varmskylling. Det er en fordel å skylle med varmt vann i
siste skylling, hvis man har mulighet for det.
-Tekstilenes restfuktighet er redusert etter sentrifugering.
- Tekstilene er allerede oppvarmet.
Ved umiddelbar viderebehandling i tørketrommel eller varmrulle, gir dette seg utslag i form av energi- og tidsbesparelse.
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Programmer Dyner
Disse programmene egner seg for vask av dyner med og uten kanaler, og for dyner med
kvadrater som er fylt med dun, syntet eller naturhår.

Disse vaskeprogrammene er utelukkende bestemt for vask av tekstiler som i følge pro-
dusentens vaskeanvisning er maskinvaskbare.

Dundyner 40 °C Kapasitetsfor-
hold/tekstil-
mengde

Tekstiltype Normalt skitne fjær- eller dundyner og hodeputer Se "Tekstilmeng-
de dyner"

Programforløp Utluftning
+ Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 40 °C
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Syntetdyner 40 °C

Tekstiltype Normalt skitne syntetdyner og hodeputer

Programforløp + Forvask 30 °C, kan velges
Hovedvask 40 °C
2 skyllinger
Sluttsentrifugering

Tekstilmengde dyner

De maksimale tekstilmengdene kan leses ut av følgende tabell. Det er ca. angivelser og
kan variere med størrelse og tykkelse på dynene.

Type Mengde*

PW 413 3 hodeputer eller 1 hodepute +1 dyne

PW 418 4 hodeputer eller 2 hodeputer +1 dyne eller 2 dyner

En dyne tilsvarer ca. to hodeputer.

Tips: Bind bånd rundt dynene på flere steder, for å holde ubalanseutviklingen lav og oppnå
et godt vaskeresultat.
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Startforvalg

Innstilling av
startforvalg

Hvis et program skal tildeles et startforvalg, kan du velge et senere
tidspunkt for vask via funksjonstasten  "Startforvalg".

 Velg ønsket vaskeprogram.

Etter programvalget vises (f.eks.) følgende i displayet:

1 Mopp standard 13,0/13,0 kg
Forvask

Hovedvask

+    

90 

-+

Kaldt

°C

 Trykk på funksjonstasten  Startforvalg.

I displayet vises (f.eks.) følgende:

1 Mopp standard 13,0/13,0 kg
Starttid: 20 :14 Startdato: 3.1.2015

Trykk på starttasten etter valget.

OK 

Aktuelt klokkeslett og dato vises alltid. Inntastingsfeltet for timer er
markert.

 Trykk på tasten OK .

Inntastingsfeltet time kan endres.

 Trykk på tasten - eller + for å endre timen.

 Trykk på tasten OK for å bekrefte inntastingen.

 Trykk på tasten  for å velge feltet "Minutter" og bekreft med tasten
OK.

 Trykk på tasten - eller + for å endre minuttet.

 Trykk på tasten  for å velge feltet "Startdato dag" og bekreft med
tasten OK.

 Trykk på tasten - eller + for å endre dag.

 Du kan ev. endre måned og år på samme måte.

 Etter innstilling av ønsket startforvalg, trykker du på tasten "START".

Displayet viser aktuelt klokkeslett og dato samt startterminen.

1 Mopp standard 13,0/13,0 kg
Forvask

+    

20:50 3.1.2015 Start: 6:00 4.1.2015- -

Tips: Hvis maskindøren åpnes en gang til, må tasten "START" trykkes
på nytt. Det innstilte startforvalget slettes ved å åpne maskindøren.
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Avbryte startfor-
valgsfunksjonen

 Trykk på tasten  "Startforvalg" eller tasten  "Tilbake".

Endringene blir ikke lagret.

Med Forvask

Valg av Forvask For tekstiler som er veldig skitne, kan du velge Forvask før program-
start. Dette gjelder programmer som har Forvask som opsjon.

 Trykk på tasten "+ "Blokkpluss".

Følgende vises i displayet:

1 Mopp standard

Forvask
Hovedvask

+   

60
-+

13,0/13,0 kg



Kaldt
°C

Feltet "+" er markert i displayet.

Tips: Ved å trykke på tasten på nytt, kan du velge bort funksjonen
igjen.

Stivelse

Tilsetting via be-
holderen

Stivelse kan velges før programstart ved å trykke på tasten  "Sti-
velsesstopp".

 Trykk på tasten  "Stivelsesstopp".

Feltet "" er markert i displayet.

Tips: Ved å trykke på tasten på nytt, kan du velge bort funksjonen
igjen.

1 Mopp standard

Programstopp pga. stivelsesstopp

Døren kan åpnes.

 



Når programskrittet "Stivelsesstopp" er nådd, blinker "Stivelses-
stopp" i displayet".

 Klargjør stivelsen etter anvisningene fra produsenten og tilsett sti-
velsen i vannet som renner inn i det fremste kammeret .

Vasketiden forlenges automatisk med 4 minutter.

Tips: Hvis vann- og stivelsesløsningen er for tyktflytende, tynner du
den ut med vann.

 Trykk på tasten “START” for å fortsette programmet.

Påfylling direkte i
trommelen

Programskrittet "Stivelsesstopp" er nådd.

 Klargjør stivelsen etter produsentens anvisninger, åpne døren og til-
sett stivelsen.
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 Lukk døren.

I displayet vises følgende melding:

1 Mopp standard

Programstopp pga. stivelsesstopp

Døren kan åpnes.

 



 Trykk på tasten “START” for å fortsette programmet.

Uten sentrifugering
Sentrifugeringsstopp  kan velges før programstart.

 Trykk på tasten "Sentrifugeringsstopp".

Feltet "" er markert i displayet.

Tips: Ved å trykke på tasten på nytt, kan du velge bort funksjonen
igjen.

1 Kokevask

Programstopp pga. sentrifugeringsstopp

Vann i maskinen





Når programpunktet "Sentrifugeringsstopp" er nådd, blinker "Sentri-
fugeringsstopp" i displayet.

 Avslutt programmet ved å trykke på tasten  "Stopp/Slutt" uten
sentrifugering og med vann i maskinen.

Tips: Hvis programmet skal fortsette med sentrifugering, kan det gjø-
res ved å trykke på tasten "START".

Programstopp Stoppe programmet.

 Trykk på tasten  "Stopp/Slutt" for å avslutte programmet.

Programmet stoppes.

1 Mopp standard

Programstopp pga. stivelsesstopp

Døren kan åpnes.



Tips: Hvis programmet skal fortsette, trykker du på tasten "START".
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Programavbrudd
Her kan programmet avbrytes.

 Trykk på tasten "Stopp/Slutt" to ganger etter hverandre.

Programmet blir avbrutt.

