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Această mașină de spălat vase corespunde prevederilor de sigu-
ranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, acciden-
tarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție planul de montare și instrucțiunile de utilizare înain-
te de a instala și a pune în funcțiune mașina de spălat vase. Ambe-
le conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utiliza-
rea și întreținerea mașinii. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează
în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea ma-
șinii de spălat vase, precum și indicațiile de siguranță și avertizări-
le.
Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele
produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați planul de montare și instrucțiunile de utilizare și transmi-
teți-le mai departe eventualilor viitori proprietari.
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Întrebuinţare adecvată

 Această mașină de spălat vase este proiectată pentru a fi folosită
în mediul casnic, dar și în spaţii similare celui casnic.

 Această mașină de spălat vase nu este proiectată pentru utilizare
în exterior.

 Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudi-
ne de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

 Utilizaţi această mașină de spălat vase exclusiv în spațiul casnic,
pentru spălarea vaselor casnice. Orice altă întrebuințare este con-
traindicată.

 Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale
sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze mașina
de spălat vase, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării. Aces-
te persoane pot folosi mașina fără a fi supravegheate, dacă utilizarea
acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de si-
guranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole
ale unei utilizări incorecte.
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Siguranţa copiilor

 Nu le permiteţi copiilor sub 8 ani să se apropie de mașina de spă-
lat, decât dacă îi supravegheaţi în permanenţă.

 Copiii mai mari de 8 ani pot folosi mașina de spălat vase fără a fi
supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și da-
că o pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și
să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

 Copiii nesupravegheaţi nu au voie să cureţe sau să îngrijească
mașina.

 Supravegheaţi copiii care se află în apropierea mașinii de spălat
vase. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu mașina de spălat vase.
Există pericolul ca aceștia să rămână blocaţi în mașină.

 Dacă funcţia de deschidere automată a ușii este activată (în func-
ție de model), copiii mici nu au voie să stea în zona de deschidere a
ușii mașinii. În cazul improbabil al defectării, există pericol de acci-
dentare.

 Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în
ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se
pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

 Nu permiteţi copiilor să intre în contact cu detergentul. Detergenții
provoacă iritații grave ale pielii și leziuni oculare grave. Detergenții
pot provoca iritaţie în gură și gât sau pot duce la sufocare. Nu lăsaţi
copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. În cuva de
spălare pot rămâne resturi de detergent. Consultaţi imediat medicul
în cazul în care copilul dumneavoastră a introdus detergent în gură.
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Aspecte tehnice

 Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreţinere sau reparaţie
pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de insta-
lare, întreţinere sau reparaţie se efectuează doar de către specialiști
calificați.

 Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguran-
ța. Verificați mașina pentru a identifica defecțiunile vizibile, în special
după transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriora-
tă.

 Siguranţa electrică a mașinii de spălat vase poate fi garantată
doar dacă aceasta este legată la un conductor de protecţie instalat
conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această ce-
rinţă fundamentală de siguranţă să fie îndeplinită. Dacă aveţi nelă-
muriri, solicitaţi unui electrician calificat să verifice instalaţia electrică
a locuinţei. 
Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru consecinţele
lipsei sau întreruperii conductorului de protecţie (de ex. în caz de
scurtcircuit).

 Funcţionarea sigură este garantată numai dacă mașina de spălat
vase este conectată la reţeaua electrică publică.

 Mașina de spălat vase trebuie conectată la rețea prin intermediul
unui ștecăr cu 3 poli cu împământare (fără conexiune fixă). După am-
plasarea mașinii, priza trebuie să fie accesibilă pentru ca mașina de
spălat vase să poată fi deconectată oricând de la rețeaua electrică.

 Nu trebuie să existe ștecăre în spatele mașinii. Există pericolul de
supraîncălzire și incendiu dacă mașina este proptită de un ștecăr in-
trodus în priza respectivă (pericol de incendiu).

 Mașina de spălat vase nu trebuie instalată sub o plită. Temperatu-
ra ridicată emisă de aceasta poate avaria mașina de spălat vase. Din
același motiv, mașina nu trebuie instalată nici lângă surse deschise
de foc ori alte aparate care emit căldură (de ex. radiatoare etc.).
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 Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a mașinii de
spălat vase (putere, frecvenţă și tensiune) trebuie să corespundă in-
stalaţiei electrice din locuinţă, pentru a preveni avarierea mașinii.
Comparaţi aceste date înainte de conectare. În cazul în care aveți
nelămuriri, întrebați un electrician.

 Nu conectaţi mașina de spălat vase la reţeaua electrică înainte ca
aceasta să fie complet instalată și înainte ca arcurile ușii să fie regla-
te corespunzător.

 Utilizarea mașinii de spălat vase este permisă numai dacă instala-
ţia mecanică a ușii funcţionează ireproșabil, deoarece, în cazul în ca-
re sistemul de deschidere automată a ușii este activat (în funcţie de
model), pot apărea pericole.
Instalaţia mecanică a ușii funcţionează ireproșabil atunci când:

- arcurile ușii sunt reglate în mod egal pe ambele părţi. Acestea
sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când
este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie
să fie menţinută în această poziţie de către arcuri, pentru a nu se
deschide prin cădere.

- După etapa de uscare, mecanismul de închidere a ușii se cuplea-
ză automat.

 Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța nece-
sară (pericol de incendiu). Nu conectați mașina de spălat vase la re-
țeaua electrică prin prize multiple sau prelungitoare.

 Nu este permisă utilizarea acestei mașini de spălat vase în locaţii
mobile (de ex. pe ambarcaţiuni).

 Nu amplasați mașina de spălat vase în încăperi unde temperatura
poate să scadă sub limita de îngheț. Furtunurile înghețate pot crăpa
sau plesni. Buna funcționare a unității electronice poate fi afectată la
temperaturi sub limita de îngheț.

 Pentru a evita avarierea mașinii, aceasta trebuie racordată la un
sistem de conducte bine ventilat.
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 Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conţine o
supapă electrică. Carcasa nu trebuie scufundată în apă.

 În furtunul de alimentare cu apă se găsesc fire alimentate. Nu tă-
iaţi niciodată acest furtun.

 Sistemul integrat Waterproof (de etanșeizare) previne pagubele
provocate de apă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- mașina de spălat vase este instalată corect,

- mașina de spălat vase este întreţinută corect și piesele îi sunt
schimbate ori de câte ori este nevoie,

- robinetul este închis când mașina nu este folosită timp îndelungat
(de ex. pe perioada concediilor).

Sistemul Waterproof va funcţiona și dacă mașina este oprită. Mașina
de spălat vase trebuie însă lăsată în priză.

 Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și
1.000 kPa.

 O mașină avariată poate fi periculoasă. Dacă mașina este avaria-
tă, scoateți-o imediat din funcțiune și contactați furnizorul sau Servi-
ciul Clienți în vederea reparării.

 Garanţia se anulează dacă mașina de spălat vase nu este reparată
de către un Serviciu Clienți autorizat de Miele.

 Recomandăm înlocuirea componentelor defecte cu piese de
schimb originale. Dacă piesele de schimb originale sunt montate co-
respunzător, Miele garantează îndeplinirea completă a cerințelor de
siguranță, iar drepturile la garanție rămân valabile.

 Deconectaţi întotdeauna mașina de spălat vase de la reţeaua
electrică atunci când efectuaţi lucrări de instalare, întreţinere și repa-
raţii (opriţi mașina, apoi scoateţi ștecărul din priză).
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 Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un ca-
blu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din
motive de siguranță, acest lucru trebuie efectuat de către un tehnici-
an autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienți Miele.

Instalare corectă

 Mașina de spălat vase trebuie instalată și racordată conform pla-
nului de montare furnizat.

  Procedaţi cu precauţie la instalarea mașinii de spălat va-
se. Unele componente metalice prezintă risc de rănire/tăiere.
Purtaţi mănuși de protecţie.

 Mașina de spălat vase trebuie amplasată orizontal și stabil, pentru
a putea funcţiona corespunzător.

 Pentru a asigura stabilitate, mașinile de spălat vase încastrabile și
integrate trebuie instalate sub un blat continuu, care să fie fixat în șu-
ruburi de corpurile de mobilier adiacente.

 Instalarea mașinii de spălat vase într-un corp de bucătărie înalt es-
te permisă doar dacă se iau măsuri de siguranță suplimentare. Pen-
tru instalarea sigură într-un corp înalt de bucătărie, utilizați un „set de
montare în corp înalt de bucătărie“ și respectați planul de montare
anexat. Altfel există riscul răsturnării corpului de bucătărie.

 Arcurile ușii trebuie reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea
sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este
lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie
menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide
prin cădere. 
Aparatul poate fi utilizat numai cu amortizoarele pentru ușă instalate. 
Dacă ușa nu poate fi reglată corect, apelați la Serviciul Clienți Miele.

Greutatea maximă a panoului frontal, care se echilibrează cu arcurile
ușii montate din fabrică, este de 10–12 kg (în funcție de model).
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Utilizare corectă

 Nu folosiţi solvenţi în mașina de spălat vase. Pericol de explozie.

 Detergenţii pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâ-
tului. Evitați contactul cu detergentul. Nu inhalaţi praf de detergent.
Nu ingeraţi detergent. Consultaţi imediat medicul dacă aţi inhalat sau
ingerat detergent.

 Nu lăsaţi deschisă ușa mașinii de spălat vase dacă nu este nece-
sar. Vă puteţi răni sau împiedica de ușa deschisă.

 Nu vă urcaţi sau nu vă așezaţi pe ușa deschisă. Mașina de spălat
vase s-ar putea răsturna. Astfel v-ați putea răni sau mașina s-ar pu-
tea deteriora.

 La finalul programului, vasele pot fi foarte fierbinți. Permiteţi vese-
lei să se răcească până la o temperatură la care o puteţi scoate fără
probleme din mașină.

 Utilizaţi doar detergenţi și soluţii de clătire pentru mașini de spălat
vase de uz casnic. Nu folosiţi detergent lichid de vase pentru spălare
manuală.

 Nu folosiţi detergenţi comerciali sau industriali. Aceștia pot ataca
suprafeţele și există pericolul producerii unor grave reacţii chimice
(de ex. reacţie hidrogen-oxigen).

 Nu umpleţi rezervorul pentru soluţie de clătire cu detergent pudră
sau lichid. Detergentul distruge rezervorul pentru soluție de clătire.

 Nu umpleți rezervorul AutoDos (în funcție de model) cu detergent
pudră sau lichid. Detergentul vrac distruge sistemul AutoDos.

 Nu umpleţi rezervorul de sare cu detergent pudră sau lichid. De-
tergentul distruge unitatea de dedurizare.

 Folosiţi doar sare de reactivare specială de granulaţie mare sau al-
te săruri pure concentrate prin evaporare. Alte săruri pot conţine adi-
tivi insolubili care pot afecta buna funcţionare a unităţii de dedurizare
a apei.
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 În cazul mașinilor de spălat vase cu coș pentru tacâmuri (în func-
ție de model), din motive de siguranță, aranjați tacâmurile în coș cu
lamele și vârfurile furculițelor în jos. Lamele cuțitelor și vârfurile furcu-
lițelor orientate în sus reprezintă un pericol de rănire. Totuși, tacâmu-
rile se curăță și se usucă mai ușor dacă sunt așezate în coș cu mâ-
nerele în jos.

 Articolele din plastic care nu rezistă la spălare cu apă fierbinte, de
ex. recipiente și tacâmuri din plastic de unică folosinţă, nu trebuie
spălate în mașina de spălat vase. Temperaturile ridicate din mașina
de spălat vase le pot topi sau deforma.

 Dacă utilizați opțiunea „Timer“ (în funcție de model), compartimen-
tul pentru detergent trebuie să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți
compartimentul pentru detergent pentru a-l usca. Dacă acesta este
umed, detergentul formează cocoloașe și este posibil să nu fie înde-
părtat din compartiment.

 Pentru a afla capacitatea mașinii de spălat vase, consultaţi capito-
lul "Date tehnice”.

Accesorii și piese de schimb

 Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montea-
ză sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a pu-
tea emite pretenții privind garanția și eventual răspunderea pentru
produs.

 Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu
mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a mașinii
dumneavoastră de spălat vase pentru piesele de schimb care asigu-
ră funcționalitatea acesteia.

Transport

 Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguran-
ța. Verificați mașina pentru a identifica daunele vizibile provocate de
transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.
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 Transportați mașina de spălat vase doar în poziție verticală, pentru
ca apa reziduală să nu intre în contact cu sistemul electric de co-
mandă și să cauzeze defecțiuni.

 În vederea transportului, scoateți vesela din mașina de spălat vase
și fixați toate piesele libere, de ex. coșuri, furtunuri și cabluri de ali-
mentare.
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Acest manual de utilizare este valabil
pentru mai multe modele de mașini de
spălat vase, având înălțimi diferite. 
La aceste modele se face referire astfel: 
normal = mașini de spălat vase de 80,5
cm înălțime (încastrabile) sau
84,5 cm înălțime (de sine stătătoare) 
XXL = mașini de spălat vase de 84,5 cm
înălțime (încastrabile).

Indicații privind layout-ul

Avertismente

 Indicațiile marcate în acest mod
conțin informații relevante privind si-
guranța. Acestea avertizează asupra
posibilelor vătămări personale sau
daune materiale.
Citiți cu atenție toate avertizările și
respectați acțiunile și regulile de
comportament recomandate.

Indicații

Indicațiile conțin informații care tre-
buie respectate în mod deosebit.
Sunt marcate printr-un chenar lat.

Informații suplimentare și note

Informațiile suplimentare și notele sunt
marcate printr-un chenar îngust.

Mesaje de operare

Operarea mașinii de spălat vase este in-
dicată prin diverse mesaje marcate.
Acestea explică pașii de operare.
Fiecare mesaj de operare are în față un
pătrat negru.

Exemplu:
 Selectați setarea dorită și confirmați-o
cu tasta OK.

Afișaj

Informațiile prezentate pe afișajul mași-
nii de spălat vase sunt marcate printr-
un scris special, specific afișajului.

Exemplu:
Când pe afișaj apare mesajul Închideţi
uşa ....
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Ambalajul de livrare conține:

- Mașina de spălat vase

- Instrucțiunile de utilizare pentru ope-
rarea mașinii de spălat vase

- Planul de montaj pentru instalarea
mașinii de spălat vase

- Diverse accesorii de montaj pentru
instalarea mașinii de spălat vase (a se
vedea planul de montaj)

- Pâlnie pentru umplere cu sare de re-
generare

- Eventual diverse materiale tipărite și
accesorii
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Prezentarea generală a aparatului

a Mecanism de închidere a ușii

b Braț superior de stropire

c Tavă pentru tacâmuri 3D MultiFlex
(în funcție de model)

d Coș superior (în funcție de model)

e Braţ central de stropire

f Supapă de ventilare

g Braţ inferior de stropire

h Ansamblu de filtre

i Recipient de sare

j Etichetă cu date tehnice

k Rezervor pentru soluţie de clătire

l Compartiment pentru detergent

m Ieșire pentru detergent a sistemului
AutoDos

n AutoDos (Dozarea automată a deter-
gentului)
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Panou de comandă

a Selectare program

ECO = ECO
 Auto = Auto 45–65 °C
 45 °C = Delicat 45 °C
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C
 75 °C = Intensiv 75 °C
 = alte programe/setări

b Afișaj
Pentru mai multe informații consul-
tați capitolul „Descrierea aparatului“,
secțiunea „Mod de funcţionare a afi-
șajului“.

c Buton Start cu indicator luminos
Pentru pornirea programului selectat.

d Buton  AutoDos
Pentru activarea/dezactivarea dozării
automate a detergentului.

e Buton  Express
Pentru scurtarea duratei de derulare
a programului.

f Buton  Timer
Pentru selectarea pornirii programu-
lui la un moment ulterior.

g Buton OK
Pentru selectarea punctelor de me-
niu și valorilor afișate. 
Pentru confirmarea mesajelor.

h Butoane 
Pentru selectarea programului. 
Pentru modificarea valorilor afișate. 
Pentru răsfoire către alte pagini de
meniu.

i Buton  înapoi
Pentru întoarcere la meniul anterior
sau anulare a valorilor setate anteri-
or.

j Buton de selectare a programelor 
Pentru selectarea programelor.

k Interfață optică
Pentru Serviciul Clienți.

l Buton  Pornire/Oprire
Pentru a porni sau opri mașina de
spălat vase.
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Mod de funcţionare a afișajului
Afișajul se folosește la selectarea sau
setarea următoarelor:

- programul

- funcția Timer

- Setări 

Pe afișaj pot fi indicate următoarele:

- etapa la care se află programul

- timpul rămas estimat până la încheie-
rea programului

- consumul de energie și apă
(EcoFeedback)

- instrucţiuni și posibile mesaje de
eroare

Pentru a economisi energie, mașina se
oprește automat la câteva minute du-
pă ultima apăsare a unui buton. 
Pentru a reporni mașina de spălat,
apăsaţi butonul .

Cu butonul OK confirmaţi mesajele sau
setările și treceţi în meniul următor sau
în nivelul de meniu următor.

La  alte programe/setări pe afișaj în
partea dreaptă apare o bară de derulare
. Aici vă sunt oferite mai multe posibili-
tăţi de selecţie. Aceste posibilități de
selecție pot fi afișate cu butoanele .

Meniul „Setări“ se folosește la modifica-
rea setărilor electronice ale mașinii de
spălat vase (consultați capitolul „Se-
tări“).