Hvis programmet har blitt avbrutt med vann i maskinen eller under
sentrifugeringen, vises følgende i displayet:

1 Mopp standard

Programslutt med vann i maskinen



eller

1 Mopp standard

Programslutt med roterende trommel



Tips: For å kunne åpne døren, må du trykke på funksjonstasten 
"Vannavløp" eller velge programmet "Ekstra sentrifugering" og trykke
på tasten "START".
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Avbryte programmer som er sperret
For programmer som er sperret, er det ikke lenger mulig å stoppe og
avbryte programmene.

2 Mopp termisk desinfeksjon

60 Hovedvask

Sperret



60

Ferdig kl. 12:35



°C °C

Displayet viser den låste tilstanden hvis du forsøker å avbryte pro-
grammet med tasten  "Stopp/Slutt".

Tips: Du kan låse opp programmet ved å trykke på funksjonstas-
ten  "Låse opp" og taste inn passordet.

 Trykk på funksjonstasten  "Lås opp" og legg inn passordet.

Etter at passordet er lagt inn, vises følgende innhold i displayet:

Låse opp program?



 Trykk på tasten  "Lagre".

Det vanlige innholdet i displayet vises og programmet kan avbrytes.

2 Mopp termisk desinfeksjon

60 Hovedvask

Programmet er ulåst.

60

Ferdig kl. 12:35

+    

°C °C

Kommunikasjonsmodul
Kommunikasjonsmodulen gjør det mulig å koble en PC til maskinen.

Sjakten for kommunikasjonsmodulen befinner seg på baksiden av
maskinen.

Et tilsvarende redigeringsprogram kan leveres av Miele eller en Miele-
forhandler.
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Flytende dosering (opsjon for maskiner med vaskemid-
delbeholder)

A Doseringspumpe
B Sugelanse
a Slangetilkoblingsstuss (sugesiden)
b Slangetilkoblingsstuss (trykksiden)
c Utløp (ved lekkasje)
d Innsugningsåpning
e Nivåsonde for indikatoren som viser tom beholder. Når en doser-

ingsbeholder er tom, kobles pumpen og maskinen ut automatisk.

Fortsette programmet etter visning av "Doserings-
systemfeil"
Når en doseringsbeholder er tom, kobler pumpen og maskinen seg ut
av seg selv, samtidig signaliserer vaskemaskinen at det mangler flyt-
ende doseringsmiddel.

Doseringssystemfeil

Fyll doseringsbeholder ??.
Trykk starttasten.

 



 Fyll doseringsbeholderen.

 Trykk på tasten “START” for å fortsette programmet.



Valgfrie moduler:

61

Doseringsmengder
Følg anvisningene fra produsenten av vaskemiddelet.

Produsentens anvisninger må følges når du bruker og kombinerer
vaskeforsterkere og spesialprodukter. Bruk midlene bare for de
bruksområdene som er oppgitt av produsenten, for å unngå materi-
alskader og kraftige kjemiske reaksjoner. La vaskemiddelprodusen-
ten bekrefte at det er ufarlig å bruke disse midlene i vaskemaskiner.

Flytende vaskemiddelprodukter bør tilpasses vanlig romtemperatur
før bruk, slik at ikke viskositeten og dermed doseringsmengden blir
påvirket.

Rengjøring og vedlikehold av doseringssystemet

Unngå tilstoppin-
ger og korrosjon i
doseringssystem-
et.

 Rengjør sugelansene med vann.

 Sett sugelansene i en beholder med varmt vann (40 - 50 °C).

 Aktiver hver pumpe med doseringskalibreringen, til doseringssy-
stemet er gjennomspylt.

 Kontroller at koblingene, slangene, doseringsstussene og pakning-
ene deres er tette.

Hver 2. uke og dersom doseringspumpene ikke skal brukes på len-
ge, må doseringssystemet gjennomspyles med varmt vann, for å
forhindre tilstoppinger og korrosjon i doseringssystemet.

Igangsetting av doseringspumpene
Før pumpene for flytende dosering settes i gang, må det flytende vas-
kemiddelet suges inn og doseringsmengden innstilles.

Doseringskalibrering
Doseringskalibreringen benyttes for å fastsette doseringskapasiteten
til den enkelte doseringspumpen.

Direkte tilgang til
doserings-
kalibreringen når
maskinen er
koblet ut:

 Hold multifunksjonstasten 2 inne og skru på maskinen med ”Strøm
på” .

Doseringskalibrering Hovedmeny

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2 



Valgmuligheter:

– Doseringspumpe 1 til 13

 Velg en doseringspumpe.

Etter at en doseringspumpe er valgt, vises følgende i displayet:
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Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1



V: 100 ml

0/1 

0st: P: Nei

Tips: Doseringsmengden kan stilles inn fra 0 til 9999 ml i 1 ml-skritt.

 Trykk på multifunksjonstasten 0/1.

Doseringsslangen fylles opp.

 Stopp prosessen ved å trykke på tasten 0/1.

 Slangen til doseringspumpen som skal måles, må holdes skrått
(oppover) i et målebeger.

 Irriterende doseringsmiddel.
Irriterer hud og øyne.
Unngå hud- og øyenkontakt, bruk verneklær.

 Trykk på tasten  "Tilbake" for å gå tilbake til hovedmenyen.

Doseringskalibrering Hovedmeny

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2 



 Velg en doseringspumpe.

Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1

0/1 

0 st: P: NeiV: 100 ml

 Trykk på multifunksjonstasten 0/1.

Stopp pumpen ved å trykke tasten 0/1, eller så stopper den automa-
tisk etter 60 sekunder.

 Mål mengden som er pumpet opp i målebegeret.

Doseringskalibrering Doseringspumpe 1

0/1 

30 st: P: 200 ml/minV: 100 ml

 Legg inn den målte verdien i feltet "V:".

Styringen regner ut doseringskapasiteten P i ml/min.

 Trykk på funksjonstasten  "Lagre".

Den målte verdien blir lagt til pumpen.

 Koble til slangen igjen.
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Nødåpning av avløpsventilen og døren

Strømbrudd un-
der vask

 Slå av maskinen.

 Skru av hovedbryteren på stedet.

 Skru igjen stoppekranene for vann eller damp på stedet.

For å kunne ta ut tekstilene, må du først åpne avløpsventilen manu-
elt, og deretter låse opp døren for hånd.

 Stikk en fastnøkkel (maks. vidde SW 10/11) gjennom spalten på
baksiden av maskinen.

 Åpne avløpsventilen ved å trykke på spaken på innsiden av bak-
veggen.

 Hold trykket på spaken til vaskevannet er rent ut.

Vaskevannet renner ut.

Nødtømmingen lukkes automatisk når fastnøkkelen trekkes tilbake.

Nødåpning av dør-
en ved strømbrudd

Døren lar seg ikke åpne.

 Advarsel! Skåldingsfare og fare pga. roterende trommel.
Før du setter inn torxnøkkelen må du sørge for at maskinen er uten
strøm, trommelen står stille og at det ikke er vann i maskinen.
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 Låsemekanismen med innvendig sekskant, dreies i to fulle omdrei-
ninger mot klokken (mot venstre) med en torxnøkkel T 40.