Opţiunea setată este bifată .

Atunci când doriți să părăsiți din nou un
submeniu, apăsați butonul  înapoi.

Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de
câteva secunde, afișajul revine la nivelul
de meniu anterior. În acest caz este po-
sibil să fie nevoie să repetaţi setările.
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Aruncarea ambalajului de
transport
Ambalajul protejează aparatul de pagu-
bele ce pot apărea în timpul transportu-
lui. Ambalajul de transport şi protecţie a
fost fabricat din materiale care nu dău-
nează mediului înconjurător la aruncare
şi care pot fi reciclate în modul obişnuit.

Prin readucerea ambalajelor în circuitul
materialelor se economisesc materii pri-
me şi se reduc deşeurile. Reprezentanţa
dumneavoastră va lua în primire amba-
lajul pe care îl returnaţi.

Aruncarea aparatului vechi
Echipamentele electrice şi electronice
vechi conţin adesea materiale valoroa-
se. Acestea conţin însă şi substanţe,
amestecuri şi componente necesare
pentru funcţionarea şi siguranţa apara-
telor. Aceste substanţe, prin manevrare
sau aruncare incorectă, pot reprezenta
un risc pentru sănătatea oamenilor şi
mediul înconjurător. De aceea, nu arun-
caţi niciodată vechiul aparat împreună
cu gunoiul menajer.

Pentru predarea şi valorificarea aparate-
lor electrice şi electronice apelaţi la uni-
tăţile de colectare oficiale ale autorităţi-
lor locale, reprezentanţei sau companiei
Miele. Aveţi responsabilitatea legală de
a şterge datele personale de pe apara-
tul pe care îl duceţi la casat. Asiguraţi-
vă că aparatul vechi nu prezintă niciun
pericol pentru copii cât timp este depo-
zitat pentru aruncare.
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Fiecare mașină de spălat vase este
testată în fabrică. În mașină pot exista
resturi de apă, rămase în urma acestui
test. Prezenţa apei nu este un semn că
mașina a mai fost folosită anterior.

Deschiderea ușii
În unele programe ușa se întredeschide
automat pentru a îmbunătăţi uscarea. 
Această funcţie poate fi dezactivată
(consultaţi capitolul „Setări“, secțiunea
„AutoOpen“).

 Introduceţi degetele în mânerul îngro-
pat și trageţi de mâner pentru a des-
chide ușa.

 Trageţi ușa complet din mecanismul
de închidere.

La finalul unui program la care funcția
„AutoOpen“ este dezactivată, mecanis-
mul de închidere a ușii se cuplează au-
tomat.

La cuplare, nu imobilizați mecanis-
mul de închidere a ușii, pentru a nu
surveni defecțiuni tehnice.

Dacă deschideţi ușa în timpul funcţio-
nării mașinii, toate funcţiile sunt între-
rupte automat.

 Pericol de opărire ca urmare a
apei fierbinți.
În timpul funcționării, apa din mașina
de spălat vase poate fi fierbinte.
Procedați cu foarte mare atenție
atunci când deschideți ușa în timpul
funcționării mașinii.

 Pericol de rănire ca urmare a ușii
care se deschide automat.
La finalul unui program, ușa se poate
deschide automat.
Menţineţi zona din vecinătatea ușii li-
beră de obstacole.
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Închiderea ușii
 Împingeţi coșurile înăuntru.

 Apăsaţi ușa până când se cuplează
clapeta.

 Pericol de strivire ca urmare a
ușii care se închide.
La închiderea ușii există riscul de a
vă prinde degetele.
Nu introduceţi mâna în întredeschi-
dere în timp ce ușa se închide.

Activarea blocajului de sigu-
ranţă pentru copii
Dacă nu doriți ca ușa mașinii de spălat
vase să fie deschisă de copii, protejați-
o cu blocajul de siguranță pentru copii.
Este nevoie de o forță puternică pentru
a deschide ușa.

 Pentru a bloca ușa, glisaţi spre
dreapta dispozitivul de sub mânerul
ușii.

 Pentru a debloca ușa, glisaţi spre
stânga dispozitivul de sub mânerul
ușii.
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Miele@home

Mașina dumneavoastră de spălat vase
este dotată cu un modul WiFi integrat.

Pentru utilizare aveți nevoie de:

- o rețea WiFi

- aplicația Miele

- un cont de utilizator la Miele. Puteți
crea contul de utilizator prin aplicația
Miele.

Aplicația Miele vă ghidează pentru a re-
aliza conexiunea între mașina de spălat
vase și rețeaua WiFi de acasă.

După ce ați integrat mașina de spălat
vase în rețeaua dumneavoastră WiFi,
puteți efectua cu ajutorul aplicației ur-
mătoarele acțiuni, de exemplu:

- puteți comanda de la distanță mașina
de spălat vase

- puteți accesa informații despre starea
de funcționare a mașinii de spălat va-
se

- puteți accesa indicații privind derula-
rea programului mașinii dumneavoas-
tră de spălat vase

Prin integrarea mașinii în rețeaua dvs.
WiFi crește consumul energetic, chiar și
atunci când mașina este oprită.

Asiguraţi-vă că în locul de instalare al
mașinii de spălat vase există o reţea
WiFi cu un semnal suficient de puter-
nic.

Disponibilitatea conexiunii WiFi

Conexiunea WiFi împarte o gamă de
frecvență cu alte aparate (de ex. mi-
crounde, jucării cu telecomandă). Astfel
pot apărea întreruperi temporare sau
permanente ale conexiunii. De aceea nu
poate fi garantată o disponibilitate per-
manentă a funcțiilor oferite.

Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de dispo-
nibilitatea Miele@home Services în țara
dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil
în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt
disponibile pe site-ul web
www.miele.com.

Aplicaţia Miele

Aplicaţia Miele poate fi descărcată gra-
tuit de la Apple App Store® sau Google
Play Store™.
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Setări de bază

Pornirea mașinii de spălat vase

 Porniţi mașina de spălat vase de la
butonul .

La pornirea mașinii, se va afișa ecranul
de întâmpinare.

Pentru informații despre modul de
funcționare a afișajului consultați capi-
tolul „Descrierea aparatului“, secțiunea
„Mod de funcţionare a afișajului“.

Setarea limbii

Afișajul va trece automat la programa-
rea limbii.

 Cu ajutorul butoanelor  selectaţi
limba dorită și eventual ţara și confir-
maţi cu OK.

Pentru mai multe informații despre se-
tarea limbii, consultați capitolul „Se-
tări“, secțiunea „Limba“.

Limba selectată va apărea bifată .

Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare mesajul Miele@home in-
stal. .

 Dacă doriți să configurați direct
Miele@home, confirmați cu OK.

Sfat: Dacă doriți să amânați confirgura-
rea pe mai târziu, selectați opțiunea
omitere și confirmați cu OK.

Aveţi 2 posibilităţi pentru a conecta ma-
șina de spălat vase la reţeaua WiFi:

 Selectaţi metoda de conectare dorită
și confirmaţi cu OK.

1. Conectare via App

2. Conectare via WPS

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează
prin următorii pași.

Pentru mai multe informații despre
Miele@home consultați capitolul „Se-
tări“, secțiunea „Miele@home“.
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Setarea nivelului de duritate a apei

Afișajul va trece la setarea durităţii apei.

- Programați mașina de spălat vase cu
exactitate, în funcție de duritatea apei
din zonă.

- Solicitaţi societăţii de furnizare a apei
date exacte asupra durităţii acesteia
în zona dumneavoastră.

- Dacă duritatea apei fluctuează (de
exemplu 10 - 15 °dH), programaţi în-
totdeauna valoarea mai ridicată (în
acest exemplu 15 °dH).

În cazul unei defecţiuni, va fi foarte util
să îi puteţi comunica tehnicianului duri-
tatea apei.

Completaţi aici duritatea apei:

____________°dH

Mașina de spălat vase este programată
din fabricaţie pentru o duritate a apei de
14 °dH.

 Setați duritatea apei din locuința
dumneavoastră și confirmați cu OK.

Pentru setarea durității apei, consultați
capitolul „Setări“, secțiunea „Duritatea
apei“.

Activarea AutoDos

Sistemul trece la setarea dozării auto-
mate a detergentului (consultați capito-
lul „Detergent“, secțiunea „Dozarea au-
tomată a detergentului/AutoDos“).

Chiar dacă nu doriți să utilizați doza-
rea automată, înainte de prima deru-
lare a unui program trebuie să înlătu-
rați elementul de siguranță la trans-
port din sertarul PowerDisk (consul-
tați capitolul „Detergent“, secțiunea
„Activarea AutoDos“).

Puteți activa dozarea automată a deter-
gentului. 
Dacă nu doriți să utilizați dozarea auto-
mată a detergentului, puteți doza deter-
gentul manual prin compartimentul pen-
tru detergent (consultați capitolul „De-
tergent“, secțiunea „Dozarea manuală a
detergentului“).

 Selectați setarea dorită și confirmați
cu OK.

Această setare este valabilă pentru toa-
te programele și poate fi modificată ori-
când cu butonul  AutoDos.
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La final se vor afișa informații.

După confirmarea acestor informații cu
OK vor fi afișate ambele mesaje  Adă-
ugaţi sare și  Adăugaţi sol. clătire.

 Dacă este necesar, adăugați sare și
soluție de clătire (consultați capitolul
„Prima punere în funcțiune“, secțiu-
nea „Sare de regenerare“ și secțiunea
„Soluție de clătire“).

 Confirmați mesajele cu OK.

Pe afișaj apare scurt programul selectat
și indicatorul luminos corespunzător se
aprinde. 
Apoi este afișată timp de câteva secun-
de prognoza de consum pentru consu-
mul de energie și apă al programului se-
lectat.
În final pe afișaj apare durata preconiza-
tă a programului selectat.
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Sare de regenerare
Pentru a se obține rezultate de spălare
satisfăcătoare, mașina de spălat vase
trebuie să funcționeze cu apă deduriza-
tă (săracă în calcar). Dacă apa este du-
ră, pe veselă și pe pereții cuvei se for-
mează depuneri albe. 
De aceea, apa alimentată cu o duritate
mai ridicată de 5 °dH trebuie deduriza-
tă. Acest lucru are loc automat în unita-
tea de dedurizare încorporată. Unitatea
de dedurizare poate procesa apă cu o
duritate de până la 70 °dH.

Pentru a menține funcția unității de de-
durizare, aceasta trebuie regenerată
regulat. Această regenerare are loc din
nouă în nouă rulări de program. La în-
ceputul programului care urmează,
pentru această procedură este nece-
sară o cantitate suplimentară de 4,4 l
apă, consumul energetic crește cu
0,015 kWh, iar programul se prelun-
gește cu 3 minute. 
Aceste date sunt valabile doar pentru
programul ECO, la o duritate a apei de
14 °dH. La alte programe și alte duri-
tăți ale apei, frecvența regenerării dife-
ră.

Pentru regenerare, unitatea de deduri-
zare are nevoie de sare de regenerare. 
Dacă folosiți tablete combinate, în func-
ție de duritatea apei (< 21 °dH) puteți
renunța la utilizarea sării de dedurizare
(consultați capitolul „Detergent“, secțiu-
nea „Tipuri de detergent“).

Dacă apa furnizată se menține con-
stant la un nivel al durității mai mic de
5 °dH, nu este nevoie să adăugați sa-
re. Mesajul de atenționare pentru sare
se dezactivează automat după setarea
corespunzătoare a durității apei (con-
sultați capitolul „Setări“, secțiunea
„Duritatea apei“).

 Daune provocate de detergent în
unitatea de dedurizare.
Detergentul distruge unitatea de de-
durizare.
Nu umpleți rezervorul de sare cu de-
tergent (pudră sau lichid).

 Daune provocate de tipuri ina-
decvate de sare.
Unele săruri pot conține aditivi inso-
lubili care pot afecta buna funcționa-
re a unității de dedurizare a apei.
Folosiți doar sare de reactivare spe-
cială de granulație mare sau alte să-
ruri pure concentrate prin evaporare.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți
permanent produse combinate și vă
deranjează mesajele de atenționare,
puteți dezactiva ambele mesaje (con-
sultați capitolul „Setări“, secțiunea
„Mesaje de atenționare pentru adău-
garea sării și a soluției de clătire“).

Dacă nu mai utilizați detergenți com-
binați, adăugați sare și agent de clă-
tire. Dacă este cazul, activați din nou
mesajele de atenționare.
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Umplerea rezervorului de sare

Înainte de prima umplere cu sare, tre-
buie să umpleți rezervorul de sare cu
aprox. 2 l de apă, pentru ca sarea să
se poată dizolva.

După punerea în funcțiune, în rezervo-
rul de sare va exista întotdeauna sufi-
cientă apă.

 Scoateţi coșul inferior din cuva de
spălare și deschideţi clapeta rezervo-
rului de sare.

 Pericol de coroziune ca urmare a
apei sărate.
La fiecare deschidere a clapetei re-
zervorului de sare, din rezervor se va
scurge apă sau apă sărată. Resturile
de soluție salină pot cauza coroziune
în cuvă și asupra vaselor spălate.
De aceea, deschideți rezervorul de
sare doar pentru a adăuga sare.

 Umpleți mai întâi rezervorul de sare
cu aprox. 2 l de apă.

 Așezaţi pâlnia și adăugaţi sare până
când se umple rezervorul. În funcție
de tipul de sare, capacitatea rezervo-
rului este de până la 2 kg.

 Curățați pâlnia de resturile de sare.
Apoi înfiletați bine capacul rezervoru-
lui.

 După fiecare umplere cu sare și după
fiecare deschidere a capacului rezer-
vorului de sare, rulați imediat progra-
mul  65 °C QuickPowerWash cu
opțiunea  Express fără a pune vase
în mașină, pentru a înlătura orice ur-
me de sare din cuvă.
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Adăugați sare

 La finalul programului umpleți rezer-
vorul de sare atunci când se afișează
mesajul de atenționare  Adăugaţi sa-
re.

 Confirmați cu OK.

Mesajul de atenționare pentru adăuga-
rea sării se va stinge.

 Pericol de coroziune ca urmare a
apei sărate.
Resturile de soluție salină pot cauza
coroziune în cuvă și asupra vaselor
spălate.
După fiecare deschidere a capacului
rezervorului de sare, rulați imediat
programul  65 °C
QuickPowerWash cu opțiunea  Ex-
press fără a pune vase în mașină.
Astfel eventualele urme de sare din
cuvă vor fi înlăturate.

În cazul în care concentrația de sare în-
că nu a atins nivelul corespunzător, este
posibil ca mesajul de atenționare pentru
sare să reapară pe afișaj și după umple-
rea rezervorului de sare. În acest caz,
confirmați din nou cu OK.

Mesajul de atenționare pentru sare nu
se va afișa dacă mașina de spălat vase
este programată pentru o duritate a
apei mai scăzută de 5 °dH.
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Soluție de clătire
Soluția de clătire este necesară pentru
ca apa să se scurgă ușor de pe vase și
să nu lase urme pe ele în timpul etapei
de uscare, precum și pentru uscarea
mai rapidă a vaselor după spălare. 
Soluția de clătire se toarnă în rezervorul
corespunzător, iar cantitatea programa-
tă este administrată automat.

 Pagube ca urmare a detergentu-
lui sau lichidului pentru spălat manu-
al.
Detergentul sau lichidul pentru spălat
manual distrug rezervorul de soluție
de clătire.
Turnați doar agent de clătire pentru
mașini de spălat vase de uz casnic.

Ca alternativă, puteți utiliza acid citric li-
chid cu o concentrație de 10%. Calita-
tea clătirii și a uscării nu va fi, însă, la fel
de bună precum în cazul folosirii soluției
de clătire.

 Pagube ca urmare a acizilor.
Mașina de spălat vase se poate de-
teriora de la acizi cu concentrație ri-
dicată.
Nu utilizați sub nicio formă acid citric
cu concentrație ridicată.

Dacă în mașina de spălat vase folo-
siți doar produse combinate care
conțin înlocuitori pentru soluție de
clătire, nu este nevoie să adăugați
soluție de clătire. 
Pentru rezultate optime de spălare și
uscare, folosiți detergent obișnuit,
administrând separat și sare și solu-
ție pentru clătire.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți
permanent produse combinate și vă
deranjează mesajele de atenționare
pentru sare și soluție de clătire, puteți
dezactiva ambele mesaje (consultați
capitolul „Setări”, secțiunea „Mesaje
de atenționare pentru adăugarea sării
și a soluției de clătire”).

Dacă nu mai utilizați detergenți com-
binați, adăugați sare și agent de clă-
tire. Dacă este cazul, activați din nou
mesajele de atenționare.
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Adăugarea soluţiei de clătire

 Ridicați butonul galben de pe capacul
rezervorului de soluție de clătire .

Capacul va sări în sus.

 Cu ușa deschisă în poziție orizontală,
adăugați agent de clătire doar până
când marcajul nivelului de umplere
(săgeată) capătă o culoare închisă.

Rezervorul pentru soluție de clătire are
o capacitate de aprox. 110 ml.

 Închideţi capacul, până când se cu-
plează cu un clic. Altfel, în timpul pro-
gramelor poate intra apă în rezervor.

 Ştergeţi în jur resturile scurse de solu-
ţie de clătire. Acest lucru va preveni
formarea spumei excesive în timpul
următorului program.

Puteţi regla dozajul soluţiei de clătire
pentru a obţine rezultate optime la
spălare (consultaţi capitolul „Setări”,
secțiunea „Soluţie de clătire”).

Completarea cu soluție de clătire

Atunci când se afișează mesajul de
atenționare °Adăugaţi sol. clătire, rezer-
vorul mai conține suficientă soluție de
clătire pentru 2-3 programe.

 Adăugați din timp soluție de clătire.

 Confirmați cu OK.

Mesajul de atenționare „Adăugați solu-
ție de clătire” se va stinge.
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Cu ajutorul setărilor puteți adapta uni-
tatea de comandă a mașinii de spălat
vase la diferite cerințe.

Puteţi modifica oricând setările.

Accesarea meniului Setări
 Porniţi mașina de spălat vase de la

butonul  dacă este oprită.

 Selectaţi cu ajutorul butonului de se-
lectare a programelor  opțiunea 
„alte programe/setări“.

Pe afișaj apare primul dintre programele
suplimentare.

 Cu butoanele  selectați punctul
de meniu Setări  și confirmați cu OK.

Pe afișaj va apărea prima opţiune a me-
niului Setări.

Pentru informații despre modul de
funcționare a afișajului consultați capi-
tolul „Descrierea aparatului“, secțiunea
„Mod de funcţionare a afișajului“.

Modificarea setărilor
 Cu butoanele  selectaţi opţiunea

pe care doriţi să o modificaţi și confir-
maţi cu OK.

Opţiunile de submeniu care sunt deja
selectate vor apărea bifate .

 Cu butoanele  selectați setarea
dorită și confirmați cu OK.

 Atunci când doriți să părăsiți din nou
un submeniu, apăsați butonul  (îna-
poi).

Afișajul trece la nivelul de meniu superi-
or.

Terminarea setărilor
 Apăsați butonul .

Afișajul trece înapoi în meniul .



Setări

35

Limba 
Afișajul poate fi setat într-una dintre mai
multe limbi.

Prin intermediul submeniului Limbă 
puteţi selecta una dintre limbile afișate
și modifica țara, dacă este cazul.

Steguleţul din dreptul cuvântului Limbă
 vă ajută să vă orientaţi dacă s-a se-
tat o limbă pe care nu o cunoașteţi.
În acest caz, selectaţi în mod repetat
opţiunea de meniu cu steguleţ, până
când ajungeţi la submeniul Limbă .

Duritate apă
Mașina de spălat vase este dotată cu o
unitate de dedurizare a apei.

- Programați mașina de spălat vase cu
exactitate, în funcție de duritatea apei
din zonă.

- Solicitaţi societăţii de furnizare a apei
date exacte asupra durităţii acesteia
în zona dumneavoastră.

- Dacă duritatea apei fluctuează (de
exemplu 10 - 15 °dH), programaţi în-
totdeauna valoarea mai ridicată (în
acest exemplu 15 °dH).

Dacă gradul durității apei în locuința
dumneavoastră se calculează în alte
unități decât °dH, puteți converti valo-
rile după cum urmează: 
1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH

Setarea nivelului de duritate a apei

 Selectați duritatea apei din locuința
dumneavoastră și confirmați cu OK.
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AutoDos (Dozarea automată a
detergentului)
Dozarea automată a detergentului ajus-
tează automată cantitatea de detergent
la programul selectat. Pentru programul
Auto 45–65 °C acest lucru se întâmplă
în funcție de gradul de murdărie a vase-
lor.

Dacă doriți să prelungiți durata de viață
a PowerDisk, puteți reduce cantiatea
dozată. Acest lucru poate reduce pute-
rea de curățare a programului. 
Dacă doriți să augumentați puterea de
curățare, puteți crește cantitatea doza-
tă. Astfel se micșorează durata de viață
a PowerDisk.

Dozare setare

Puteți regla dozajul PowerDisk pentru a
obține rezultate optime la spălare.

 Selectați punctul de meniu Dozare și
confirmați cu OK.

 Selectați setarea dorită și confirmați
cu OK.

Soluţie de clătire
Puteţi regla dozajul soluţiei de clătire
pentru a obţine rezultate optime la spă-
lare. 
Cantitatea care trebuie distribuită poate
fi setată în trepte de la 0 la 6 ml. 
Din fabrică este setată la 3°ml.

Cantitatea soluţiei de clătire administra-
te efectiv în timpul programului poate fi
mai mare decât cea programată.

Dacă vasele și sticlăria rămân pătate:

- Majoraţi dozajul soluţiei de clătire.

Dacă vasele și sticlăria sunt tulburi sau
mânjite:

- Reduceţi dozajul soluţiei de clătire.
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Miele@home
Mașina dumneavoastră de spălat vase
este dotată cu un modul WiFi integrat.

Puteți integra mașina dumneavoastră
de spălat vase în rețeaua dumneavoas-
tră WiFi. 
Astfel crește consumul energetic, chiar
dacă mașina de spălat vase este oprită.

La meniurile „Setări“ și „Setări,
Miele@home“ se adaugă și alte puncte
de meniu.

Asiguraţi-vă că în locul de instalare al
mașinii de spălat vase există o reţea
WiFi cu un semnal suficient de puter-
nic.

Aveţi mai multe posibilităţi pentru a co-
necta mașina de spălat vase la reţeaua
WiFi:

Conectare via App

Aplicaţia Miele poate fi descărcată gra-
tuit de pe Apple App Store® sau Google
Play Store™.

 Selectaţi opţiunea Conectare via App și
confirmaţi cu OK.

 Urmați instrucțiunile aplicației.

După ce ați integrat mașina de spălat
vase în rețeaua dumneavoastră WiFi,
puteți efectua cu ajutorul aplicației ur-
mătoarele acțiuni:

- puteți comanda de la distanță mașina
de spălat vase

- puteți accesa informații despre starea
de funcționare a mașinii de spălat va-
se

- puteți accesa indicații privind derula-
rea programului mașinii dumneavoas-
tră de spălat vase

- puteți crea o reţea Miele@home cu
alte aparate electrocasnice Miele cu
funcţie WiFi
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Conectare via WPS

Ca alternativă la înregistrarea în rețea cu
ajutorul aplicației Miele, puteți integra
mașina de spălat vase și prin WPS (Wi-
Fi Protected Setup) în rețeaua dumnea-
voastră WiFi.

Routerul WiFi trebuie să fie compatibil
WPS.

 Confirmați mesajul Apăs. buton.WPS
cu OK.

 În interval de 2 minute activaţi funcţia
„WPS“ la router.

 Dacă s-a realizat conexiunea, confir-
maţi mesajul cu OK.

Dacă nu s-a realizat conexiunea, este
posibil să nu fi activat WPS la router su-
ficient de repede. Repetați pașii de mai
sus.

Dezactivare

Dacă nu doriți să utilizați modulul WiFi
al mașinii dumneavoastră de spălat va-
se, puteți dezactiva modulul.

 Selectaţi opţiunea Dezactivare și con-
firmaţi cu OK.

În acest caz, în meniul Miele@home în
loc de Dezactivare va fi afișat punctul de
meniu Activare.

Activare

Dacă doriți să conectați mașina de spă-
lat vase cu rețeaua dumneavoastră
WiFi, puteți activa modulul WiFi.

 Selectaţi opţiunea Activare și confir-
maţi cu OK.

În acest caz, în meniul Miele@home în
loc de Activare va fi afișat punctul de
meniu Dezactivare.
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Status conexiune afișare

Puteți afișa starea actuală a conexiunii
mașinii dumneavoastră de spălat vase.

 Selectați punctul de meniu Status co-
nexiune și confirmați cu OK.

 Cu ajutorul butoanelor  puteți afi-
șa succesiv intensitatea semnalului
WiFi, numele routerului dumneavoas-
tră și adresa IP corespunzătoare.

 Confirmați mesajele cu OK.

Reconfigurare

Acest punct de meniu apare doar atunci
când ați conectat deja o dată mașina
dumneavoastră cu rețeaua dumnea-
voastră WiFi.

Conectare via App

 Selectaţi opţiunea Conectare via App și
confirmaţi cu OK.

 Urmați instrucțiunile aplicației.

Conectare via WPS

 Selectaţi opţiunea Conectare via WPS
și confirmaţi cu OK.

 Urmaţi indicaţiile de pe afișaj.

resetare

Acest punct de meniu apare doar atunci
când ați conectat deja o dată mașina
dumneavoastră cu rețeaua dumnea-
voastră WiFi.

La acest punct de meniu puteți readuce
la valorile implicite din fabricație toate
setările modulului WiFi.

Resetați configurarea rețelei atunci când
eliminați sau vindeți mașina de spălat
vase sau când puneți în funcțiune o ma-
șină de spălat vase folosită. Doar așa
vă asigurați să ați șters toate datele per-
sonale și posesorul anterior nu mai poa-
te avea acces la mașina de spălat vase.

 Selectați punctul de meniu resetare și
confirmați cu OK.
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Comandă la distanţă

Acest punct de meniu este afișat doar
dacă ați integrat mașina dumneavoas-
tră în rețeaua dumneavoastră WiFi
(consultați capitolul „Setări”, secțiunea
„Miele@home”)

Dacă ați activat opțiunea Comandă la dis-
tanţă, la  „alte programe/setări“ este
afișat punctul de meniu MobileStart.

Dacă doriți să dezactivați permanent
opțiunea Comandă la distanţă, puteți face
acest lucru la acest punct de meniu.
Punctul de meniu MobileStart nu va mai
fi afișat.

Chiar dacă opțiunea Comandă la distanţă
este dezactivată, puteți accesa informa-
țiile despre aparat prin aplicația Miele.
Însă nu puteți porni niciun program și
nu puteți modifica nicio setare.

Remote update

Punctul de meniu „RemoteUpdate“
este doar afișat și poate fi selectat
doar dacă sunt îndeplinite condițiile
pentru utilizarea Miele@home (consul-
tați capitolul „Prima punere în funcțiu-
ne“, secțiunea „Miele@home“).

Prin RemoteUpdate, software-ul mașinii
poate fi actualizat. Dacă este disponibi-
lă o actualizare pentru mașina dumnea-
voastră de spălat vase, aceasta este
descărcată automat de către mașină.
Instalarea unei actualizări nu are loc au-
tomat, ci trebuie inițiată manual de
dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să
folosiți în continuare mașina în mod
obișnuit. Miele vă recomandă totuși să
instalați actualizările.

Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabrica-
ție. O actualizare disponibilă este des-
cărcată automat și trebuie inițiată ma-
nual de dumneavoastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu do-
riți ca actualizările să fie descărcate au-
tomat.
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Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conți-
nutul unui RemoteUpdate sunt furniza-
re în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe
afișajul mașinii dumneavoastră de spă-
lat vase va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o
puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va
apărea din nou la repornirea mașinii.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea,
dezactivați RemoteUpdate.

Instalarea actualizării poate dura câte-
va minute.

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont
de următoarele:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseam-
nă că nu este disponibilă nicio actua-
lizare.

- O actualizare instalată nu poate fi re-
setată.

- Nu opriți mașina în timpul instalării
actualizării. În caz contrar actualiza-
rea va fi întreruptă și nu va fi instala-
tă.

- Unele actualizări de software pot fi
efectuate numai de Serviciul Clienți
Miele.

Consum (EcoFeedback)
Puteți seta dacă doriți să afișați consu-
mul energetic și de apă al programului
selectat. Înainte de începerea progra-
mului este afișat consumul prognozat,
iar după terminarea programului este
afișat consumul efectiv. 
În acest meniu puteţi să vizualizaţi și
consumul total de energie și apă al tu-
turor programelor folosite până în pre-
zent (consultaţi capitolul „Spălare eco-
logică”, secțiunea „Afișarea consumului
EcoFeedback”).

Consum afișare

 Selectaţi opţiunea Afişare consum și
confirmaţi cu OK.

 Selectaţi setarea dorită și confirmaţi
cu OK.

Consumul total afișare

 Selectaţi opţiunea Consumul total și
confirmaţi cu OK.

 Cu butoanele  puteți să vizualizaţi
pe afișaj valorile pentru Energie și Apă.

Puteţi să resetaţi la 0 valorile consumu-
lui total.

 Selectaţi opţiunea resetare și confir-
maţi cu OK.

 Selectaţi opţiunea da și confirmaţi cu
OK.

 Confirmați mesajul cu OK.

Valorile sunt resetate la 0.
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Luminozitate afişaj
Puteți seta luminozitatea afișajului în 7
trepte.

Mesaje de reumplere
Dacă utilizați permanent produse de cu-
rățare combinate sau dozarea automată
a detergentului cu Miele PowerDisks
(dacă este disponibil) și vă deranjează
mesajele de atenționare pentru sare și
soluție de clătire, puteți dezactiva am-
bele mesaje.

Dacă nu mai utilizați detergenți com-
binați, adăugați sare și agent de clă-
tire. Activați din nou mesajele de
atenționare.

AutoOpen
În unele programe ușa se întredeschide
automat pentru a îmbunătăţi uscarea.

Puteți dezactiva această funcție.

 Pagube ca urmare a vaporilor de
apă.
Aburul poate deteriora canturile bla-
turilor de bucătărie sensibile, dacă la
finalul programului deschideți ușa, iar
ventilatorul nu continuă să funcțione-
ze.
Dacă aţi dezactivat funcţia de des-
chidere automată a ușii dar doriţi to-
tuși să deschideţi ușa la finalul pro-
gramului, asiguraţi-vă că o deschideţi
complet.
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Curăţare sporită
Puteți selecta această funcție pentru a
spori puterea de curățare a programe-
lor.

La activarea acestei funcții se prelun-
gesc duratele de derulare a programelor
și cresc temperaturile de curățare. Con-
sumul de apă și de energie electrică pot
crește.

Dacă funcția este activată, ea este vala-
bilă pentru toate programele, până când
o dezactivați din nou (cu excepția pro-
gramului ECO).

Uscare sporită
Puteți selecta această funcție pentru a
spori puterea de uscare a programelor.

La activarea acestei funcții se prelun-
gesc duratele de derulare a programelor
și cresc temperaturile de clătire. Consu-
mul de energie electrică poate crește.

Dacă funcția este activată, ea este vala-
bilă pentru toate programele, până când
o dezactivați din nou (cu excepția pro-
gramului ECO).

a 2-a clătire interm.
Puteți selecta această funcție pentru a
spori puterea de curățare a programelor
printr-o a doua clătire intermediară.

Prin activarea acestei funcții, consumul
de energie electrică poate crește.

Dacă funcția este activată, ea este vala-
bilă pentru toate programele, până când
o dezactivați din nou (cu excepția pro-
gramului ECO).

Ciclu de igienizare
În cazul folosirii preponderente a unor
programe de spălare cu temperaturi de
curățare joase (<50 °C) există pericolul
acumulării de germeni și miros neplăcut
în cuva de spălare (consultați capitolul
„Curățare și întreținere“, secțiunea „Ci-
clu de igienizare“).

Dacă această funcție este activată, du-
pă utilizarea repetată a programelor cu
temperatură mai scăzută se afișează un
mesaj ce recomandă utilizarea unui pro-
gram cu temperatură mai ridicată.
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Versiune software
Aici puteţi vizualiza versiunea de sof-
tware a sistemului electronic, pentru a o
putea comunica specialistului în cazul
unei defecţiuni.

Showroom

Numai pentru distribuitori.

Mașina de spălat vase este prevăzută
cu un regim demo pentru distribuitori.

Setări implicite
Puteți readuce toate setările mașinii de
spălat vase la valorile implicite din fabri-
cație.

Setările modulului WiFi (dacă este dis-
ponibil) trebuie resetate separat (con-
sultați capitolul „Setări”, secțiunea
„Miele@home”).

 Selectați resetare și confirmați cu OK.

Drepturi de autor și licențe
pentru modulul de comunicare
Pentru utilizarea și controlul modulului
de comunicare, Miele folosește softwa-
re-uri proprii sau externe, neîncadrate în
așa-numitele condiții de licențiere
Open Source. Aceste software-uri/com-
ponente software sunt protejate prin
drepturi de autor. Autorizările Miele și
ale terților privind drepturile de autor
trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comu-
nicare sunt incluse componente softwa-
re care sunt transmise mai departe sub
condiții de licențiere Open Source. Pu-
teți accesa componentele Open Source
incluse, împreună cu prevederile privind
drepturile de autor aferente, copii ale re-
spectivelor condiții de licențiere valabi-
le, precum și alte eventuale informații
local, prin IP, prin intermediul unui
browser web (http://<adresă ip>/Licen-
ses). Reglementările privind răspunde-
rea și garanția pentru condițiile de licen-
țiere Open Source indicate acolo se
aplică numai raportat la respectivii titu-
lari ai drepturilor.
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Spălare economică
Mașina de spălat vase este deosebit de
economică în privința consumului de
apă și energie electrică. 
Puteți obține economii maxime la spăla-
re dacă urmați aceste recomandări:

- De regulă, prin spălarea la mașină
economisiți apă și energie electrică,
comparativ cu spălarea manuală.

- Clătirea vaselor în prealabil sub jet de
apă nu este necesară, ea sporind inu-
til consumul de apă și energie.

- Folosiți la maximum capacitatea co-
șurilor din mașină, fără însă a le su-
praîncărca. Atunci are loc spălarea
cea mai economică și economisiți
energie electrică și apă.

- Alegeți programul cel mai potrivit ti-
pului de vase care urmează a fi spăla-
te și gradului de murdărire (consultați
capitolul „Privire de ansamblu asupra
programelor”).

- Selectați programul ECO pentru o
spălare economică din punct de ve-
dere energetic. Acest program este
cel mai eficient cu privire la consumul
de energie și apă pentru spălarea va-
selor cu un grad normal de murdărire.