Tips: Hvis du samtidig trykker mot døren, er det enklere å dreie nød-
åpneren.

Låsemekanismen befinner seg ved dørlåsen på høyde med håndtak-
et (se bildet)

Låsemekanismen må aldri vris mot høyre.
Dørlåsen kan bli skadet.

Dreiemotstanden avtar merkbart. Når låsemekanismen løper fritt, er
døren låst opp.

Tips: Det er ikke nødvendig å skru igjen låsemekanismen.

Døren kan nå trekkes opp.
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Melding ser-
viceintervall, BGR

Dersom følgende melding vises i displayet, etter at maskinene er
slått på med "Strøm på", må det det bestilles service, eller så må
den årlige kontrollen iht. Maskindirektivet gjennomføres (Tyskland:
BGR).

Serviceintervall
Tilkall service.



 1

BGR-KONTROLL
Tilkall service.





Etter 5 sekunder slukkes meldingen.

Feilmeldinger  Reparasjoner på elektriske- eller dampoppvarmede maskiner
skal kun gjennomføres av fagfolk. Reparasjoner som er utført av
ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren.

Hvis det dukker opp feil før eller etter programstart, vil disse vises.

Displayet blir værende mørkt. Vaskemaskinen har ikke strøm.

 Kontroller støpselet, hovedbryteren og sikringene (på stedet).

Strømbrudd
Programstopp.
Trykk starttasten.





 

 Trykk på tasten "START" når strømmen er tilbake.

Tips: Denne feilmeldingen kan også bety at motorvernet til driftsmo-
toren er utløst.

 La motoren avkjøles.

Vanninntaksfeil
Tilkall service hvis
omstart ikke var vellykket.







 Kontroller vannkranen og trykk på tasten "START".
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Feil dørlås
Tilkall service hvis
omstart ikke var vellykket.







 Hvis feilen på dørlåsen dukker opp igjen etter omstart, følg frem-
gangsmåten i kapittelet "Nødåpning av døren". Hvis dette ikke vir-
ker, kontakt kundeservice.

Feil oppvarmingssystem
Programstopp. Trykk starttasten.
Programforløp bare uten oppvarming.







 Trykk på tasten “START” for å fortsette programmet uten oppvarm-
ing.

Tips: I desinfeksjonsprogrammer blir programmet avbrutt med denne
feilmeldingen.

 Kontakt kundeservice.

Feil driftssystem
Programstopp. Trykk starttasten.
For høy motortemperatur.







 La motoren avkjøles.

For stor ubalanse, ubalansebryteren er utløst.

Ubalansefeil
Tilkall service hvis
omstart ikke var vellykket.







 Slå maskinen av og på og trykk på tasten "Start".

Feil avløpsventil
Tilkall service hvis
omstart ikke var vellykket.







 Kontroller avløpssystemet og trykk på tasten "START".

En defekt avløpsventil skal kun repareres av Mieles serviceavdeling
eller annet Miele-autorisert personell.

Doseringssystemfeil
Fyll doseringsbeholder ??.
Trykk starttasten.
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 Skift doseringsbeholderen.

Kortfeil
Kortet er satt inn feil.





 Sett kortet riktig inn i kortleseren.

Service Ved feil kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert
personell.

Serviceavdelingen trenger modell, serienummer (SN) og materialnum-
mer (M.-Nr.). Disse opplysningene finner du på typeskiltet:

Øverst i dørringen når døren er åpen, eller øverst på baksiden av ma-
skinen.

Oppgi feilmeldingen i displayet til serviceavdelingen.

Ved utskiftning skal det bare brukes originale reservedeler  (Opp-
gi også modell, serienummer (SN) og materialnummer (M.-Nr.).
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Hvis feil oppstår
De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. Du sparer tid og kostnader
siden du slipper å tilkalle service.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Vær
imidlertid oppmerksom på at:

 Reparasjoner på elektriske apparater må kun utføres av autoriserte fagfolk. Repara-
sjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren.

Det kan ikke startes noe vaskeprogram

Problem Årsak og retting

Displayet blir værende
mørkt.

Vaskemaskinen har ikke strøm.
 Kontroller om vaskemaskinen er slått på.
 Kontroller om vaskemaskinen er koblet til strømnettet.
 Kontroller om sikringen i husinstallasjonen er i orden.

I displayet står det en feil-
melding

Så lenge det står en feilmelding i displayet, kan det ikke
startes noe nytt program.
 Følg henvisningene i displayet.
 Bekreft meldingen ved å trykke på multifunksjonsvelger-

en. Feilmeldingen slettes.

Displayet er mørkt og kon-
trollampen til tasten Start
blinker langsomt.

Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi
(standby)
 Trykk på en tast. Standby avsluttes.
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Ikke tilfredsstillende vaskeresultat

Problem Årsak og retting

Tekstilene blir ikke rene
med flytende vaskemiddel.

Flytende vaskemidler inneholder ingen blekemidler. Flekker
av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet.
 Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
 Fyll flekkfjerner i kammer  og flytende vaskemiddel i

en vaskeball.
 Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i

vaskemiddelbeholderen.

Det er grå elastiske partik-
ler på tekstilene etter vask
(fettlus).

Dosering av vaskemiddelet var for lavt. Tekstilene var me-
get skitne av fett (oljer, salver).
 Tilsett mer vaskemiddel til slike tekstiler eller bruk flyten-

de vaskemiddel.
 Start et 60 °C vaskeprogram med flytende vaskemiddel

uten tekstiler før neste vask.

På mørke tekstiler er det
hvite, vaskemiddellignen-
de partikler etter vask.

Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vann-
avkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på
tekstilene.
 Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er

tørre.
 Vask mørke tekstiler med vaskemidler uten zeolitter her-

etter. Flytende vaskemidler inneholder for det meste in-
gen zeolitter.

Tekstiler med spesielt
kraftige fettflekker blir ikke
skikkelig rene.

 Velg et program med Forvask. Bruk flytende vaskemiddel
til forvasken.

 Tilsett et vanlig pulvervaskemiddel til hovedvasken.
For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaskemidler
til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av
vaske- og rengjøringsmidler.
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Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem Årsak og retting

Maskinen står ikke stille
under sentrifugering.

Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst.
 Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføtte-

ne.

Mye vaskemiddel blir lig-
gende igjen i vaskemiddel-
beholderen.

Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig.
 Rengjør silene i vanninntaket.
Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har
tendens til å klebe.
 Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaske-

middel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbehol-
deren.

Tøymykneren blir ikke
spylt fullstendig inn, eller
det blir stående for mye
vann i kammer .

Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett.
 Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell",

avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen".

Det står et fremmed språk
i displayet.

Under "Innstillinger " "Språk " ble det valgt et annet
språk.
 Still inn ønsket språk. Bruk flaggsymbolet som ledetråd.

Programmet Hodeputer
varer lenger enn oppgitt
ved start.

Stoffet på hodeputen har svellet opp og luften slipper ikke
ut.
 Reduser vasketemperaturen og putt tekstilene i en vas-

kepose eller bind et bånd rundt.