- Respectați recomandările de dozare
ale producătorului detergentului.

- Când folosiți detergent pudră sau li-
chid, puteți folosi cu 1/3 mai puțin de-
tergent dacă încărcați coșurile doar
pe jumătate.

- Puteți racorda mașina de spălat vase
la apă caldă. Vă recomandăm racor-
darea la o sursă de apă caldă dacă
acest lucru este economic din punct
de vedere energetic, de exemplu da-
că se folosește energie solară.
În cazul sistemelor electrice de pre-
parare a apei calde recomandăm ra-
cordarea mașinii la conducta de apă
rece.
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Afișarea consumului
EcoFeedback
Funcția „Consum“ vă furnizează infor-
mații despre consumul de energie și
apă al mașinii dumneavoastră de spălat
vase (consultați capitolul „Setări“, secți-
unea „Consum“).

Pe afișaj pot apărea următoarele infor-
mații:

- o prognoză de consum înainte de de-
rularea programului

- consumul efectiv la terminarea pro-
gramului

- consumul total al mașinii de spălat

1. Prognoza de consum

După selectarea unui program, este afi-
șat mai întâi numele programului și apoi
este afișat timp de câteva secunde con-
sumul prognozat de energie  și apă
.

Prognoza de consum este reprezentată
sub forma unor bare. Cu cât se afișează
mai multe bare (  ) cu atât mașina folo-
sește mai multă energie electrică sau
apă.

Valorile se modifică în funcție de pro-
gram, opțiunile de program, condițiile
ambientale și cantitatea de vase.

Afișajul trece automat de la prognoza
de consum în ecranul care indică timpul
rămas până la terminarea programului.

Prognoza de consum este activată din
fabricație. Puteți, de asemenea, să dez-
activați afișarea (consultați capitolul
„Setări”, secțiunea „Consum”).

2. Afișarea consumului

La sfârșitul programului puteţi să vedeţi
consumul efectiv de energie și apă al
programului.

 Confirmați mesajul Consum (OK) cu
OK.

Dacă opriţi mașina la sfârșitul progra-
mului, valorile de consum efectiv ale
programului sunt șterse.

3. Consum total

Puteţi să vizualizaţi consumul total de
energie și apă al tuturor programelor fo-
losite până în prezent (consultaţi capito-
lul „Setări”, secțiunea „Consum”).
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Indicaţii generale
Înlăturaţi resturile consistente de mân-
care de pe vase.

Nu este nevoie să clătiţi în prealabil va-
sele sub jet de apă.

 Pagube ca urmare a cenușii, nisi-
pului, cerii, unsorii sau vopselei.
Aceste substanțe murdăresc mașina
de spălat vase și nu mai pot fi înlătu-
rate.
Nu spălați în mașina de spălat vase
articole care conțin astfel de urme de
murdărie.

Vesela poate fi încărcată oriunde în co-
șuri. Este însă indicat să respectaţi ur-
mătoarele recomandări:

- Nu puneţi vase și tacâmuri în interio-
rul altor vase, unde nu pot fi accesate
de jeturile de apă.

- Puneţi vasele astfel încât apa să
ajungă pe toate suprafeţele. Doar așa
pot fi curăţate corect.

- Asiguraţi-vă că toate articolele sunt
așezate stabil.

- Articolele cavitare, precum ceștile,
paharele, tigăile, etc. trebuie așezate
în coș cu deschiderea în jos.

- Articolele înalte, înguste și adânci,
precum paharele de șampanie, trebu-
ie așezate în colțurile coșurilor, ci în
centrul lor. În acest fel sunt acoperite
cel mai bine de jeturile de apă.

- Articolele cu fund adânc trebuie așe-
zate oblic pentru ca apa să se poată
scurge liber de pe ele.

- Braţele de stropire nu trebuie să fie
blocate de articole prea înalte ori care
pătrund prin grilajul coșurilor. Verifi-
cați libera mișcare a brațelor rotindu-
le manual.

- Asiguraţi-vă că articolele mici nu ris-
că să cadă prin grilajul coșurilor. 
Din acest motiv, articolele mici, pre-
cum capacele, trebuie puse în serta-
rul 3D-MultiFlex sau în coșul pentru
tacâmuri (în funcţie de model).

Unele alimente precum morcovii, roșii-
le, ketchup-ul, conţin coloranţi natu-
rali. Vesela din plastic și componentele
din plastic din interiorul mașinii de
spălat vase își pot schimba culoarea
dacă în mașină ajung mari cantităţi de
astfel de alimente, lăsate pe vase. Sta-
bilitatea componentelor din plastic nu
va fi afectată de această decolorare.
Componentele din plastic își pot
schimba culoarea și la spălarea tacâ-
murilor din argint.
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Articole neadecvate pentru mașina
de spălat vase:

- Tacâmurile și vasele din lemn sau ar-
ticolele cu piese din lemn se pot de-
colora sau își pot pierde din intensita-
tea culorii. În plus, adezivul folosit la
aceste articole nu este adecvat pen-
tru mașina de spălat vase. Rezultatul:
Mânerele din lemn se pot desprinde.

- Articolele de artizanat, antichităţile,
vazele de valoare și sticlăria decorati-
vă sunt de asemenea neadecvate
pentru spălarea cu mașina de spălat
vase.

- Articole din plastic care nu sunt rezis-
tente la căldură. Temperaturile ridica-
te din mașina de spălat vase le pot
topi sau deforma.

- Articolele din cupru, alamă, cositor
sau aluminiu își pot schimba culoarea
sau își pot pierde luciul.

- Vopselele aplicate peste o glazură își
pot pierde din intensitate după mai
multe spălări.

- Pe pahare pot apărea pete tulburi du-
pă spălări frecvente. Nu spălaţi în
mașina de spălat vase articole de sti-
clărie fragile sau din cristal plumb.

Argintărie

Argintăria care a ajuns în contact cu ali-
mentele ce conţin sulf își poate schimba
culoarea. Dintre aceste alimente menţi-
onăm gălbenușul de ou, ceapa, maio-
neza, muștarul, leguminoasele, peștele,
saramura și marinata de pește. 
Argintăria curățată anterior cu soluție
de lustruire poate rămâne umedă sau
pătată la finalul programului, deoarece
apa nu se scurge ca o peliculă.

Sfat: Uscați manual argintăria cu o la-
vetă moale.

 Pagube ca urmare a agenţilor
caustici alcalini.
Componentele din aluminiu (de ex.
filtrele de grăsime ale hotelor) se pot
deteriora. În cazuri extreme, pot pro-
voca reacţii chimice severe (de ex.
reacţie hidrogen-oxigen).
Componentele din aluminiu nu trebu-
ie curăţate cu agenţi caustici alcalini
comerciali sau industriali.

Sfat: Introduceți în mașina de spălat va-
se doar vase și tacâmuri adecvate cu
inscripția „adecvat pentru mașina de
spălat vase”.

Protejarea sticlei

- Paharele pot căpăta pete după multe
spălări. Dacă spălați sticlărie fragilă
cu mașina, asigurați-vă că folosiți
doar temperaturi foarte scăzute (con-
sultați Tabelul programelor). Acest lu-
cru va reduce riscul apariției petelor
tulburi.

- Utilizați sticlărie „adecvată pentru
spălarea cu mașina“ sau „rezistentă
la spălarea cu mașina“ (de ex. Rie-
del).

- Folosiți detergenți cu substanțe spe-
ciale de protecție a sticlei.
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Coș superior

Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor,
consultaţi și capitolul „Încărcarea ma-
șinii de spălat vase”, secțiunea „Exem-
ple de aranjare”.

Încărcarea coșului superior

 Pagube ca urmare a scurgerii de
apă.
În cazul spălării fără coșul superior,
este posibil ca din mașină să se
scurgă apă.
Spălați vasele doar cu coșul superior
montat (cu excepția programului Fără
coş superior, dacă este disponibil).

 Folosiţi coșul superior pentru articole
mici, ușoare și fragile, precum cești,
farfurioare, pahare, boluri pentru de-
sert etc. 
Şi tigăile puţin adânci sau tăvile pot fi
așezate în coșul superior.

 Articolele lungi, precum polonicele și
lingurile pentru amestecat trebuie cul-
cate de-a curmezișul părţii frontale a
coșului superior.

Aranjarea articolelor pe grilajul raba-
tabil pentru cești FlexCare

Pe grilajul rabatabil pentru cești
FlexCare puteți așeza cești, boluri mici
și alte vase plate. Pentru mai multă sta-
bilitate în timpul spălării, paharele pot fi
aranjate de-a lungul acestui grilaj.

 Pliați grilajul în jos

 Pentru a face loc articolelor înalte, pli-
ați grilajul în sus.
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Reglarea grilajului rabatabil pentru
cești FlexCare

Puteți regla înălțimea și adâncimea gri-
lajului rabatabil pentru cești în 2 trepte.
Astfel puteți pune vase mai înalte sub
grilaj și vase de dimensiuni mai mari pe
grilaj.

 Trageți grilajul pentru cești în sus,
apoi repuneți-l în poziția dorită, până
când se fixează cu un clic (vezi săge-
țile).
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Reglarea coșului superior
Pentru a câștiga mai mult spațiu pentru
vasele mai înalte din coșul superior sau
cel inferior, coșul superior poate fi reglat
pe 3 niveluri, la câte aprox. 2 cm distan-
ță unul de altul.

Coșul superior poate fi, de asemenea,
înclinat, pentru ca apa să se scurgă mai
bine din adâncituri. Asigurați-vă, însă,
mai întâi, că acesta intră și iese ușor din
cuvă.

 Trageți afară coșul superior.

Pentru a regla coșul superior mai
sus:

 Trageți coșul în sus până când se fi-
xează în poziție cu un clic.

Pentru a regla coșul superior mai jos:

 Trageți în sus manetele aflate de o
parte și de alta a coșului superior.

 Reglați coșul la înălțimea dorită și
apăsați manetele ferm înapoi în pozi-
ție.

Reglați coșul superior în așa fel încât
să nu blocați brațul central de stropi-
re din cauza vaselor înalte din coșul
inferior.
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Coș inferior

Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor,
consultaţi capitolul „Încărcarea mașinii
de spălat vase”, secțiunea „Exemple
de aranjare”.

Încărcarea coșului inferior

 Încărcați în coșul inferior articole mai
mari și mai grele, de ex. farfurii, plato-
uri, oale, castroane. 
Paharele, ceștile și articolele mici pre-
cum farfurioarele pot fi de asemenea
așezate în coșul inferior.

Încărcarea suportului detașabil Multi-
Confort

Partea din spate a coșului inferior se fo-
losește la spălarea ceștilor, a paharelor,
a farfuriilor, a cratițelor și a tigăilor.

 Așezați platourile și vasele mari în
centrul coșului inferior.

Sfat: Chiar și farfuriile mari cu diametrul
de până la 35 cm încap în mașină, dacă
sunt înclinate.
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Rabatarea țepilor

Șirul frontal de țepi se folosește pentru
poziționarea farfuriilor, a bolurilor de su-
pă, a platourilor, a bolurilor de desert și
a farfurioarelor.

Ambele șiruri de țepi din partea dreaptă
pot fi coborâte, pentru a crea mai mult
spațiu vaselor mai mari, precum oalele,
cratițele și tigăile.

 Apăsați în jos maneta galbenă  apoi
rabatați șirurile de țepi .
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Tava pentru tacâmuri

Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor,
consultaţi capitolul „Încărcarea mașinii
de spălat vase”, secțiunea „Exemple
de aranjare”.

 Aranjați tacâmurile în sertarul 3D-
MultiFlex.

Încărcarea sertarului 3D-MultiFlex

Pentru o descărcare cât mai ușoară, es-
te indicat să grupați tacâmurile pe zone,
alocând câte o zonă cuțitelor, furculițe-
lor, lingurilor etc.

Capetele concave ale lingurilor trebuie
sprijinite de cel puțin unul dintre separa-
torii de sprijin zimțați de la baza tăvii,
pentru a se asigura libera scurgere a
apei de pe ele.

 În cazul în care cozile lingurilor nu în-
cap între separatorii de sprijin, așezați
lingurile invers.

Puteți deplasa inserția din stânga către
mijloc pentru a putea încărca vase mai
mari și pahare cu picior în coșul superi-
or.

În partea centrală coborâtă a sertarului
puteți încărca tacâmuri mari și lungi.

Aranjați articolele înalte (de ex. pale-
tele de tort) în așa fel încât să nu blo-
cheze brațul superior de stropire.

Pentru a crea mai mult spațiu în partea
dreaptă a sertarului pentru tacâmurile
mai mari sau pentru vasele mai mici,
puteți regla pe înălțime inserția din par-
tea dreaptă.

 Trageți inserția de maneta galbenă
spre interior și lăsați-o să se fixeze cu
un clic într-una din cele două poziții.
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Exemple de aranjare

Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri

Coș superior

Coș inferior
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Tava pentru tacâmuri

Vase foarte murdare
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Tipuri de detergent

 Daune provocate de tipuri ina-
decvate de detergent.
Detergenții care nu sunt adecvați
pentru mașinile de spălat vase de uz
casnic pot provoca pagube mașinii
sau articolelor spălate.
Folosiţi doar detergenţi fabricaţi pen-
tru mașini de spălat vase de uz cas-
nic.

Detergenţii moderni conţin diverse in-
grediente active. Cele mai importante
sunt:

- Fosfaţii, pentru prevenirea calcifierii.

- Bazele, pentru o înlăturare mai efici-
entă a murdăriei uscate pe vase.

- Enzimele, pentru descompunerea
amidonului și a proteinelor.

- Agenţii de înălbire pe bază de oxigen,
pentru înlăturarea murdăriei în culori
persistente (de exemplu ceai, cafea,
sos de tomate).

Majoritatea detergenţilor pentru mașini
de spălat vase conţin fosfaţi și sunt
ușor alcalini, cu enzime și agenţi de
înălbire pe bază de oxigen.

Tipuri de detergent:

- Detergenţi de tip pudră și gel lichid.
Aceștia permit ajustarea dozei admi-
nistrate, în funcţie de cantitatea de
vase încărcate și gradul de murdărire.

- Detergenţi de tip tablete. Aceștia sunt
potriviţi pentru majoritatea gradelor
de murdărire.

Pe lângă detergenții normali există și
produse combinate. 
Aceste produse conţin, pe lângă deter-
gent, și înlocuitori pentru soluţie de clă-
tire și sare.
Consultaţi ambalajul detergentului pen-
tru a afla dacă produsele combinate
sunt potrivite pentru duritatea apei din
zonă. 
Reţineţi că rezultatele de spălare și us-
care la folosirea tabletelor combinate
pot diferi foarte mult de la un produs la
altul.

Pentru rezultate optime de spălare și
uscare, folosiţi detergent obișnuit, ad-
ministrând separat și sare și soluţie
pentru clătire.
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 Pericol de iritații ca urmare a de-
tergentului.
Detergenţii pot provoca arsuri ale
pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului.
Evitați contactul cu detergentul. 
Nu inhalați praf de detergent. Nu in-
geraţi detergent. Consultaţi imediat
medicul dacă aţi inhalat sau ingerat
detergent.
Nu permiteţi copiilor să intre în con-
tact cu detergentul. În cuva de spăla-
re pot rămâne resturi de detergent.
Nu lăsaţi copiii la mașina de spălat
vase când ușa este deschisă. Ali-
mentați cu detergent imediat înainte
de pornirea programului și cuplați
mecanismul pentru siguranța copiilor
(în funcție de model).

Dozarea detergentului
Aveți la dispoziție 2 posibilități de a do-
za detergentul.

În cazul dozării automate a detergentu-
lui, după introducerea unui cartuș
PowerDisk, funcția AutoDos dozează
automat la fiecare etapă de program
cantitatea necesară de detergent (con-
sultați capitolul „Detergent”, secțiunea
„Dozarea automată a detergentului/Au-
toDos”).

Dacă nu doriți să utilizați dozarea auto-
mată a detergentului, puteți doza deter-
gentul și manual. Pentru aceasta, înain-
te de fiecare program, trebuie să adău-
gați cantitatea de detergent necesară în
compartimentul pentru detergent (con-
sultați capitolul „Detergent”, secțiunea
„Dozarea manuală a detergentului”).
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Dozarea automată a detergen-
tului/AutoDos
Înainte de a putea utiliza dozarea auto-
mată a detergentului, trebuie să introdu-
ceți un cartuș PowerDisk cu detergent
pudră în compartimentul PowerDisk.

Un cartuș PowerDisk conține detergent
pentru cca. 20 de cicluri de spălare, în
funcție de programul selectat.

Puteți achiziționa cartușele PowerDisk
prin magazinul online Miele, prin Servi-
ciul Clienți Miele sau de la reprezen-
tanța dvs. Miele.

 Pericol de iritații ca urmare a re-
sturilor de detergent.
Detergenții au un efect iritant. Acest
lucru poate afecta sănătatea și poate
duce la deteriorarea suprafețelor. Ca
urmare a unor utilizări greșite sau a
unor neetanșeități ale AutoDos, re-
sturile de detergent pot ajunge pe
podeaua din fața mașinii.
Înlăturați întotdeauna imediat resturi-
le de detergent din fața mașinii de
spălat vase.

Activare AutoDos

 Porniți mașina de spălat vase de la
butonul .

 Înainte de prima utilizare, înlăturați
elementul de siguranță la transport
din compartimentul PowerDisk și eli-
minați-l ca deșeu în mod corespunză-
tor.