Døren lar seg ikke åpne Maskinen har ikke strøm.
 Kontroller om maskinen er slått på.
 Kontroller om maskinen er koblet til strømnettet.
 Kontroller om sikringen i husinstallasjonen er i orden.
Strømbrudd
 Åpne døren som beskrevet i påfølgende avsnitt.
Det er fremdeles vann i trommelen, og vaskemaskinen kan
ikke pumpe det ut.
 Kontroller om avløpet er tilstoppet. Rengjør avløps-

systemet som beskrevet i påfølgende avsnitt.

Som beskyttelse mot skålding, kan ikke maskindøren åp-
nes hvis temperaturen på vaskevannet er over 50 °C.

Fortsette programmet etter strømbrudd
Hvis programmet blir avbrutt, f.eks. av et strømbrudd under programforløpet, kan det fort-
settes etter at strømforsyningen er tilbake.

 Slå på vaskemaskinen med tasten .
 Trykk deretter på tasten Start.

Programmet fortsetter der det stoppet.
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Mulig årsaker til økt skumdannelse.

Problem Årsak og retting

Økt skumdannelse Vaskemiddeltyper
 Bruk vaskemidler som er egnet for profesjonelle vaske-

maskiner. Husholdningsvaskemidler er ikke egnet.
Overdosering av vaskemiddel
 Følg vaskemiddelprodusentens anvisninger og doser i

henhold til den lokale vannhardheten.
Sterkt skummende vaskemiddel
 Bruk et vaskemiddel som skummer mindre eller søk råd

hos en ekspert på bruk av vaskemidler.
Svært bløtt vann
 For vann i hardhetsområde 1, doser mindre iht. vaske-

middelprodusentens anvisninger.
Tekstilenes skittenhetsgrad
 Doser mindre for tekstiler som ikke er så skitne iht. opp-

lysningene fra vaskemiddelprodusenten.
Partikler i tekstilene, som f.eks. rengjøringsmidler
 Ekstra forskylling uten varme, uten vaskemiddel. Tekstiler

som er forbehandlet med bløtleggingsmiddel, må skylles
godt før vask.

Liten tekstilmengde
 Reduser vaskemiddelmengden tilsvarende.
Trommelhastigheten for høy under vask.
 Reduser trommelhastighet og vaskerytme.
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Store tekstiler blåser seg opp

Problem Årsak og retting

Store tekstiler blåser seg
opp under sentrifugering-
en

 Ta kontakt med serviceavdelingen
Det kan forekomme at store tekstiler blåser seg opp under
sentrifugering.
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Rengjøring og stell
 Hvis mulig, foreta rengjøring og stell etter bruk av vaskemaskinen.

Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre vaskema-
skinen.

 Kabinett, betjeningspanel og kunststoffdeler skal bare rengjøres
med et mildt rengjøringsmiddel eller en myk, fuktig klut og deretter
gnis tørt.

Skuremidler lager riper på overflatene.

 Rengjør kabinettdelene i rustfritt stål med et vanlig rengjøringsmid-
del for rustfritt stål.

 Fjern avleiringer på dørpakningen med en fuktig klut.

Rengjøringsmidler trenger inn i elektriske komponenter.

 Front og dørlåsområdet skal kun rengjøres med en klut som så vidt
er fuktig, ved en flatedesinfeksjon. Ikke sprøyt væske på.

 Rengjør kabinettdelene i rustfritt stål med et vanlig rengjøringsmid-
del for rustfritt stål.

 Fjern avleiringer på dørpakningen med en fuktig klut.

Tips: Viftehuset skal rengjøres med en støvsuger når det har dannet
seg mye støv. Viftehuset befinner seg på baksiden av maskinen.

Rustdannelse
Trommelen er produsert i rustfritt stål. Jernholdig vann eller jernholdi-
ge fremmedlegemer (f.eks. binders, jernknapper eller jernspon), som
følger med tekstilene, kan føre til rust i trommelen. I så fall må du ren-
gjøre trommelen regelmessig med et vanlig pleiemiddel for rustfritt
stål, og umiddelbart etter at rusten har dukket opp. Dørpakningene
skal kontrolleres for jernholdige partikler og rengjøres grundig med
midlene som er nevnt ovenfor. Disse tiltakene skal gjennomføres
regelmessig for å forebygge.
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Rengjøring vaskemiddelbeholderen, kamrene og suge-
heverten
 Vaskemiddelbeholderen og kamrene skal vaskes grundig med

varmt vann etter bruk, for å få vekk vaskemiddelrester og avleiring-
er.

 La lokket til vaskemiddelbeholderen stå åpent når vaskemaskinen
ikke skal brukes for en lengre periode.

 Rengjør også sugeheverten i kamrene for vaskeforsterkere.

 Ta ut sugeheverten, rengjør den grundig med varmt vann og sett
den inn igjen.
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Rengjøring av
drypprennen og
vannlåsen

 Trekk lokket til vaskemiddelbeholderen ned til 45° på høyre side.

Hvis drypprennen og avløpsstussen som hører til, er tilstoppet, skal
de rengjøres.

 Gitteret til dampavtrekket på baksiden av maskinen, skal fra tid til
annen kontrolleres for tilsmussinger og ev. rengjøres.

 Silene i vanninntaksventilene (1) og inntaksslangene (2) skal fra tid
til annen kontrolleres for tilsmussinger og eventuelt rengjøres.
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Oppstilling av vaskemaskinen

Vaskemaskinen skal kun oppstilles av Mieles serviceavdeling eller
annet Miele-autorisert personell. Følg henvisningene i installasjons-
planen.

Vaskemaskinen skal kun brukes for tekstiler som ikke er tilsølt med
farlige eller antennelige arbeidsstoffer.

 For å unngå eventuelle frostskader, må vaskemaskinen ikke stilles
opp i rom hvor det er fare for frost.

 Transporter maskinen med en jekketralle inne i rommet.

Maskiner med maskinføtter skal ikke skyves.
Maskinføttene kan bli skadet.

 Fjern transportemballasjen forsiktig med egnet verktøy.

 Løft maskinen fra transportpallen ved hjelp av løfteinnretningen.

Generelle driftsbetingelser
Denne vaskemaskinen er utelukkende beregnet for profesjonell bruk
og kan kun benyttes innendørs.

Tillatt omgivelsestemperatur i oppstillingsrommet: 0 °C til +40 °C.

Relativ luftfuktighet: Ikke kondenserende

Det kan oppstå støy eller vibreringer, avhengig av hvordan oppstill-
ingsstedet er konstruert.

Tips: Ved økte krav til lyddemping på maskinens oppstillingssted, bør
du få hjelp av en fagmann.



Oppstilling og tilkobling

77

Enklere vedlikehold
For å lette arbeidet ved senere service, må ikke minstemålene og
veggavstand med adkomst være mindre enn det som er oppgitt.