 Introduceți un cartuș PowerDisk (con-
sultați capitolul „Dozarea automată a
detergentului/AutoDos“, secțiunea
„Introducerea unui cartuș
PowerDisk“).

Funcția  AutoDos este activată auto-
mat. 
Pe afișaj apare mesajul AutoDos activat.

Această setare este valabilă pentru toa-
te programele și poate fi modificată ori-
când cu butonul  AutoDos.

Dacă nu a fost pornit niciun program
timp de 48 de ore, cartușul PowerDisk
este rotit automat, pentru ca detergen-
tul să nu formeze cocoloașe. Pe afișaj
apare mesajul Refresh rulează atunci
când mașina de spălat vase este por-
nită. Nu este dozat detergent.
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Introducerea unui cartuș PowerDisk

Porniți mașina de spălat înainte de a
schimba cartușul PowerDisk, pentru
ca mașina să recunoască noul cartuș.

Schimbați cartușul PowerDisk doar
atunci când este afișat mesajul
PowerDisk gol. Dezactivaţi AutoDos cu OK..

 Răsuciți și desfaceți capacul sistemu-
lui AutoDos  și deschideți compar-
timentul.

Pe afișaj apare mesajul Cap.AutoDosdes-
ch. .

 Scoateți cartușul PowerDisk gol.

 Dacă cele două săgeți din suportul
cartușului PowerDisk și din fereastră
nu sunt îndreptate una spre alta,
scoateți suportul cartușului
PowerDisk (consultați capitolul „Cură-
țare și întreținere“, secțiunea „Curăța-
rea AutoDos“).

 Repuneți suportul în așa fel încât să-
gețile să fie îndreptate una spre alta,
iar suportul să fie așezat drept. 
Apucați suportul cartușului Power
Disk de mânerele galbene din mijloc
și nu de clema laterală.

 Introduceți noul cartuș PowerDisk și
apăsați-l în jos pe toată suprafața,
astfel încât să stea drept.
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 Închideți capacul sistemului AutoDos
și rotiți-l până când mânerul capacu-
lui se situează exact sub simbolul .

Atunci când cartușul PowerDisk nu stă
corect în poziția de start, el este rotit
automat, iar funcția  AutoDos este
activată. 
Așteptați până când se finalizează acest
proces, înainte de a porni un program.

Capacul sistemului AutoDos trebuie
să fie închis, pentru ca AutoDos să
nu se deterioreze.
Închideți întotdeauna capacul siste-
mului AutoDos înainte de a închide
ușa mașinii de spălat vase. În caz
contrar, AutoDos se poate deteriora.

Atunci când capacul sistemului Auto-
Dos este deschis, nu este posibilă
pornirea unui program.

Detergentul pudră trebuie să fie us-
cat, pentru a nu se forma cocoloașe.
Nu turnați lichide în AutoDos.

Pentru a garanta o funcționare optimă
a AutoDos, controlați compartimentul
AutoDos la fiecare schimbare a cartu-
șului PowerDisk și curățați-l dacă este
necesar (consultați capitolul „Curățare
și întreținere“, secțiunea „Curățarea
AutoDos“).
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Dozarea manuală a detergen-
tului
Dozați manual detergentul atunci când
ați dezactivat dozarea automată a aces-
tuia de la butonul  AutoDos.

Dozarea detergentului

În compartimentul pentru detergent în-
cap maximum 50 ml de detergent.

Compartimentul este prevăzut cu mar-
caje care vă ajută să estimați cantitatea
de detergent administrat: 20, 30, max.
Marcajele indică nivelul aproximativ de
umplere când ușa este deschisă în po-
ziție orizontală.

 Respectați dozajul recomandat de
producător pe ambalajul detergentu-
lui.

 Dacă nu există alte specificații în
acest sens, dozați o tabletă de deter-
gent sau, în funcție de gradul de mur-
dărire al vaselor, 20 până la 30 ml de
detergent în compartimentul pentru
detergent.

Dacă nu se administrează cantitatea de
detergent recomandată, rezultatele spă-
lării pot fi mai slabe.

Este posibil ca unele tablete să nu se
dizolve complet atunci când utilizați
programul QuickPowerWash.

Adăugarea detergentului

 Ridicați butonul galben de pe capacul
compartimentului pentru detergent
.

Capacul va sări în sus. 
După derularea unui program, capacul
va fi deschis.
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 Adăugați detergent în compartimentul
pentru detergent.

 Împingeți în jos capacul comparti-
mentului pentru detergent până când
se fixează cu un clic.

Capacul compartimentului pentru
detergent nu trebuie să rămână lipit
din cauza detergentului. Dacă se în-
tâmplă acest lucru, este posibil ca
acesta să nu se deschidă în timpul
derulării programului.
Nu turnați prea mult detergent.

 Dacă este necesar, dezactivați doza-
rea automată a detergentului.

 Închideţi și ambalajul detergentului.
Altfel detergentul se poate umezi și se
pot forma cocoloașe.
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Pornirea mașinii de spălat vase
 Asigurați-vă că brațele de stropire nu

sunt blocate.

 Închideți ușa.

 Deschideți robinetul de apă, dacă es-
te închis.

 Apăsați butonul .

Pe afișaj apare scurt programul selectat
și indicatorul luminos corespunzător se
aprinde. 
Apoi este afișată timp de câteva secun-
de prognoza pentru consumul de ener-
gie și apă al programului selectat. 
Apoi afișajul indică durata preconizată a
programului selectat.

Indicatorul luminos Start clipește.

Selectarea programului
Alegeți programul în funcție de tipul ve-
selei și gradul de murdărire.

Diferitele programe și funcțiile lor sunt
descrise la secțiunea „Privire de an-
samblu asupra programelor” din
acest manual.

 Selectați programul dorit cu ajutorul
butonului de selectare a programe-
lor .

Indicatorul luminos al programului se-
lectat se va aprinde.

La  găsiți programe suplimentare.

 Cu butonul de selectare a programe-
lor  selectați opțiunea .

Pe afișaj apare primul dintre programele
suplimentare.

 Cu butoanele  selectați pe afișaj
programul dorit.

Acum puteți selecta opțiunile dorite
(consultați capitolul „Funcții suplimenta-
re”).

Dacă ați selectat și opțiuni, se vor
aprinde și indicatorii luminoși aferenți
acestora.
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Afișarea duratei programului
Durata estimată a programului selectat
este indicată pe afișaj înainte ca progra-
mul să pornească. În timpul desfășurării
programului apare durata rămasă până
la finalul acestuia.

Pe afișaj apar simboluri care vă indică
etapa la care se află programul:

 Pre-clătire/Înmuiere

 Curăţare

 Clătire intermediară

 Clătire finală

 Uscare

 Final

Timpul afișat poate varia la același pro-
gram. Acest fapt se datorează, de ex.,
temperaturii apei admise la fiecare ali-
mentare, procesului de regenerare a
unităţii de dedurizare a apei, tipului de
detergent folosit, cantităţii și gradului de
murdărire a veselei.

Când selectaţi un program pentru prima
dată, afișajul indică o durată medie pen-
tru alimentare cu apă rece.

Timpii indicaţi în capitolul „Privire de
ansmablu asupra programelor” se refe-
ră la cantităţi și temperaturi normale.

Ori de câte ori rulaţi un program, unita-
tea de comandă a mașinii corectează
durata programului luând în calcul tem-
peratura de alimentare a apei și cantita-
tea de vase.

Pornirea programului
 Apăsaţi butonul Start. 

Dacă este cazul, confirmați mesajele
apărute anterior pe afișaj cu OK.

Programul va porni.

Indicatorul luminos Start se va aprinde.

În timpul unui program, puteţi să vizu-
alizaţi numele programului cu butonul
OK.

 Pericol de opărire ca urmare a
apei fierbinți.
În timpul funcționării, apa din mașina
de spălat vase poate fi fierbinte.
Procedați cu foarte mare atenție
atunci când deschideți ușa în timpul
funcționării mașinii.
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Terminarea programului
Programul s-a terminat atunci când pe
afișaj apare mesajul  Gata.

Dacă funcția „AutoOpen“ este activată,
la unele programe ușa se va întredes-
chide automat (consultați capitolul „Se-
tări”, secțiunea „AutoOpen“). Astfel us-
carea se îmbunătățește.

Dacă este activată funcția suplimentară
Consum, puteţi să vedeţi consumul
efectiv de energie și apă al programului
care tocmai s-a încheiat (consultați ca-
pitolul „Spălare ecologică“, secțiunea
„Afișarea consumului EcoFeedback“).

Este posibil ca ventilatorul de uscare
să mai funcţioneze timp de câteva mi-
nute după terminarea programului.

 Pagube ca urmare a vaporilor de
apă.
Aburul poate deteriora canturile bla-
turilor de bucătărie sensibile, dacă la
finalul programului deschideți ușa, iar
ventilatorul nu continuă să funcțione-
ze.
Dacă aţi dezactivat funcţia de des-
chidere automată a ușii (consultați
capitolul „Setări“, secțiunea
„AutoOpen“) dar doriţi totuși să des-
chideţi ușa la finalul programului, asi-
guraţi-vă că o deschideţi complet.

Economia de energie
Pentru a economisi energie electrică,
mașina de spălat vase se oprește auto-
mat la 10 minute după ultima apăsare a
unui buton sau după încheierea progra-
mului.

Puteți reporni mașina apăsând butonul
.

În timpul derulării unui program sau
dacă apare o eroare, mașina de spălat
vase nu se oprește automat.
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Oprirea mașinii de spălat vase
 Puteți opri oricând mașina de spălat

vase de la butonul .

 Confirmați interogarea Opriţi aparatul
cu OK.

Dacă opriți mașina de spălat vase în
timpul unui program, programul respec-
tiv va fi întrerupt.

În acest mod puteți întrerupe și un timer
aflat în derulare.

 Daune provocate de apa care se
scurge.
Apa care se scurge poate provoca
daune.
Dacă urmează să nu folosiți mașina
mult timp, cum ar fi pe perioada con-
cediilor, robinetul de apă trebuie în-
chis.

Descărcarea mașinii de spălat
vase
Vesela are tendinţa să se spargă ori să
se ciobească mai ușor atunci când este
fierbinte. Permiteţi veselei să se răceas-
că până la o temperatură la care o pu-
teţi scoate fără probleme din mașină.

Dacă deschideţi complet ușa după ce
aţi oprit mașina, vesela se va răci mult
mai repede.

 Descărcaţi mai întâi coșul inferior,
apoi coșul superior, iar la final sertarul
3D-MultiFlex (dacă există). 
Astfel, stropii de apă de pe coșul su-
perior și sertarul 3D-MultiFlex nu vor
picura pe vasele din coșul inferior.
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Întreruperea unui program
Programul se întrerupe de îndată ce
deschideți ușa. 
Când închideţi ușa la loc, programul se
reia după câteva secunde din punctul în
care a fost când aţi deschis ușa.

 Pericol de opărire ca urmare a
apei fierbinți.
În timpul funcționării, apa din mașina
de spălat vase poate fi fierbinte.
Procedați cu foarte mare atenție
atunci când deschideți ușa în timpul
funcționării mașinii.

Anularea sau schimbarea unui
program

În cazul anulării unui program pot fi
omise etape importante.
Anulați un program doar în primele
minute de derulare.

Dacă programul a început deja și doriți
să îl anulați, procedați astfel:

 Opriți mașina de spălat vase de la bu-
tonul .

 Confirmați interogarea Opriţi aparatul
cu OK.

Dacă doriți să selectați un alt program:

 Reporniți mașina de la butonul .

 În cazul dozării manuale a detergen-
tului, verificați dacă compartimentul
pentru detergent este încă închis. 
În cazul în care capacul comparti-
mentului pentru detergent s-a des-
chis deja, adăugați din nou detergent
și închideți capacul.

 Selectați programul dorit și porniți-l.
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 Timer
Puteți să setați ora de începere a unui
program. Pentru aceasta puteți întârzia
pornirea programului cu o durată cu-
prinsă între 30 de minute și 24 de ore. 
În cazul unei întârzieri a pornirii între
30 de minute și 3 ore, timpul se setează
în pași de câte 30 de minute, iar peste
această durată, timpul se setează în
pași de câte o oră.

În cazul dozării manuale a detergen-
tului, detergentul aflat într-un com-
partiment umed poate forma coco-
loașe, nefiind astfel evacuat complet.
La utilizarea funcției Timer aveți grijă
ca, la adăugarea detergentului, com-
partimentul pentru detergent să fie
uscat. Dacă este necesar, ștergeți în
prealabil compartimentul pentru de-
tergent pentru a-l usca. 
Nu utilizați detergenți lichizi. Deter-
gentul se poate scurge.

 Pericol pentru sănătate cauzat
de detergenți.
Pentru a preveni contactul copiilor cu
detergenții pentru mașini de spălat
vase:
Adăugați detergent imediat înainte
de pornirea programului, înainte de a
activa funcția Timer. Protejați ușa cu
blocajul de siguranță pentru copii.

Activarea funcției Timer

 Porniți mașina de spălat vase de la
butonul .

Indicatorul luminos Start clipește.

 Selectați programul dorit.

 Apăsați butonul  Timer.

Pe afișajul apare ultimul interval de timp
setat pentru pornire. Indicatorul luminos
 Timer se aprinde.

 Cu ajutorul butoanelor  selectați
intervalul de timp după care doriți ca
programul să pornească automat.

Dacă țineți apăsate butoanele  sau ,
continuă numărătoarea automată.

 Confirmați cu OK.

Indicatorul luminos Start se va aprinde.
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După activarea funcției Timer, toate
afișajele se sting după câteva minute,
pentru a economisi energie.

Pentru a reporni afișajul pentru câteva
minute, apăsați butonul .

Are loc numărătoarea descrescătoare a
timpului rămas până la pornirea progra-
mului: peste 10 ore în trepte de câte o
oră, sub 10 ore în trepte de câte un mi-
nut.

După expirarea timpului setat, progra-
mul selectat pornește automat. Pe afișaj
apare timpul rămas și indicatorul lumi-
nos  Timer se stinge.

Pornirea unui program înainte de ex-
pirarea duratei de timp a timerului:

Un program poate fi pornit înainte de
expirarea duratei de timp a timerului. 
Procedați după cum urmează:

 Opriți mașina de spălat vase de la bu-
tonul .

 Reporniți mașina de la butonul .

 Dacă este necesar selectați progra-
mul dorit.

 Apăsați butonul Start.

Programul va porni. Indicatorul luminos
Start se va aprinde.
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Activarea pornirii de la distanță
Cu ajutorul aplicației Miele, aveți posibi-
litatea de a porni de la distanță mașina
de spălat vase. Pentru aceasta trebuie
mai întâi să instalați aplicația pe un ter-
minal mobil, să integrați mașina de spă-
lat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi
(consultați capitolul „Setări“, secțiunea
„Miele@home“) și eventual să activați
opțiunea Comandă la distanţă (consultați
capitolul „Setări“, secțiunea „Comandă
la distanță“).

 Porniți mașina de spălat vase de la
butonul .

 Selectați  alte programe/setări.

 Selectați punctul de meniu MobileS-
tart.

 Confirmați cu OK.

 Selectați setarea dorită.

 Confirmați cu OK.

Pe afișaj apare mesajul MobileStart acti-
vat .

 Opriți mașina de spălat vase de la bu-
tonul .

Acum puteți să porniți mașina de la dis-
tanță prin intermediul aplicației Miele.

Opțiunea „Pornire de la distanță“ rămâ-
ne activă, până când o dezactivați din
nou de la  alte programe/setări. Opți-
unea rămâne activă și atunci când opriți
și reporniți mașina de spălat vase.

Chiar dacă opțiunea „Pornire de la dis-
tanță“ nu este activă, în aplicația Miele
puteți afișa starea mașinii dumneavoas-
tră de spălat vase și puteți efectua se-
tări.

Dacă porniți un program cu butonul
Start la mașina de spălat vase, opțiunea
„Pornire de la distanță“ este activată
automat pe durata programului.
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cratițe și tigăi, porțelan și 
tacâmuri rezistente

 depuneri alimentare întărite 
normal, obișnuite

depuneri alimentare uscate,  
aderate prin ardere, persisten-
te sau cu conținut de amidon 

sau proteine1

ciclu de spălare cu consum 
redus de  

apă și energie electrică

ciclu intensiv de curățare

Veselă Depuneri alimentare Caracteristici 
program

veselă obișnuită și din plastic 
și pahare termosensibile

veselă mixtă

depuneri alimentare 
puțin întărite obișnuite

toate tipurile de depuneri 
alimentare obișnuite

depuneri alimentare 
puțin întărite obișnuite

ciclu de spălare pentru îngriji-
rea sticlei

ciclu de spălare variabil,  
controlat prin senzor

program scurt, sub o oră

fără veselă resturi de sare după 
umplerea cu sare îndepărtarea resturilor de sare

1 Depunerile alimentare cu conținut de amidon pot proveni de ex. de la cartofi, paste sau orez.  
 Depunerile alimentare cu conținut proteic pot proveni de la carne sau pește prăjit.
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Delicat 45°C 

Auto 45–65°C 

QuickPowerWash 65°C 

ECO

Intensiv 75°C 

Program2 Prognoza de consum3

QuickPowerWash 65°C  
+ Express 

2 Programele pot fi combinate cu funcțiile suplimentare „Program Express“ sau „IntenseZone“  
 (consultați capitolul „Funcții suplimentare“). 
 Suplimentar puteți utiliza funcțiile „Extra curat“, „Extra uscat“ și „2. Clătire intermediară“  
 (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări“).
3 Valorile prognozate se pot modifica datorită setărilor și opțiunilor de program selectate sau  
 condițiilor de utilizare. 

Durata programului 13 minute,  
fără încălzire,  

exclusiv pentru clătirea cu sare.

Consum energetic

Consum de apă

Durata programului

Consum energetic

Consum de apă

Durata programului

Consum energetic

Consum de apă

Durata programului

Consum energetic

Consum de apă

Durata programului

Consum energetic

Consum de apă

Durata programului
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Program Etapele de program

Prespălare Curățare Clătire inter-
mediară

Clătire finală Uscare/
AutoOpen

°C °C

ECO1 - 51  42 /

Auto 45–65 °C etape de program variabile, reglare pe bază de senzor 
în funcție de cantitatea de vase și gradul de murdărire al acestora

după 
caz

45–65  55–70 /

Intensiv 75 °C  75  55–70 /

QuickPowerWash
65 °C

- 65  65 /

Delicat 45 °C  45  55–70 /

PowerWash 60 °C  60  55–70 /

Extrasilențios
55 °C

- 55  55–70 /

Îngrijirea mașinii - 75  70 /

1 Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spăla-
rea vaselor cu un grad normal de murdărire.



Privire de ansamblu asupra programelor

75

Consum2

energie electrică Apă Timp

Apă rece Apă caldă Litri Apă rece Apă caldă

15 °C 60 °C 15 °C 60 °C

kWh kWh h:min h:min

0,64 0,40 8,4 3:19 3:05

0,75–1,053,4 0,45–0,553,4 6,0–13,03,4 2:05–3:35 1:57–3:21

1,35 0,85 14,0 3:11 3:03

1,20 0,75 10,5 0:58 0:58

0,90 0,40 13,0 2:44 2:28

1,00 0,50 13,0 2:24 2:12

0,95 0,60 9,5 3:59 3:50

1,75 1,00 19,0 2:09 1:47

2 Valorile menționate pentru programul ECO au fost determinate în condiții de testare stan-
dardizate. Valorile menționate pentru celelalte programe au fost determinate în condiții de
testare similare. 
În practică, date fiind setările selectate, funcțiile suplimentare sau condițiile de utilizare,
pot apărea valori de consum diferite.

3 Valoare minimă: încărcare parțială cu murdărire ușoară
4 Valoare maximă: încărcare completă cu murdărire puternică
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 alte programe

PowerWash 60 °C

Program pentru veselă mixtă, cu toate
resturile de mâncare din mediul casnic.

Extrasilențios 55 °C

Program foarte silențios cu timp de de-
rulare prelungit. Programul este adecvat
pentru veselă mixtă cu resturi de mân-
care obișnuite din mediul casnic, ușor
uscate.

Îngrijirea mașinii

Cuva de spălare a mașinii are funcţie de
autospălare. Dacă totuși se adună re-
sturi alimentare și depuneri, folosiţi pen-
tru curăţare programul Curăţare maşină.
Nu încărcați mașina de spălat atunci
când folosiți programul. Programul este
destinat spălării cuvei cu produse de
curăţare (detergent pentru mașini de
spălat vase, balsam pentru mașini de
spălat vase) (consultați capitolul „Acce-
sorii opţionale“, secțiunea „Îngrijirea
mașinii“). Respectați și indicațiile de pe
ambalajul produsului. La utilizarea unor
produse de îngrijire, nu adăugați deter-
gent. De aceea, pentru acest program,
dozarea automată a detergentului (dacă
există) este dezactivată.
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Selectarea funcțiilor suplimen-
tare
Puteți adapta programele cu ajutorul
funcțiilor suplimentare.

Pentru aceasta, înainte de pornirea pro-
gramului, puteți selecta sau deselecta
funcțiile suplimentare.

 Porniți mașina de spălat vase de la
butonul .

Indicatorul luminos Start clipește.

 Dacă doriți, selectați un alt program.

 Apăsați butonul funcției suplimentare
dorite.

Indicatorul luminos al butonului respec-
tiv se aprinde dacă opțiunea respectivă
este disponibilă pentru programul se-
lectat.

Dacă programul selectat nu poate fi
combinat cu opțiunea dorită, pe ecran
este afișat un mesaj.

 Confirmați, în acest caz, mesajul cu
OK.

 Porniți programul cu butonul Start.

Funcția suplimentară selectată rămâne
activă pentru programul respectiv până
când modificați din nou setarea (cu ex-
cepția programului ECO).

 Express

Opțiunea  Express are ca efect o
scurtare a duratei de derulare a progra-
mului.

Pentru a obține un rezultat de spălare
optim, temperatura este mărită și astfel
crește și consumul energetic.

Scurtarea duratei de derulare a progra-
mului diferă în funcție de programul se-
lectat.

Selectarea opțiunii  Express poate
avea prioritate în fața altor extraopțiuni
selectate.

În combinație cu programul
QuickPowerWash funcția  Express
realizează un ciclu de spălare pentru
îndepărtarea sării care s-a scurs la
umplerea rezervorului de sare.
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Verificaţi mașina de spălat vase în
mod regulat (la aprox. 4-6 luni). Astfel
puteţi evita defecţiunile și probleme-
le.

 Pagube ca urmare a agenților de
curățare.
Toate suprafețele sunt sensibile la
zgâriere. Contactul cu agenţi de cu-
răţare neadecvaţi poate duce la de-
teriorarea sau decolorarea acestora.
Utilizați doar agenți de curățare
adecvați pentru fiecare suprafață.

Curățarea cuvei de spălare
Cuva de spălare are în mare parte ca-
pacitatea de a se auto-curăța, cu condi-
ția să folosiți întotdeauna cantitatea po-
trivită de detergent.

În cazul folosirii preponderente a unor
programe de spălare cu temperaturi de
curățare joase (< 50 °C), există pericolul
acumulării de germeni și miros neplăcut
în cuva de spălare. Pentru a curăța cuva
și pentru a evita formarea mirosurilor
neplăcute, lăsați programul Inten-
siv 75 °C să se deruleze o dată pe lună.

Dacă totuși s-a depus de ex. calcar sau
grăsime, utilizați pentru curățare progra-
mul Curăţare maşină (consultați capitolul
„Privire de ansamblu asupra programe-
lor“, secțiunea „ alte programe“) cu
detergent pentru mașini de spălat vase
(consultați capitolul „Accesorii opționa-
le“, secțiunea „Îngrijirea mașinii“). Res-
pectați și indicațiile de pe ambalajul
produsului.

Produsele de curățare și întreținere de
la Miele sunt disponibile prin Serviciul
Clienți Miele sau în magazinul online
Miele.

 Curățați regulat filtrele din cuva de
spălare.
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Ciclu de igienizare
În cazul folosirii preponderente a unor
programe de spălare cu temperaturi de
curățare joase există pericolul acumulă-
rii de germeni și miros neplăcut în cuva
de spălare. După utilizări repetate de
programe cu temperaturi scăzute, lăsați
să se deruleze în mod regulat un pro-
gram cu o temperatură mai crescută.
Astfel se evită formarea depunerilor și
mirosului neplăcut.

Acest mesaj cu informații pentru igieni-
zare poate fi activat sau dezactivat
(consultați capitolul „Setări“, secțiunea
„Ciclu de igienizare“). 
Dacă dezactivați mesajul, lăsați progra-
mul Intensiv 75 °C să se deruleze o dată
pe lună, pentru a curăța cuva și pentru
a evita formarea mirosurilor neplăcute.

Curăţarea ușii și a garniturii
acesteia
Garniturile ușii și părţile laterale nu sunt
curăţate de jeturile de stropire. De ace-
ea acolo se poate forma mucegai.

 Ştergeţi garniturile ușii în mod regulat
cu o lavetă umedă, pentru a înlătura
resturile alimentare.

 Ştergeţi resturile de mâncare și bău-
tură căzute pe canturile ușii.

Curăţarea panoului de coman-
dă
 Curăţaţi panoul de comandă doar cu

o lavetă umedă.
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Curăţarea frontului mașinii

 Pagube ca urmare a murdăriei.
Murdăria fixată devine imposibil de
înlăturat, ducând la deteriorarea sau
decolorarea suprafeţelor exterioare.
Ștergeți imediat orice murdărie.

 Curăţaţi partea frontală a aparatului
cu un burete curat, cu detergent de
vase și cu puţină apă. Apoi ștergeți
partea frontală cu o lavetă moale. 
Pentru curățare puteți utiliza și o lave-
tă din microfibre curată și umedă, fără
detergent.

Pentru a evita deteriorarea suprafeţe-
lor, nu utilizaţi la curăţare:

- agenţi de curăţare care conţin sodă,
amoniac, acizi sau cloruri,

- agenţi de curăţare cu compuși anti-
calcar,

- agenţi de curăţare abrazivi, de exem-
plu de tip pudră sau cremă,

- agenţi de curăţare pe bază de sol-
venţi,

- agenţi de curăţare pentru inox,

- detergenţi pentru mașini de spălat
vase,

- detergenţi de curăţat cuptoare,

- detergenţi pentru curăţat sticla,

- bureţi abrazivi și perii dure (de ex. bu-
reţi metalici de frecat cratiţe, bureți
uzați care mai conțin resturi de sub-
stanțe de curățat abrazive),

- radiere speciale de îndepărtat mize-
ria,

- răzuitoare metalice cu muchii sau
vârfuri ascuţite,

- lână de oţel,

- aparate de curățat cu aburi.
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Curățarea AutoDos

Când se afișează mesajulCurățați Au-
toDos, controlați starea canalului de
distribuție și curățați-l dacă este ne-
cesar, de ex. reziduuri de detergent.
Acest lucru vă ajută să evitați defec-
tarea AutoDos.

Pentru a garanta o funcționare optimă
a AutoDos, controlați compartimentul
AutoDos la fiecare schimbare a cartu-
șului PowerDisk și curățați-l dacă este
necesar.

1 Suport cartuș PowerDisk

2 Canal de distribuție pentru dozarea
detergentului din PowerDisk în cuvă

 Răsuciți și desfaceți capacul sistemu-
lui AutoDos  și deschideți compar-
timentul.

 Scoateți cartușul PowerDisk dacă es-
te necesar.

 Trageți în sus suportul cartușului
PowerDisk apucând de mânerele gal-
bene. Nu trageți de clema laterală.

 Deblocați canalul de distribuție din
clemă (săgeată)  și trageți-l în sus
.
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 Curățați canalul de distribuție cu apă
și, eventual, cu o perie moale.

Aveți grijă ca la curățare să nu pă-
trundă umezeală în interiorul com-
partimentului AutoDos.

 Uscați bine canalul de distribuție,
pentru ca detergentul pudră să nu
formeze cocoloașe.

 Repuneți canalul de distribuție până
când clema se fixează cu un clic.

 Repuneți suportul cartușului
PowerDisk în așa fel încât săgețile din
suportul cartușului și din fereastră să
fie îndreptate una spre alta. Suportul
trebuie să fie așezat drept.

Capacul sistemului AutoDos trebuie
să se închidă etanș, pentru ca deter-
gentul pudră să nu formeze cocoloa-
șe.
Aveți grijă ca toate garniturile de
etanșare să fie curate.

 Introduceți un cartuș PowerDisk.

 Închideți capacul sistemului AutoDos
și rotiți-l până când mânerul capacu-
lui se situează exact sub simbolul 
(consultați capitolul „Detergent“, sec-
țiunea „Introducerea cartușului
PowerDisk“).

Controlați regulat brațul inferior de
stropire să nu prezinte colmatări,
pentru a asigura clătirea completă a
ieșirii pentru detergent a sistemului
AutoDos (consultați capitolul „Cură-
țare și întreținere“, secțiunea „Curăța-
rea brațelor de stropire“).
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Curățarea brațelor de stropire
În duzele de stropire și articulațiile bra-
țelor de stropire se pot bloca particule
de mâncare. De aceea trebuie să verifi-
cați în mod regulat brațele de stropire
(aproximativ la fiecare 2-4 luni).

Nu spălați fără brațele de stropire.

 Pagube ca urmare a unor parti-
cule de mizerie în sistemul de recir-
culare.
În absența filtrelor, particulele de mi-
zerie ajung în sistemul de recirculare
și îl pot înfunda.
Nu spălați fără brațul inferior de stro-
pire și fără filtre.
Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și
brațelor de stropire să nu ajungă par-
ticule mari de mizerie în sistemul de
recirculare.

 Opriți mașina de spălat vase.

Scoaterea tăvii pentru tacâmuri (dacă
există)

Scoateți mai întâi tava pentru tacâmuri
(dacă există) pentru a putea scoate bra-
țul de stropire superior.

 Scoateți tava pentru tacâmuri.

 Apăsați pe clemele de siguranță ale
șinelor de pe ambele părți ale tăvii
pentru tacâmuri  și scoateți clemele
de siguranță .

 Scoateți tava pentru tacâmuri com-
plet în afară.
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Scoaterea brațului de stropire superi-
or

 Apăsați în sus  brațul superior de
stropire, pentru a acționa roata dința-
tă interioară și deșurubați brațul rotin-
du-l în sens antiorar .

Scoaterea brațului de stropire central

 Rotiți îmbinarea filetată a brațului
central de stropire în sens orar  și
scoateți brațul de stropire .

Scoaterea brațului inferior de stropire

 Scoateți coșul inferior.

 Rotiți îmbinarea filetată a brațului de
stropire inferior în sens antiorar  și
trageți brațul de stropire în sus .

Curățarea brațelor de stropire

 Folosiți un obiect ascuțit pentru a îm-
pinge bucățile mari de mâncare prin
duzele de stropire ale brațelor.

 Clătiți bine brațul de stropire sub jet
de apă.
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Montarea brațelor de stropire

 Montați la loc brațul de stropire supe-
rior și strângeți-l cu mâna.

 Repuneți brațul de stropire central.

 Repuneți brațul inferior de stropire și
aveți grijă ca ansamblul de filtre să
stea drept la baza cuvei de spălare.

 Rotiți îmbinarea filetată a brațului infe-
rior de stropire în sens orar, până
când săgeata din fereastra indicatoa-
re este îndreptată spre simbolul lacă-
tului .

 Asigurați-vă că brațele de stropire nu
sunt blocate.

 Pagube ca urmare a unor parti-
cule de mizerie în sistemul de recir-
culare.
Ansamblul de filtre este fixat prin in-
termediul brațului inferior de stropire.
În absența filtrelor, particulele de mi-
zerie pot ajunge în sistemul de recir-
culare și îl pot înfunda.
Nu spălați fără brațul inferior de stro-
pire și fără filtre.

Punerea la loc a tăvii pentru tacâmuri
(dacă există)

 Împingeți tava pentru tacâmuri, din
față, înapoi pe șine.

 Montați la loc clemele de siguranță
pe șine, pe ambele părți ale tăvii pen-
tru tacâmuri.
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Verificarea filtrelor din cuva de
spălare
Ansamblul de filtre de la baza cuvei reţi-
ne murdăria din apa de spălare. Aces-
tea sunt împiedicate să ajungă în siste-
mul de recirculare și să reintre în cuvă
prin braţele de stropire.

 Pagube ca urmare a unor parti-
cule de mizerie în sistemul de recir-
culare.
În absența filtrelor, particulele de mi-
zerie ajung în sistemul de recirculare
și îl pot înfunda.
Nu spălați fără brațul inferior de stro-
pire și fără filtre.
Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și
brațelor de stropire să nu ajungă par-
ticule mari de mizerie în sistemul de
recirculare.

În timp, filtrele se pot înfunda cu parti-
culele de mizerie. Gradul de murdărire
și frecvenţa cu care trebuie să curăţaţi
filtrele variază în funcţie de modul de
utilizare.

Mesajul Verificare filtru va apărea pe afi-
șaj după fiecare 50 de cicluri de spăla-
re.

 Verificaţi ansamblul de filtre.

 Curăţaţi-l, dacă este cazul.

 Apoi confirmaţi mesajul apăsând OK.

Curăţarea filtrelor
 Opriţi mașina de spălat vase.

 Scoateți brațul inferior de stropire
(consultați capitolul „Curățare și între-
ținere”, secțiunea „Curățarea brațelor
de stropire”).

 Înainte de a scoate ansamblul de fil-
tre, înlăturați particulele mari de mize-
rie, pentru ca acestea să nu ajungă în
sistemul de recirculare.

 Scoateți ansamblul de filtre.
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 Pentru a curăța interiorul ansamblului
de filtre, trageți în jos micro-filtrul ți-
nând de inelul de plastic și înlăturați-l.

 Clătiţi toate elementele sub jet de
apă. 
Folosiţi o perie de plastic dacă este
cazul.

 Repuneți micro-filtrul în ansamblul de
filtre.

 Repuneţi ansamblul de filtre, astfel în-
cât să stea drept la baza cuvei de
spălare.

 Așezați din nou brațul inferior de stro-
pire cu îmbinarea filetată pe ansam-
blul de filtre.

 Rotiți îmbinarea filetată în sens orar,
până când săgeata din fereastra indi-
catoare este îndreptată spre simbolul
lacătului .

 Pagube ca urmare a unor parti-
cule de mizerie în sistemul de recir-
culare.
Ansamblul de filtre este fixat prin in-
termediul brațului inferior de stropire.
În absența filtrelor, particulele de mi-
zerie pot ajunge în sistemul de recir-
culare și îl pot înfunda.
Nu spălați fără brațul inferior de stro-
pire și fără filtre.
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Curăţarea filtrului alimentării
cu apă
Pentru a proteja supapa furtunului de
alimentare, în îmbinarea filetată este
montat un filtru. Când acesta este mur-
dar, în cuvă ajunge prea puțină apă.