 De oppgitte minstemålene og veggavstanden skal overholdes.

Minsteavstand til vegg er ca. 400 mm for vedlikeholdsarbeider.

 Juster maskinen ved hjelp av skruføttene, slik at den står vannrett.

For at maskinen skal virke problemfritt, er det viktig at den stilles
opp vannrett.
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Sokkeloppstilling
Ved sokkeloppstilling skal vaskemaskinen festes på en sokkel eller
betongsokkel. Sokkelen skal festes i gulvet!

Transportsikring

Fjerning av transportsikringene
De 2 transportsikringene foran er festet med 3 sekskantskruer hver.
Transportsikringen bak er festet med 4 sekskantskruer. Transportsik-
ringene skal først fjernes fra vaskemaskinen på oppstillingsstedet, før
igangsetting av vaskemaskinen.

 Ta av frontplate og bakvegg.

 Skru ut skruene på underkanten av frontplaten og ta den av.

 Skru ut skruene på underkanten av bakveggen og ta den av.

 Løsne sekskantskruene for å ta av transportsikringene.
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Ta vare på transportsikringene. De må monteres igjen før transport
av maskinen.

Vanntilkobling

For å sikre et problemfritt programforløp, skal vanntrykket (flytetrykk-
et) være minst 100 kPa (1 bar) / maksimalt 1000 kPa (10 bar).

For vanntilkoblingen må du kun bruke inntaksslangene som følger
med.

Ved en eventuell utskiftning skal du kun bruke slangekvaliteter som
tåler et trykk på minst 7000 kPa (70 bar) overtrykk, og som er egnet
for en vanntemperatur på minst 90 °C. 
Dette gjelder også for tilkoblingsarmaturene. Originale reservedeler
oppfyller dette kravet.

Tips: Temperaturen på inntaksvannet må ikke overstige 70 °C.

Tilkobling kun til kaldtvann

Y-stykket er vedlagt.
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Doseringsmiddeltilkobling i blandeboksen

Tilkoblingene 1 og 2 er beregnet for dosering av "pasta". Disse til-
koblingsstussene er forseglet og må gjennombores med et 8 mm-
bor.

Vær oppmerksom på at det kun er den første veggen (1) som skal
gjennombores, da det er en refleksjonsvegg (2) 10 mm bak denne. 
Dersom de gjennomborede tilkoblingene ikke skal brukes mer, må de
stenges.

Tilkoblingene 3 til 12 er beregnet for flytende dosering. Tilkoblings-
stussene er hele og må skjæres over ved hjelp av en liten sag og til-
passes tverrsnittet til slangene. Dersom de snittede tilkoblingsstusse-
ne ikke skal brukes mer, må de stenges.

Vannavløp
Vannavløp AV på maskinen DN 70, muffe på stedet DN 70. Maks.
kortvarig gjennomstrømning 200 l/min.
Ved lukket avløp, sørg for god lufting for avløpet, slik at det ikke opp-
står noe vakuum i vaskemaskinens avløpssystem.

Damp-/skumavleder BWS
Ved økt skumutvikling kan det trenge skum ut av dampavtrekket. For
å få vekk skummet, kan det monteres et ombyggingssett med 
damputluftning.
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Elektrotilkobling
Elektrotilkoblingen må kun utføres av autorisert elektroinstallatør.
Gjeldende nasjonale el-forskrifter må følges.

Tips: Åpne maskindekselet. Tilkoblingsklemmen befinner seg på fes-
teplaten.

Ved installering av en jordfeilbryter (RCD), må det installeres en jord-
feilbryter (AC/DC-kompatibel) for frekvensstyrt motor.

Det elektriske anlegget i maskinen er i samsvar med normene
DIN EN 60335-1, DIN EN 50571.

Spenningspesifikasjon finner du på typeskiltet.

For fasttilkoblingen må det være en flerpolet skilleanordning på instal-
lasjonsstedet. Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåp-
ning på mer enn 3 mm. Dette er f.eks. overstrømvern, sikringer og
jordfeilbrytere (VDE 0660).

Stikkontakten eller skilleanordningen må til enhver tid være tilgjenge-
lig.

Dersom maskinen kobles fra el-nettet, må skilleanordningen kunne
slås av eller så må skillepunktet være overvåket til enhver tid.

Følg vedlagte koblingsskjema.

Tilkobling av doseringspumpene
Koblingsklemmene for 4 tidsstyrte doseringspumper, som kan driftes
uten multifunksjonsmodul, befinner seg bak dekselet ved siden av
elektrotilkoblingen. Se vedlagte koblingsskjema.

Etter ferdig oppstilling og tilkobling av vaskemaskinen, skal alle de-
monterte kabinettdeler monteres igjen.
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Slik fungerer betjeningselementene

a Display
Nærmere forklaringer på de følgende sidene.

b Hurtigvalgtaster
For direkte valg av et vaskeprogram. Her kan du lagre favorittpro-
grammene dine.

c Tast Start
d Optisk grensesnitt PC

Brukes av servicetjenesten som kontroll- og overføringspunkt.
e Bryter strøm på
f Bryter strøm av
g Nødbryter

(ikke en bestanddel i alle maskinvariantene, se kap. Klargjøring for
bruk av nødbryter-innretningene)

Funksjonstaster
 Stopp/Slutt
Den høyre funksjonstasten brukes som stopptast etter programstart. 
Med ett trykk på tasten, stoppes det valgte programmet. Trykker du
på tasten på nytt, avbrytes programmet.

   Blokkpluss 
Den aktuelle programblokken (f.eks. Forvask) legges til programmet.

 Stivelsesstopp
Trykk på denne tasten hvis tekstilene skal stives.

 Sentrifugeringsstopp
Trykk på denne tasten hvis det ikke skal sentrifugeres etter skylling.

 Innstillinger

 Startforvalg
Når du trykker på denne tasten før programstart, får du melding om
at du kan velge en starttid i displayet.

 Tilbake Tilbake til forrige displayside.

/ Henviser til neste / forrige linje
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 Lagring
Se "Gå inn i Superbrukernivå"

 Vanninntak

 Program sperret
Hvis et sperret program er startet, kan det etter 1 minutt ikke stoppes
eller avbrytes mer med stopptasten.

 Program ikke sperret

 Dataoverføring

 Tone (varselsignal) av
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Oversikt over funksjonsnivåene
Bruker

Tilgang med strøm på.
Driftsleder

Tilgang via funksjonstasten med  "Innstillinger" og passord.

Starter alle programmer Menypunkter i hovedmenyen

Programstart kun ved myntpåkast eller kon-
tantkort.

Språk
Valg av betjeningsspråk for et pro-
gramforløp

Klokkeslett/dato
Stille klokkeslett/dato

Dosering
Endre doseringsdataene til de en-
kelte programmene.