 Pericol de electrocutare de la
tensiunea de rețea.
Carcasa de plastic a racordului la ali-
mentarea cu apă conţine o supapă
electrică.
Carcasa nu trebuie scufundată în
apă.

 Deconectați mașina de la rețeaua
electrică. 
Pentru aceasta, opriţi-o, apoi scoateţi
ștecărul din priză.

 Închideți robinetul de apă.

 Deșurubaţi supapa furtunului de ali-
mentare.

 Scoateţi cu grijă garnitura din îmbina-
rea filetată.

 Prindeți filtrul de plastic cu un patent
sau cu un clește ascuțit și scoateți-l.

 Curățați filtrul sub jet de apă.

 Reasamblarea se face în ordine inver-
să.

Înșurubați bine racordul filetat pe ro-
binet. Deschideți încet robinetul. Da-
că iese apă, strângeți mai bine racor-
dul filetat.

Filtrul trebuie pus la loc după curăţa-
re.
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Curățarea pompei de evacuare
Dacă există apă în cuvă după termina-
rea unui program, înseamnă că aceasta
nu a fost evacuată. Pompa de evacuare
poate fi blocată cu corpuri străine. Pu-
teți înlătura cu ușurință corpurile străine.

 Deconectați mașina de la rețeaua
electrică. 
Pentru aceasta, opriţi-o, apoi scoateţi
ștecărul din priză.

 Scoateţi ansamblul de filtre din cuva
de spălare (consultaţi capitolul „Cură-
ţare și întreținere”, secțiunea „Curăţa-
rea filtrelor”).

 Scoateţi apa din cuvă cu ajutorul unui
mic recipient.

 Apăsați spre interior dispozitivul de
blocare al capacului pompei de eva-
cuare .

 Înclinați capacul spre interior, până
când acesta poate fi înlăturat .

 Clătiţi capacul sub jet de apă și înde-
părtaţi toate corpurile străine.
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Sub capac se află pompa de evacuare
(săgeată).

 Pericol de rănire ca urmare a cio-
burilor de sticlă.
Cioburile de sticlă din pompa de
evacuare sunt greu de observat.
Curățați cu atenție pompa de evacu-
are.

 Înlăturați cu grijă toate corpurile străi-
ne din pompa de evacuare. Rotiţi cu
mâna rotorul pompei pentru a verifica
dacă există și alte obstacole. Veţi
simţi că rotorul opune o ușoară rezis-
tenţă la rotirea manuală.

 Puneți la loc capacul, vertical, de sus
în jos.

Cuplați neapărat dispozitivul de blo-
care.

 Pagube ca urmare a curățării ne-
corespunzătoare.
Componentele sunt sensibile și se
pot deteriora în timpul curățării.
Curățați cu atenție pompa de evacu-
are.
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Cu ajutorul ghidului de mai jos veţi putea remedia majoritatea problemelor și de-
fecţiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a mașinii. Astfel veți putea
economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienți.

Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a
unei probleme.

Sunt enumerate doar erorile pe care le puteți remedia în regie proprie, dacă este
cazul. Toate celelalte erori sunt cuprinse în categoria  Eroare FXX.

Probleme tehnice

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Afișajul rămâne stins,
iar indicatorul luminos
Start nu clipește după
pornirea mașinii de la
butonul .

Ștecărul mașinii nu este introdus în priză.
 Introduceți ștecărul în priză.

Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat.
 Recuplați siguranța (amperaj minim - consultați eti-

cheta cu date tehnice).
 Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați

Serviciul Clienți Miele.

Mașina de spălat vase
se oprește în timpul
unui program.

Siguranţa de la tabloul electric s-a decuplat.
 Recuplați siguranța (amperaj minim - consultați eti-

cheta cu date tehnice).
 Dacă siguranţa se decuplează din nou, contactaţi

Serviciul Clienți Miele.
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Mesaje de eroare

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pe afișaj apare unul din-
tre următoarele mesaje
de eroare:

Înainte de a remedia problema:
 Opriţi mașina de spălat vase.

 Eroare FXX Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.
 Porniţi din nou mașina după câteva secunde.
 Reporniţi programul dorit.

Dacă mesajul de eroare reapare, este vorba de o de-
fecţiune tehnică.
 Opriţi mașina de spălat vase.
 Închideți robinetul de apă.
 Contactaţi Serviciul Clienţi Miele.

 Waterproof Sistemul Waterproof (de etanșeizare) s-a activat.
 Opriţi mașina de spălat vase.
 Închideți robinetul de apă.
 Contactaţi Serviciul Clienţi Miele.

 Eroare F78 Eroare la pompa de recirculare.
 Opriţi mașina de spălat vase.
 Porniţi din nou mașina.
 Reporniţi programul dorit.

Dacă eroarea reapare, este vorba de o defecţiune
tehnică.
 Opriţi mașina de spălat vase.
 Închideți robinetul de apă.
 Contactaţi Serviciul Clienţi Miele.
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Deschizător ușă

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pe afișaj apare următo-
rul mesaj de eroare:

Înainte de a remedia problema:
 Opriţi mașina de spălat vase.

 Eroare ușă Ușa nu se deschide automat. 
Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.
 Deschideți ușa cu mâna (consultați capitolul „Pri-

ma punere în funcțiune“, secțiunea „Deschiderea
ușii“) și reporniți mașina.

 Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați
Serviciul Clienți Miele.

După deschiderea ușii, mecanismul de închidere al
acesteia nu se cuplează. 
Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.
 Porniți din nou mașina.
 Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați

Serviciul Clienți Miele.
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Eroare legată de alimentarea cu apă

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pe afișaj apare unul din-
tre următoarele mesaje
de eroare:

 Dechid. robinet apă Robinetul este închis.
 Deschideţi complet robinetul.

 Alimentare cu apă Înainte de a remedia problema:
 Opriți mașina de spălat vase.

Alimentarea cu apă este blocată.
 Deschideți complet robinetul și reporniți progra-

mul.
 Curățați filtrul de la alimentarea cu apă (consultați

capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Cură-
țarea filtrului alimentării cu apă”).

 Presiunea apei de alimentare este mai mică de 50
kPa. 
Solicitați asistență de specialitate.

 Este posibil ca racordul scurgerii din locația de in-
stalare să se situeze prea jos și să fie nevoie să ae-
risiți evacuarea apei (consultați capitolul „Instala-
re”, secțiunea „Racordarea la sistemul de scurge-
re”).

 Eroare F18 A apărut o eroare tehnică.
 Opriți mașina de spălat vase.
 Închideți robinetul de apă.
 Contactați Serviciul Clienți Miele.
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Eroare legată de evacuarea apei

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pe afișaj apare următo-
rul mesaj:
 Evacuare apă

Înainte de a remedia problema:
 Opriţi mașina de spălat vase.

Probleme legate de evacuarea apei.
În cuva de spălare rămâne apă.
 Curăţaţi ansamblul de filtre (consultaţi capitolul

„Curăţare și întreținere”, secțiunea „Curăţarea fil-
trelor”).

 Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul
„Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea
pompei de evacuare”).

 Îndepărtaţi orice răsucire sau buclă a furtunului de
evacuare.
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Erori în sistemul AutoDos (dozarea automată a detergentului)

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pe afișaj apare următo-
rul mesaj: 
Introduceţi PowerDisk sau
dezactivaţi AutoDos cu OK

Funcția  AutoDos este activată și nu este introdus
niciun cartuș PowerDisk.
 Introduceți un cartuș PowerDisk (consultați capito-

lul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a de-
tergentului/AutoDos“).

 Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a de-
tergentului, dezactivați funcția cu OK sau cu buto-
nul  AutoDos.

Programul nu pornește
sau un program aflat
deja în derulare nu con-
tinuă. 
Pe afișaj apare următo-
rul mesaj: 
Cap.AutoDosdesch.

Capacul sistemului AutoDos nu este închis corect.
 Închideți capacul sistemului AutoDos și blocați ca-

pacul complet (consultați capitolul „Detergent“,
secțiunea „Dozarea automată a detergentului/Au-
toDos“).

 Atunci când capacul nu se închide complet, verifi-
cați dacă suportul cartușului PowerDisk stă drept
(consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Intro-
ducerea cartușului PowerDisk“).

 Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați
Serviciul Clienți Miele.

Pe afișaj apare următo-
rul mesaj: 
PowerDisk gol. Dezactivaţi
AutoDos cu OK.

Funcția  AutoDos este activată, iar cartușul
PowerDisk este gol.
 Schimbați cartușul PowerDisk (consultați capitolul

„Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a deter-
gentului/AutoDos“). 
Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a de-
tergentului, dezactivați funcția cu OK sau cu buto-
nul  AutoDos.

Pe afișaj apare următo-
rul mesaj, deși ați intro-
dus un nou cartuș
PowerDisk: 
PowerDisk gol. Dezactivaţi
AutoDos cu OK.

La înlocuirea cartușului PowerDisk, mașina de spălat
vase era oprită și, prin urmare, nu a recunoscut noul
cartuș PowerDisk.
 Porniți mașina înainte de a schimba cartușul

PowerDisk (consultați capitolul „Detergent”, secțiu-
nea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”,
„Introducerea unui cartuș PowerDisk”).
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Problemă Cauză posibilă şi remediere

La sfârșitul programu-
lui, pe afișaj apare ur-
mătorul mesaj: 
 Eroare F601

A apărut o eroare în sistemul AutoDos.
 Opriți și reporniți mașina de spălat vase.
 Verificați dacă suportul cartușului PowerDisk și

cartușul sunt așezate corect (consultați capitolul
„Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a deter-
gentului/AutoDos“).

 Activați funcția  AutoDos și porniți din nou pro-
gramul.

Dacă mesajul de eroare reapare, este vorba de o de-
fecțiune tehnică. Puteți continua să folosiți mașina de
spălat vase, dezactivând dozarea automată a deter-
gentului cu ajutorul butonului  AutoDos și dozând
manual detergentul prin compartimentul pentru de-
tergent.
 Dacă doriți să utilizați din nou dozarea automată a

detergentului, contactați Serviciul Clienți Miele.

La finalul programului,
pe afișaj apare următo-
rul mesaj: 
Problemă la AutoDos 
Mașina de spălat nu se
oprește la finalul pro-
gramului. 
Vasele nu sunt curate,
deoarece nu a fost do-
zată o cantitate sufici-
entă de detergent. 
Funcția  AutoDos se
dezactivează automat în
timpul desfășurării pro-
gramului.

A fost introdus un cartuș PowerDisk gol sau sistemul
AutoDos este blocat cu resturi de detergent. Nu are
loc o dozare suficientă a detergentului. 
Funcția  AutoDos a fost dezactivată automat.
 Opriți și reporniți mașina de spălat vase.

Pe afișaj apar mai multe mesaje.
 Curățați canalul de distribuție al sistemului Auto-

Dos (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea
„Curățarea AutoDos“).

 Curățați brațul inferior de stropire (consultați capi-
tolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea
brațelor de stropire“).

 Confirmați mesajele unul câte unul cu OK.
 Activați funcția  AutoDos, confirmând mesajul

AutoDos posibilă cu OK.
 Reporniți programul.

Acest program este prelungit cu până la 2,5 ore, pen-
tru a clăti ieșirea pentru detergent a sistemului Auto-
Dos.
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Problemă Cauză posibilă şi remediere

În timpul programului și
la finalul acestuia, pe
afișaj apare următorul
mesaj: 
Braţ stropire blocat 
Mașina de spălat vase
nu se oprește la finalul
programului. 
Vasele nu sunt curate,
deoarece nu a fost do-
zat detergent. Funcția
 AutoDos se dezacti-
vează automat în timpul
desfășurării programu-
lui.

Brațul inferior de stropire este blocat sau duzele bra-
țului inferior de stropire sunt înfundate. Funcția
 AutoDos se dezactivează automat în timpul desfă-
șurării programului, deoarece ieșirea pentru detergent
a sistemului AutoDos nu poate fi clătită complet.
 Opriți și reporniți mașina de spălat vase.

Pe afișaj sunt afișate mesaje.
 Verificați dacă brațul inferior de stropire se rotește

liber și rearanjați eventual articolele din cuvă, dacă
acestea blochează brațul.

 Curățați brațul inferior de stropire (consultați capi-
tolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea
brațelor de stropire”).

 Confirmați mesajele unul câte unul cu OK.
 Reporniţi programul.
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Probleme generale

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Indicatoarele luminoase
și afișajul sunt stinse.

Pentru a economisi energie electrică, mașina de spă-
lat vase se oprește automat.
 Reporniţi mașina de la butonul .

După spălare, în com-
partimentul pentru de-
tergent rămân lipite re-
sturi de detergent.

Atunci când a fost umplut, compartimentul pentru
detergent era încă umed.
 Adăugați detergent doar în compartimentul uscat.

Capacul compartimen-
tului pentru detergent
nu se închide.

Resturi întărite de detergent blochează clipsul de în-
chidere.
 Înlăturaţi resturile de detergent.

La finalul programului
rămâne o peliculă de
umezeală pe interiorul
ușii și pe pereţii cuvei.

Funcţionarea normală a sistemului de uscare. Umi-
ditatea se evaporă după un anumit timp.

În cuva de spălare ră-
mân resturi de apă la fi-
nalul programului.

Înainte de a remedia problema:
 Opriţi mașina de spălat vase.

Ansamblul de filtre din cuva de spălare este înfundat.
 Curăţaţi ansamblul de filtre (consultaţi capitolul

„Curăţare și întreținere”, secțiunea „Curăţarea fil-
trelor”).

Pompa de evacuare este blocată.
 Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul

„Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea
pompei de evacuare”).

Furtunul de evacuare este răsucit.
 Îndreptaţi furtunul de evacuare.



Ghid pentru soluţionarea problemelor

100

Zgomote

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pocnituri în cuva de
spălare

Unul dintre braţele de stropire se lovește de un arti-
col.
 Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele care

blochează brațele de stropire.

Zdrăngănit în cuva de
spălare

În cuva de spălare sunt vase așezate instabil.
 Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele astfel

încât să nu se miște.

Un corp străin (de ex. un ciob) s-a blocat în pompa
de evacuare.
 Înlăturați corpul străin din pompa de evacuare

(consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secți-
unea „Curățarea pompei de evacuare”).

Pocnituri în ţevile de
apă

Acestea pot proveni din conductele principale de apă
ale clădirii, respectiv de la secţiunea transversală
prea mică a conductei de apă.
 Acest lucru nu are nici o influenţă asupra funcţio-

nării mașinii de spălat vase. Dacă aveţi nedumeriri,
contactaţi un instalator calificat.
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Rezultate de spălare nesatisfăcătoare

Problemă Cauză posibilă şi remediere

Vesela nu este curată. Vesela nu a fost încărcată corect.
 Respectați indicațiile din capitolul „Încărcarea ma-

șinii de spălat vase“.

Programul nu a fost suficient de intens.
 Selectați un program mai intens (consultați capito-

lul „Privire de ansamblu asupra programelor“).
 Activați funcția „Extra curat“ (consultați capitolul

„Setări“, secțiunea „Extra curat“).
 Activați funcția „2. Clătire intermediară (consultați

capitolul „Setări“, secțiunea „2. Clătire intermedia-
ră“).

Nu s-a adăugat suficient detergent.
 Folosiți mai mult detergent la adăugarea manuală a

detergentului sau, eventual, schimbați detergentul.
 Măriți dozajul la adăugarea automată a detegentu-

lui (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Se-
tări“, secțiunea „AutoDos“.

Traiectoria brațelor de stropire este blocată de artico-
le din cuvă.
 Rearanjați articolele din cuvă astfel încât brațele de

stropire să se poată roti liber.

Ansamblul de filtre de la baza cuvei de spălare nu es-
te curat sau nu este poziționat corect. 
Acest lucru poate duce la înfundarea duzelor de stro-
pire ale brațelor.
 Curățați sau potriviți corect ansamblul de filtre.
 Curățați duzele de stropire ale brațelor (consultați

capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Cură-
țarea brațelor de stropire“).

Sticlăria și tacâmurile
sunt mânjite. Sticlăria
capătă un luciu albăs-
triu. Pelicula poate fi
ștearsă.

Dozajul programat pentru soluţia de clătire este prea
mare.
 Reduceţi dozajul (consultaţi capitolul „Setări”, sec-

țiunea „Soluţia de clătire”).
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Problemă Cauză posibilă şi remediere

Vesela, tacâmurile și
paharele nu sunt uscate
sau sunt pătate.

Este posibil să nu fie suficientă soluție de clătire, ori
ca rezervorul pentru soluție de clătire să fie gol.
 Reumpleți rezervorul, măriți dozajul sau schimbați

marca soluției de clătire (consultați capitolul „Pri-
ma punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clă-
tire”).

Vasele au fost scoase prea devreme din mașină.
 Lăsați-le mai mult timp în mașină (consultați capi-

tolul „Mod de utilizare”, secțiunea „Descărcarea
mașinii de spălat vase”).

Durata etapei de uscare a programului de uscare se-
lectat nu este suficientă pentru vesela din mașină (în
special vesela din plastic).
 Selectați funcția „Extra uscat“ (consultați capitolul

„Setări“, secțiunea „Extra uscat“).