Endre passord

Innstillinger

Memoryfunksjon
Varselsignal
Enhet sekunder
Enhet timer
Enhet masse
Enhet trykk

Enhet temperatur
Enhet minutter
Enhet lengde
Enhet volum
Enhet omdreininger

Valgbar maks.temperatur
Display standby 
Kontrastinnstilling 
Klokkeslett 
Datovisning
Doseringskalibrering
Kapasitet dosering (D1 til 13)
Korrekturfaktor dosering (D1 til D13)
Tom beholder dosering (D1 til 13)
Bruk av passord
Middels vanntrykk 
Varmeeffekt
Kundedata:
- Bransje - Navn - Fornavn
- Gate - Husnummer - Sted - Postnummer - Telefon
- Systemadresse - Oppstillingsdato
Valuta
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Passord
For å få tilgang til Superbrukernivå, må du legge inn et 4-sifret pass-
ord fra tegnsettet som tilbys. Du kan kun gjøre valget før programstart
eller ved programslutt.

 Trykk funksjonstasten  til symbolet i  endrer seg.

 Trykk funksjonstasten en gang til.

Følgende vises i displayet:

Innstillinger Tilbake

Hovedmeny

 OK  

Superbrukernivå

Språk 

Etter valg av "Superbrukernivå" og etter at du har trykket på tasten
OK, vises meldingen om å legge inn passord.

Legg inn passordet "M1LE" ved første innlogging til Superbruker-
nivå.

Passord: _ _ _ _

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 OK  

 Velg bokstaver eller tall og bekreft med tasten OK.

Etter at du har bekreftet med tasten OK, vises de valgte tegnene i til-
svarende posisjon.

 Trykk på tasten  "Lagre", når alle de fire tegnene er lagt inn.

Etter vellykket passordinntasting befinner du deg i Superbrukernivå.

Superbrukernivå  Hovedmeny

Språk norsk

12.5.2015: 11:43Klokkeslett/dato
 OK  



Dersom maskinen eller tasten  ikke blir betjent i løpet av 30
sekunder, eller det blir lagt inn feil passord, vises det samme dis-
playinnholdet som etter et strømbrudd.
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Endre passord
Under dette menypunktet kan du endre passord.

 Valg av Superbrukernivå / Hovedmeny.

Superbrukernivå  Hovedmeny

Innstillinger

Endre passord
 OK  





 Velg "Endre passord" og bekreft med tasten OK.

Etter at du har valgt "Endre passord" og trykket på tasten OK vises
følgende i displayet:

Passord: M1LE

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 OK  

 Velg bokstaver eller tall og bekreft med tasten OK.

Etter at du har bekreftet med tasten OK, vises de valgte tegnene i til-
svarende posisjon.

 Bekreft inntastingen med tasten  "Lagre".

Etter at du har lagt inn passord og trykket på tasten  "Lagre", duk-
ker det opp et sikkerhetsspørsmål.

Skrive over eksisterende data?



 Trykk på tasten  "Lagre".
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Valgmuligheter hovedmeny

– Språk

– Klokkeslett/dato

– Dosering

– Innstillinger

– Endre passord

Menypunkt språk
Valg av landets språk

 Velg menypunkt språk

Superbrukernivå  Hovedmeny

Språk norsk

12.9.2015: 11:43Klokkeslett/dato
- OK + 

Etter valg av språk, kan innholdet i displayet straks leses på ønsket
språk. Deretter vises hovedmenyen igjen.

Valgmulighet::
- deutsch - english (GB) - english (USA) - español - français - italiano
- nederlands - norsk - português - ελληνικά - русский

Etter at du har gått inn i Superbrukernivå "Språk", og du i løpet av
30 sekunder ikke trykker på en tast eller ikke trykker på tasten 
"Lagre", vises hovedmenyen i displayet igjen.
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Menypunkt klokkeslett, dato
Under dette menypunktet velger du aktuell dato og klokkeslett.

Uten strømforsyning varer innstillingen i ca. 6 uker. Deretter må du
stille inn dato og klokkeslett på nytt.

 Velg menypunkt klokkeslett, dato:

Etter valget vises følgende i displayet:

Superbrukernivå  Hovedmeny
Klokkeslett/dato 12.9.201511:43

Dosering

 OK  





Superbrukernivå  Hovedmeny

Klokkesl.:
12.9.2015
11 :43

Dato

- OK +  

 Trykk på tasten  "Lagre".

Innstillingen lagres etter at tasten   "Lagre" er trykket og hovedme-
nyen vises igjen.

Etter at du har gått inn i Superbrukernivå "Klokkeslett/dato", og du i
løpet av 30 sekunder ikke trykker på en tast eller ikke trykker på
tasten  "Lagre", vises hovedmenyen i displayet igjen.
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Menypunkt dosering
Under dette menypunktet kan du endre doseringsdataene direkte.

Superbrukernivå  Hovedmeny

Dosering

Innstillinger

 OK  





 Velg "Dosering".

Etter valget vises følgende i displayet:

Superbrukernivå  Dosering

1 Mopp standard

2

 OK  

Mopp termisk desinfeksjon

60

90

°C

°C

 Velg aktuelt program.

Etter valg av aktuelt program vises kun doseringsparameterne:

Dosering  1 Mopp standard

:Område 1 Forvask

Blokk 1:

 OK  

Forvask

 Velg ønsket område og blokk.

Dosering  1 Mopp standard

:Doseringstype Nei

Doseringsfase 1:
 OK  





Valgmulighetene vises:

– Nei

– Mengde ml

– Konsentrasjon ml/l

– Konsentrasjon ml/kg

Ved innstilling av "Doseringstype: Nei" sperres doseringsfase 1 og 2

Dosering  1 Mopp standard

:Doseringsfase 1 Nei

Doseringsfase 2: Nei

 OK   



Ved innstilling av mengde eller konsentrasjon, kan du velge "Nei"
eller "Brukerdefinert" for doseringsfase 1 og 2.
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Doseringsfase 1  Bruker definert

:Dosering

Doseringspumpe: 

 OK   

1

D 1

Valgmuligheter:

– Doseringer 1 til 6

Doseringspumpe:

– Nei

– D1 til D13

Doseringsfase 1  Bruker definert

:Doseringsmengde

Doseringsutsettelse: 

 OK   

0 ml

0 s



Doseringsmengde: 0 til 9999 iht. doseringstype:

– ml

– ml/l

– ml/kg

Doseringsutsettelse:

– Nei

– 0 til 999 s

 Velg tasten  "Lagre" med dreiebryteren og lagre de endrede
doseringsdataene,
eller
trykk på tasten  for å gå tilbake til programlisten uten å lagre.

Gå tilbake til programlisten ved å, eller uten å lagre de endrede doser-
ingsdataene.

Tips: Hvis korrekturfaktoren ble endret, må den ev. korrigeres.
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Hent frem menypunktet Innstillinger.

Superbrukernivå  Hovedmeny

Innstillinger

Endre passord

 OK  







 Hent frem følgende innhold i displayet ved å trykke på piltasten:

Superbrukernivå  Innstillinger

Memoryfunksjon:

Varselsignal

Ja

: Ja

 OK  





Undermenypunkter:

– Memoryfunksjon

– Varselsignal

– Enhet temperatur

– Enhet sekund

– Enhet minutt

– Enhet time

– Enhet lengde

– Enhet masse

– Enhet volum

– Enhet trykk

– Enhet omdreininger

– Valgbar maks.temperatur

– Display standby

– Kontrastinnstilling

– Klokkeslett

– Datovisning

– Doseringskalibrering

– Kapasitet dosering (D1 til 13)

– Korrekturfaktor dosering (D1 til D13)

– Tom beholder (D1 til 13)

– Bruk av passord

– Middels vanntrykk

– Varmeeffekt

– Kundedata
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– Valuta

Parameterne som er fastsatt, lagres.

 Fastsett parameterne

 Trykk på tasten  "Lagre" for å lagre de fastsatte parameterne.

Dataene lagres og du kommer tilbake til undermenyen.

Tips: Ved å trykke på tasten , eller hvis det i løpet av 30 sekunder
ikke ble trykket på en tast, lagres ikke innstillingene, og du kommer
tilbake til hovedmenyen.

Memoryfunksjon
Programparameterne temperatur og sentrifugehastighet, som kan
endres før programstart, lagres med programstart. I tillegg blir ikke
funksjonene til funksjonstastene tilbakestilt etter programslutt. Ved
nytt programvalg vises de igjen.

Valgmuligheter:

– Nei

– Ja

Valgmuligheter for enheter
Ved innstilling av landets språk og programmering av "Auto", brukes
enhetene for temperatur, sekunder, minutter, time, lengde, masse, vo-
lum, trykk eller omdreininger som er vanlige for landet.

Enhet temperatur
Opsjoner:

– auto

– °C

– °F

Enhet sekunder
Opsjoner:

– auto

– s

– sec

– sg

– sek

Enhet minutter
Opsjoner:

– auto

– min

– mn
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Enhet time
Opsjoner:

– auto

– h

– timer

– tim

– uur

– time

– hr

Enhet lengde
Opsjoner:

– auto

– mm

– inches

Enhet masse
Opsjoner:

– auto

– kg

– l

Enhet volum
Opsjoner:

– auto

– l

– USA gal

– CDN gal

Enhet trykk
Opsjoner:

– auto

– bar

– psi

Enhet omdreininger
Opsjoner:

– auto

– U/min

– T/min

– rpm

– t/mn
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– giri/min

– kierr/min

– r/min

– omdr/min

– v/min

– o/min

Varselsignal
Hvis du programmerer "ja" aktiveres varselsignalet parallelt med pro-
gramstoppsignal 1 og 2, blokksluttsignal og feilstoppsignal. Signalfre-
kvensen øker ved feilstoppsignal. Varselsignalet kobles ut etter at en
tast er betjent, eller automatisk etter 5 minutter.

Hvis du programmerer "Nei", blir ikke varselsignalet aktivert.

Valgmuligheter:

– Nei

– Ja

Valgbar maks.temperatur
Denne verdien kan endres fra kaldt til 95 °C / 203 °F i 1 °C/°F-skritt.
Den begrenser alle standardtemperaturene i programmene til den
valgte verdien. Ved valg av f.eks. 60 °C i samtlige programmer, vil
oppvarmingen stoppe ved 60 °C, selv om det valgte programmet lig-
ger inne med en høyere temperatur i programmeringen.

Valgmuligheter:

– Kaldt

– 15 til 95 °C

Display standby

Med innstillingen "Display standby: Ja" kobles displayet inn med et
betjeningselement. Hvis ingen flere taster betjenes, går displayet i
"Standby" etter 10 min. Som informasjon blinker belysningen rundt
starttasten. Når et betjeningselement betjenes, kobles displayet inn
igjen med bildet som sist var aktivt.

Med innstillingen "Display standby: Nei" er displayet permanent inn-
koblet.

 Velg en av følgende opsjoner:

– Ja

– Nei
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Kontrastinnstilling

Kontrasten i displayet kan endres fra 1 til 10. Slik kan displayet til-
passes bestemte driftsforhold. Kontrasten endres omgående ved
omstilling.

Valgmuligheter:

– 1 til 10

Klokkeslett

Klokkeslettet kan vises med 24 timers syklus eller 12 timers syklus.

Valgmuligheter:

– 24 h

– 12 h

Datovisning
Avhengig av hvilket språk som er innstilt, vises datoen iht. tabellen.

 Velg format for datovisning fra følgende tabell.



Land Format

Tyskland, England, Nederland, Frankrike, Ita-
lia, Finland, Portugal, Spania, Danmark, Nor-
ge, Hellas

Dag/måned/år

Sverige År/måned/dag

USA Måned/dag/år

Tips: Formatet for datovisningen kan endres for de aktuelle landene.

Valgmuligheter:

– auto

– Dag/måned/år

– År/måned/dag

– Måned/dag/år
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Doseringskalibrering
Doseringskalibreringen benyttes for å fastsette doseringskapasiteten
til den enkelte doseringspumpen.

Direkte tilgang til
doserings-
kalibreringen når
maskinen er
koblet ut:

 Hold multifunksjonstasten 2 inne og koble inn maskinen med
"Strøm på".

Innstillinger Doseringskalibrering

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2 

 OK  

Valgmuligheter:

– Doseringspumpe 1 til 13

 Velg en doseringspumpe.

Etter at en doseringspumpe er valgt, vises følgende i displayet:

Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1

- OK + 

V: 100 ml

0/1 

0 st: P: Nei

Tips: Doseringsmengden kan stilles inn fra 0 til 9999 ml i 1 ml-skritt.

 Trykk på multifunksjonstasten 0/1.

Doseringsslangen fylles opp.

 Stopp prosessen ved å trykke på tasten 0/1.

 Slangen til doseringspumpen som skal måles, må holdes skrått
(oppover) i et målebeger.

 Irriterende doseringsmiddel.
Irriterer hud og øyne.
Unngå hud- og øyenkontakt, bruk verneklær.

 Trykk på tasten  "Tilbake" for å gå tilbake til hovedmenyen.

Innstillinger  Doseringskalibrering

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2 

 OK  

 Velg en doseringspumpe.

Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1

- OK + 

V: 100 ml

0/1 

0 st: P: Nei

 Trykk på multifunksjonstasten 0/1.
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Stopp pumpen ved å trykke tasten 0/1, eller så stopper den automa-
tisk etter 60 sekunder.

 Mål mengden som er pumpet opp i målebegeret.

Doseringskalibrering  Doseringspumpe 1

- OK + 

V: 100 ml

0/1 

30 st: P: 200,0 ml/min

 Legg inn den målte verdien i feltet "V:".

Styringen regner ut doseringskapasiteten P i ml/min.

 Trykk på funksjonstasten  "Lagre".

Den målte verdien blir lagt til pumpen.

 Koble til slangen igjen.