Utilizați produse de curățare combinate, a căror pute-
re de uscare este prea slabă.
 Schimbați detergentul sau reumpleți rezervorul

pentru soluție de clătire (consultați capitolul „Prima
punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clăti-
re”).

Sticlăria capătă o cu-
loare maroniu-albăstru-
ie. Pelicula nu poate fi
ștearsă.

S-au depus ingrediente ale detergentului.
 Schimbaţi imediat detergentul.

Sticlăria devine mată și
se decolorează. Pelicula
nu poate fi ștearsă.

Sticlăria nu este potrivită pentru spălarea cu mașina
de spălat vase. Suprafața s-a modificat.
 Nu există remediu. 

Achiziţionaţi sticlărie rezistentă la spălarea cu ma-
șina de spălat vase.

Urmele de ceai sau ruj
nu au fost îndepărtate
complet.

Temperatura de spălare a programului selectat a fost
prea joasă.
 Selectaţi un program cu temperatură de spălare

mai ridicată.

Capacitatea de curăţare a detergentului folosit este
prea slabă.
 Schimbaţi detergentul.
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Problemă Cauză posibilă şi remediere

Pe veselă și tacâmuri
rămân urme albe vizibi-
le. Pe pahare și tacâ-
muri apar pete mate.
Pelicula poate fi ștear-
să.

Nu s-a folosit suficientă soluție de clătire.
 Măriți dozajul (consultați capitolul „Setări“, secțiu-

nea „Soluția de clătire“).

Nu este sare în rezervorul de sare.
 Umpleți rezervorul de sare (consultați capitolul

„Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Sare de re-
generare“).

Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.
 Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.

Au fost folosite produse de curățare combinate, nea-
decvate.
 Schimbați detergentul. Utilizați eventual tablete

sau detergent pulbere normal și completați și cu
sare de regenerare și soluție de clătire.

Unitatea de dedurizare a apei este programată la o
duritate prea scăzută a apei.
 Programați o setare mai ridicată a unității de dedu-

rizare (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Duri-
tatea apei“).

S-a adăugat prea mult detergent.
 Micșorați dozajul la adăugarea automată a dete-

gentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul
„Setări“, secțiunea „AutoDos“.

 Activați funcția „2. Clătire intermediară (consultați
capitolul „Setări“, secțiunea „2. Clătire intermedia-
ră“).

A fost adăugat prea puțin detergent combinat. Dedu-
rizarea este insuficientă.
 Măriți dozajul la adăugarea automată a detegentu-

lui (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Se-
tări“, secțiunea „AutoDos“.

 Completați cu sare de regenerare suplimentară.
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Problemă Cauză posibilă şi remediere

Articolele din plastic s-
au decolorat.

Cauza ar putea fi coloranții naturali, precum cei din
morcovi, roșii sau ketchup. Cantitatea ori capacitatea
de curățare a detergentului folosit nu sunt eficiente în
fața coloranților naturali.
 Folosiți mai mult detergent (consultați capitolul

„Detergent”). 
Articolele deja decolorate nu își mai recapătă cu-
loarea inițială.

Tacâmurile prezintă ur-
me de rugină.

Articolele afectate nu sunt rezistente la coroziune.
 Nu există remediu.

Achiziționați tacâmuri adecvate pentru spălarea cu
mașina de spălat vase.

După adăugarea sării nu s-a rulat nici un program.
Resturile de sare ajung în circuitul de spălare.
 După adăugarea sării, porniți întotdeauna progra-

mul  65 °C QuickPowerWash cu opțiunea
 Express fără vase.

Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.
 Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.
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Contact în caz de defecțiuni
În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le
puteți remedia dumneavoastră, vă ru-
găm să contactați reprezentanța Miele
sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să rezervați Serviciul Clienți
Miele online, la www.miele.com/servi-
ce.

Datele de contact ale Serviciului Cli-
enți Miele sunt trecute la finalul aces-
tor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denu-
mirea modelului și numărul de fabricație
(Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi
găsite pe eticheta cu date tehnice.

Eticheta cu date tehnice poate fi găsită
pe partea dreaptă a ușii.

Baza de date EPREL
De la 1 martie 2021, informațiile privind
etichetarea consumul de energie și ce-
rințele de proiectare ecologică pot fi gă-
site în baza de date a produselor euro-
pene (EPREL). Prin următorul link
https://eprel.ec.europa.eu/ puteți acce-
sa baza de date a produselor. Aici vi se
solicită să introduceți indicatorul mode-
lului.

Indicatorul modelului poate fi găsit pe
eticheta cu date tehnice.

AC xxxV xxHz
x,x kW
xx A

Made in xxx

X xxxx

M
at

.: 
xx

xx
xx

xx
Garanţie
Perioada de garanţie a mașinii este de 2
ani.

Mai multe informaţii puteţi găsi în Con-
diţiile de garanţie livrate împreună cu
produsul.

https://eprel.ec.europa.eu/


Serviciu Clienţi

106

Pentru institutele de testare
Documentul „Teste de comparaţie“ vă
oferă toate informaţiile referitoare la
efectuarea testelor de comparaţie și
măsurarea nivelurilor de zgomot. 
Cea mai recentă ediţie a acestui docu-
ment poate fi comandată prin e-mail la
adresa:

- testinfo@miele.de

Vă rugăm să vă comunicaţi adresa poș-
tală, precum și modelul și seria mașinii
de spălat vase (consultaţi eticheta cu
date tehnice).

Puteți descărca documentul și de pe
pagina de internet Miele.
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Pentru această mașină sunt disponibili
detergenți, substanțe de îngrijire și ac-
cesorii opționale. 
Toate produsele sunt concepute pentru
a fi compatibile cu mașinile de spălat
Miele.

Puteți achiziționa aceste produse și
multe altele de la reprezentanța dum-
neavoastră, de la Serviciul Clienți Miele
sau din magazinul online Miele.

Detergenţi
Cumpărând mașina de spălat Miele aţi
ales calitatea și performanţa. Pentru a
obţine permanent rezultate optime, este
important să folosiţi și detergenţii potri-
viţi. Deoarece nu orice detergent din
comerţ este potrivit pentru fiecare mași-
nă de spălat. 
De aceea există detergenţi Miele, creaţi
special pentru mașinile Miele.

PowerDisk

Rețetă specială Miele pentru o curățare
superioară în mașinile de spălat vase
Miele, cu sistemul automat de dozare a
detergentului AutoDos.

- Granule de pudră exclusiv de la Miele

- cu funcție de agent de clătire și de
sare

- cu componente pentru protejarea ar-
gintăriei și sticlăriei

- cu substanţă activă pentru curăţare în
profunzime

- cu superenzime - eficiente chiar și la
temperaturi joase

În cazul în care apa este dură, recoman-
dăm sistemul complet Miele: cartușul
PowerDisk, agentul de clătire și sarea
sunt perfect compatibile.

Tablete de detergent

- rezultate strălucitoare chiar și la mur-
dărie persistentă

- funcţii multiple, de ex. soluţie de clă-
tire, sare, aditivi de protejare a sticlei

- fără fosfaţi - nu poluează mediul

- fără dezambalare, datorită foliei dizol-
vabile în apă

Detergent pudră

- cu substanţă activă pentru curăţare în
profunzime

- cu enzime - eficient chiar și la tempe-
raturi de spălare scăzute

- cu formulă de protejare a sticlei, îm-
potriva coroziunii sticlei

Soluţie de clătire

- luciu și strălucire pentru pahare

- ajută la uscarea vaselor

- cu formulă de protejare a sticlei, îm-
potriva coroziunii sticlei

- dozare simplă și precisă cu ajutorul
capacului special

Sare de regenerare

- protejează mașina și vesela împotriva
depunerilor de calcar

- granulaţie mare
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Îngrijirea mașinii
Pentru îngrijirea optimă a mașinii de
spălat Miele există produse de curăţare
și îngrijire de la Miele.

Detergent pentru curăţarea mașinii

- se utilizează cu programul Curăţare
maşină fără a se doza detergent de
vase

- curăţarea eficientă în profunzime a
mașinii de spălat

- îndepărtează grăsimile, bacteriile și
mirosurile pe care le degajă acestea

- garantează rezultate de spălare per-
fecte

Agent anti-calcar

- înlătură depunerile masive de calcar

- acţiune blândă și protectoare datorită
acidului citric natural

Balsam

- îndepărtează mirosurile, calcarul și
depunerile ușoare

- menţine elasticitatea și etanșeitatea
garniturilor

Odorizant

- neutralizează mirosurile neplăcute

- miros proaspăt și plăcut de lămâie și
ceai verde

- fixare simplă și comodă pe coșul de
vase

- foarte economic, pentru 60 de spălări
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Sistemul de etanșeizare Miele
Dacă mașina de spălat vase este insta-
lată corect, sistemul de etanșeizare
Miele garantează protecţie împotriva
daunelor provocate de apă pe întreaga
durată de viaţă a mașinii.

Racordarea la alimentarea cu
apă

 Pericol pentru sănătate cauzat
de apa rezultată la clătire.
Apa din mașina de spălat vase nu
este potabilă.
Nu beți apă din mașina de spălat va-
se.

 Pericol pentru sănătate și pagu-
be ca urmare a apei de alimentare
contaminate.
Calitatea apei de alimentare trebuie
să corespundă cu cerințele privind
apa potabilă din țara respectivă în
care este utilizată mașina de spălat
vase.
Conectați mașina de spălat vase la o
sursă de apă potabilă.

Mașina de spălat vase poate fi racorda-
tă la apă rece sau caldă cu temperatura
maximă de 65 °C. 
Vă recomandăm racordarea la o sursă
de apă caldă doar dacă acest lucru este
economic din punct de vedere al costu-
lui energiei electrice și al duratei progra-
melor, de ex. dacă se folosește energie
solară. Astfel se economisesc costuri
cu energia electrică și timp. Astfel la
toate programele spălarea se va realiza
cu apă caldă.

Pentru programul SolarEconom (dacă es-
te disponibil) apa caldă de la reţea tre-
buie să aibă minimum 45 °C și maxi-
mum 65 °C (temperatura apei de ali-
mentare). 
Cu cât temperatura apei la alimentare
este mai ridicată, cu atât rezultatele de
spălare și uscare a vaselor vor fi mai
bune.

Furtunul de alimentare este de aprox.
1,5 m lungime. Dacă este nevoie, puteţi
achiziţiona un furtun de prelungire me-
talic, flexibil, de 1,5 m lungime (presiune
de testare de 14000 kPa/140 bar), dis-
ponibil la reprezentanța Miele sau la
Serviciul Clienți Miele.
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În locaţia de instalare a mașinii de spă-
lat vase trebuie să existe un robinet de
¾". Dacă acesta nu există, racordarea
mașinii la reţeaua de apă trebuie reali-
zată de către un instalator calificat.

Nu este necesară o supapă unisens.
Mașina corespunde cerințelor normelor
DIN aplicabile.

Presiunea apei de alimentare trebuie să
se situeze între 50 și 1.000 kPa. Dacă
presiunea apei de alimentare este prea
ridicată, trebuie să instalaţi un regulator
de presiune.

 Daune provocate de apa care se
scurge.
Punctul de racordare este supus pre-
siunii rețelei de apă, iar apa se poate
vărsa, provocând pagube.
Deschideți încet robinetul și verificați
să nu existe scurgeri. Ajustați poziția
garniturii și a racordului, dacă este
cazul.

 Pagube ca urmare a suprapresi-
unii.
O creștere a presiunii apei pentru
scurt timp poate deteriora compo-
nentele mașinii de spălat vase.
Aceasta trebuie racordată la un sis-
tem de conducte bine ventilat.

 Pericol de electrocutare de la
tensiunea de rețea.
În furtunul de alimentare cu apă se
găsesc componente alimentate.
Nu scurtați sau avariați furtunul de
alimentare (vezi imaginea).
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Racordarea la sistemul de
scurgere
Sistemul de evacuare al mașinii este
dotat cu o supapă de reţinere, care îm-
piedică apa murdară să revină în mași-
nă prin furtunul de evacuare.

Mașina de spălat vase este prevăzută
cu un furtun de evacuare flexibil de
aprox. 1,5 m (diametru interior: 22 mm).

Furtunul de evacuare poate fi prelungit
printr-un element de îmbinare și încă un
furtun. Distanţa de evacuare prin pom-
pare nu trebuie să depășească 4 m, iar
înălţimea de evacuare prin pompare nu
trebuie să depășească 1 m.

Dacă furtunul de evacuare urmează a fi
racordat direct la scurgerea din locaţia
de instalare, folosiţi colierul furnizat
(consultaţi schema de instalare).

Furtunul poate fi orientat la stânga sau
la dreapta mașinii.

Racordul pentru furtunul de evacuare
din locaţia de instalare poate fi adaptat
diferitelor diametre ale furtunului. În ca-
zul în care racordul intră prea adânc în
furtunul de evacuare, racordul va trebui
scurtat. În caz contrar, furtunul de eva-
cuare se poate bloca.

Nu scurtaţi furtunul de evacuare.

Nu îndoiți furtunul de evacuare, nu
trageți de el și nu exercitați presiune
asupra sa.

 Daune provocate de apa care se
scurge.
Apa se poate vărsa, provocând pa-
gube.
După racordarea mașinii la alimenta-
rea cu apă, verificaţi ca toate racor-
durile să fie etanșe.
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Aerisirea sistemului de scurgere

În cazul în care racordul scurgerii din lo-
caţia de instalare este situat sub nivelul
ghidajului roţilor coșului inferior din ușa
deschisă, sistemul de scurgere trebuie
aerisit. În caz contrar, în timpul progra-
melor poate apărea efectul de sifonare,
cauzând golirea mașinii de apă.

 Deschideți complet ușa mașinii de
spălat vase.

 Scoateţi coșul inferior.

 Introduceți o șurubelniță în orificiul
central al supapei de aerisire, pe pe-
retele din stânga al cuvei .

 Continuați să apăsați șurubelnița în
orificiu și perforați membrana aflată
acolo .

Acum orificiul de aerisire a sistemului de
evacuare a apei este deschis.
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Conectare la rețeaua electrică
La livrare, mașina este prevăzută cu
ștecăr, pentru conectare la rețeaua
electrică prin intermediul unei prize.

Amplasați mașina de spălat vase în așa
fel încât priza să fie accesibilă. Dacă
priza nu este accesibilă, trebuie montat
un dispozitiv suplimentar de decuplare
pentru toți polii.

 Pericol de incendiu ca urmare a
supraîncălzirii.
Funcționarea mașinii de spălat vase
conectată la prize multiple și prelun-
gitoare poate duce la o suprasolicita-
re a cablurilor.
Din motive de siguranță, nu folosiți
prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o in-
stalație electrică realizată conform nor-
mei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recoman-
dăm utilizarea unui întrerupător de cu-
rent rezidual (RCD) a tipului  în insta-
lația electrică a locuiței dumneavoastră
alocată conexiunii electrice a mașinii de
spălat vase.

Un cablu de alimentare deteriorat poate
fi înlocuit doar cu un cablu special, de
același tip (disponibil la Serviciul Clienți
Miele). Din motive de siguranță, înlocui-
rea cablului se va face doar de către un
specialist calificat sau de către Serviciul
Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul cores-
punzător sunt indicate în instrucțiunile
de utilizare sau pe eticheta cu date teh-
nice a respectivului aparat. Comparați
aceste indicații cu datele conexiunii
electrice de la fața locului.
În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați
un electrician.

Mașina nu se conectează la invertoare
insulare care se utilizează împreună cu
surse autonome de energie, precum
sistemele de panouri solare. La pornirea
mașinii de spălat vase pot surveni opriri
de siguranță ca urmare a fluctuațiilor de
tensiune. Componentele electronice se
pot avaria.
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Date tehnice

Model mașină de spălat vase normal XXL

Înălțime aparat de sine stătător 84,5 cm
(reglabil +3,5 cm)

-

Înălțime aparat încastrat 80,5 cm
(reglabil +6,5 cm)

84,5 cm
(reglabil +6,5 cm)

Înălțime nișă de încastrare min. 80,5 cm (+6,5 cm) min. 84,5 cm (+6,5 cm)

Lățime 59,8 cm 59,8 cm

Lățime nișă de încastrare 60 cm 60 cm

Adâncime aparat de sine stătă-
tor

60 cm -

Adâncime aparat încastrat 57 cm 57 cm

Greutate max. 58 kg max. 49 kg

Tensiune consultați eticheta cu date tehnice

Putere instalată consultați eticheta cu date tehnice

Amperaj consultați eticheta cu date tehnice

Certificate de testare acordate consultați eticheta cu date tehnice

Presiunea apei (debit) 50–1.000 kPa
(0,5–10 bar)

50–1.000 kPa
(0,5–10 bar)

Racord de apă caldă până la max. 65 °C până la max. 65 °C

Înălțime pompă de evacuare max. 1 m max. 1 m

Lungime pompă de evacuare max. 4 m max. 4 m

Cablu de alimentare aprox. 1,7 m aprox. 1,7 m

Capacitate 13/14 seturi de vase* 13/14 seturi de vase*

Banda de frecvență a modulu-
lui WiFi

2,4000 GHz – 2,4835 GHz

Putere maximă de emisie a
modulului WiFi

<100 mW

* în funcție de model
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Declaraţie de conformitate
Miele declară prin prezenta că această maşină de spălat vase corespunde Directi-
vei 2014/53/UE.

Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la una dintre urmă-
toarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro

https://www.miele.ro








Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

România
SC Miele Appliances SRL
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, parter
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro
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