Kapasitet dosering (D1 til 13)
Kapasiteten til de tilkoblede doseringspumpene kan stilles inn fra
0 ml/min til 9999 ml/min i 1 ml/min-skritt

 Gå til følgende visning i displayet:

Superbrukernivå  Innstillinger

Kapasitet dosering

Korrekturfaktor dosering

 OK  





 Velg "Kapasitet dosering".

Etter valg av "Kapasitet dosering" vises følgende i displayet:

Innstillinger  Kapasitet dosering

Doseringspumpe 1

Doseringspumpe 2

 OK  



: 100,0 ml/min

100,0 ml/min:

Valgmuligheter:

– Nei

– 1 til 9999,0 ml/min
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Korrekturfaktor dosering (D1 til D13)
Korrekturfaktoren kan benyttes, hvis det er foretatt en omstilling for
flytende dosering. Hvis f.eks. doseringsmiddelet for doseringspum-
pe D 1 er endret (et høyere konsentrat), kan du gjennomføre en rask
tilpasning ved hjelp av korrekturfaktoren.

 Regn ut korrekturfaktoren ved hjelp av følgende formel:

Korrekturfaktor D1 =
Ny mengde Dos-p. D1

Aktuell mengde Dos-p. D1

 Gå til følgende visning i displayet:

Superbrukernivå  Innstillinger

Korrekturfaktor dosering

Tom beholder dosering

 OK  







 Velg "Korrekturfaktor dosering".

Superbrukernivå  Innstillinger

Doseringspumpe 1 1,00

 OK  





:

Doseringspumpe 2 1,00:

Du har følgende opsjoner:

– 0,01 til 1,99

– 2

Etter at du har gått ut av Superbrukernivå, brukes de nye doserings-
mengdene i programmene, doseringen blir imidlertid ikke endret i
programmeringen.
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Tom beholder dosering (D1 til 13)
For at en tom beholder skal kunne registreres, må det være program-
mert for den aktuelle inngangen.

Superbrukernivå  Innstillinger

Tom beholder dosering

Bruk av passord

 OK  







: Ja

 Velg "Tom beholder dosering"

Innstillinger  Tom beholder dosering

Doseringspumpe 1

 OK  





:

Doseringspumpe 2:

Ja

Ja

Valgmuligheter:

– Ja

– Nei
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Bruk av passord
Her kan du velge bort bruk av passord.

 Velg om du vil bruke passord.
Valgmuligheter:

– Ja

– Nei

Dersom passordet allerede er blitt tildelt, og funksjonen "Nei" er
valgt, blir brukeren likevel bedt om å legge inn aktuelt passord etter
at tasten  er trykket.

Middels vanntrykk
For å kunne beregne forbruksdataene, må middels vanntrykk innstil-
les. Dette blir brukt bl.a. for å beregne vannmengden i de enkelte
blokkene hhv. for et helt program.

Valgmuligheter:

– 0,1 til 50 bar

– 1 til 800 psi

Varmeeffekt

Spenning er nødvendig for beregning av varmeeffekten.

Valgmuligheter:

– 0,0 til 999,9 kw

Kundedata

Her kan forskjellige kundedata registreres og lagres for montøren.

Valgmuligheter:

- Bransje - Sted

- Navn - Postnummer

- Fornavn - Telefon

- Gatenavn - Systemadresse

- Gatenummer - Oppstillingsdato

- Bransje

Her kan du velge et bransjenavn.

Valgmuligheter:

– Alders- og pleiehjem

– Legepraksis

– Rekonvalesenthjem
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– Brann- og redningstjenesten

– Restauranter/ kafeer

– Profesjonelle vaskerier

– Håndverksbransjen

– Hotell/Pensjonater

– Industri

– Ungdomsherberger

– Sykehus

– Ridesenter

– Skoler

– Renserier

– Fellesvaskerier

– Annet:

– Navn, fornavn,

– - Gatenummer

– - Poststed, postnummer

– - Telefon

– Systemadresse, her kan du legge inn en systemadresse på 10
tegn for maskinen.

– Oppstillingsdato

Valuta
Valgmuligheter:

- Auto (knyttet til språket)

- EUR Euro

- GBP Britiske pund

- CHF Sveitsiske franc

- USD Amerikanske dollar

- RUB Russiske rubler

- CAD Kanadiske dollar

- CZK Tsjekkiske kroner

- DKK Danske kroner

- PLN Polske zloty

- SEK Svenske kroner

- TRL Tyrkiske lire

- SKK Slovakiske kroner
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Maskindata PW 413

Elektrotilkobling

Tilkoblingsspenning Se typeskiltet

Frekvens Se typeskiltet

Totaleffekt Se typeskiltet

Strømopptak Se typeskiltet

Påkrevd sikring Se typeskiltet

Varmeeffekt Se typeskiltet

Oppstillingsmål

Kabinettbredde (uten påbygningsdeler) 795 mm

Kabinetthøyde (uten påbygningsdeler) 1350 mm

Kabinettdybde (uten påbygningsdeler) 897 mm

Maskinbredde totalt 799 mm

Maskinhøyde totalt 1352 mm

Maskindybde totalt 1010 mm

Minste bredde på transportåpning 805 mm

Minsteavstand mellom vegg og maskinfront 1350 mm

Vekt og gulvbelastning

Nettovekt Se installasjonsplanen

Maksimal gulvbelastning under drift Se installasjonsplanen

Utslippsverdier

Støynivå på arbeidsplass iht. EN ISO 11204/11203 <70 dB(A) re 20 μPa

Lydeffekt EN ISO 9614-2 <80 dB(A)

Produktsikkerhet

Anvendte standarder for produktsikkerhet
IEC 60335-1, IEC 60335-2-7

EN 60335-1, EN 50571
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Maskindata PW 418

Elektrotilkobling

Tilkoblingsspenning Se typeskiltet

Frekvens Se typeskiltet

Totaleffekt Se typeskiltet

Strømopptak Se typeskiltet

Påkrevd sikring Se typeskiltet

Varmeeffekt Se typeskiltet

Oppstillingsmål

Kabinettbredde (uten påbygningsdeler) 920 mm

Kabinetthøyde (uten påbygningsdeler) 1450 mm

Kabinettdybde (uten påbygningsdeler) 857 mm

Maskinbredde totalt 924 mm

Maskinhøyde totalt 1452 mm

Maskindybde totalt 950 mm

Minste bredde på transportåpning 930 mm

Minsteavstand mellom vegg og maskinfront 1250 mm

Vekt og gulvbelastning

Nettovekt Se installasjonsplanen

Maksimal gulvbelastning under drift Se installasjonsplanen

Utslippsverdier

Støynivå på arbeidsplass iht. EN ISO 11204/11203 <70 dB(A) re 20 μPa

Lydeffekt EN ISO 9614-2 <80 dB(A)

Produktsikkerhet

Anvendte standarder for produktsikkerhet
IEC 60335-1, IEC 60335-2-7

EN 60335-1, EN 50571
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Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele-professional.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA
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