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en - Caring for the environment
Tips for saving energy
This heat-pump tumble dryer offers the
latest technological features. These help
reduce its energy consumption during drying by about 50 % compared to the energy
consumption of conventional electrically
heated tumble dryers.
The following tips will help you to make further savings in energy consumption:
– Make sure your laundry is spun in the
washing machine at the maximum spin
speed.
– Carry out the final rinse in the washing
machine with hot water. This results in a
lower residual moisture content and increased residual heat in the laundry after
washing. This reduces the time required
for drying and thus saves energy.
– Sort the laundry:
- by fibre and weave,
- by the required level of drying,
- by residual moisture.
– Dry the maximum amount specified for
the drying programme whenever possible.
Energy consumption is more economical
for a full load. Partial loads are not economical. Over loading the drum hampers
drying results and affects the finish.
– The drying process is more efficient with a
clean fluff filter and heat-exchanger. This
reduces the time it takes to dry the laundry as well as the amount of energy required.
– Ensure sufficient room ventilation.
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en - Warning and Safety instructions
Appropriate use
 This tumble dryer is intended only for use in a commercial environment.
This tumble dryer complies with current safety requirements. Inappropriate use can,
however, lead to personal injury and damage to property.
It is essential to read these operating instructions before using the tumble dryer for the
first time. They contain important information for your safety, as well as information on
using and maintaining the tumble dryer. This prevents both personal injury and damage
to the machine.

 This tumble dryer is only intended for drying fabrics which have been washed in a water
solution, and marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.
Any other applications may be dangerous. Miele cannot be held liable for damage resulting
from incorrect or improper use or operation.

 To prevent the risk of fire, do not dry the following items in the tumble dryer:
– Items that have not been washed.
– Items that have not been thoroughly cleaned and are still soiled with grease, oil or other
deposits (such as cooking oils, cosmetics, lotions, etc). If items have not been thoroughly cleaned, there is a danger that they might ignite when heated, even after they
have been removed from the tumble dryer at the end of the programme.
– Items (e.g. mops and floor cloths) that have been treated with inflammable cleaning
agents or which contain residues of acetone, alcohol, benzene, petrol, kerosene, stain
remover, turpentine, wax and wax remover or other chemicals.
– Items that have been cleaned using industrial chemical agents (e.g. professional drycleaning agents).
– Items that have been splashed with hair lacquer, hair spray, nail varnish remover or similar substances.
Heavily soiled laundry must be washed particularly thoroughly to prevent a risk of fire.
Increase the cleaning agent dosage and select a higher wash temperature.
Wash the laundry several times if necessary.

 If the tumble dryer is to be operated in an area accessible to the public, the supervisor
must ensure that it can be operated safely without risk of danger to others.

 The tumble dryer must not be used in a non-stationary location (e.g. on a ship).
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en - Warning and Safety instructions
Technical safety
 This tumble dryer must only be set up and commissioned by a Miele Service technician
or authorised Miele Service Dealer.

 Before installation check the tumble dryer for any obvious damage. A damaged tumble
dryer must not be installed and/or used.

 The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed when correctly earthed.
It is essential that this standard safety requirement is met. If in any doubt, please have the
on-site wiring system tested by a qualified electrician. Miele cannot be held liable for the
consequences of an inadequate earthing system (e.g. electric shock).

 The tumble dryer is only electrically disconnected from the power supply, if
– the plug has been disconnected from the socket.
– it is switched off at the main switch, or the mains electrical fuse is disconnected (on
site).

 Tumble dryers with damage to the control panel or wire insulation must not be used until
they have been repaired.

 Unauthorised repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which Miele
cannot accept liability. Repairs should only be undertaken by a Miele approved service
technician, otherwise any subsequent damage will not be covered by the guarantee.

 Faulty components must only be replaced by genuine Miele original spare parts. The
safety standards of the tumble dryer are guaranteed only when these parts are fitted.

 Do not operate the tumble dryer in a room where cleaning machines operate with
solvents containing CFCs. During combustion, any vapours that are emitted will break
down into hydrochloric acid, leading to consequential damage affecting laundry and the
machine. Air exchange must not take place between rooms if machines are set up in separate rooms.

 Only allow clean, fresh air to be fed into the tumble dryer. Air entering the machine must
not contain vapours with chlorine, fluorine or other solvents.

 The air intake vent is found on the rear of the tumble dryer. The exhaust vent is found in
the lid. Under no circumstances should these vents be sealed or covered by objects (e.g.
laundry baskets, blankets or towels) (see installation instructions).

 Never use or store benzine, petrol or any easily flammable liquid near to the tumble
dryer. Otherwise, there is a risk of fire and explosion.

 The tumble dryer must be serviced in a timely and professional manner. Otherwise,
there is a potential risk of loss in performance, faults and fire.

 This tumble dryer contains fluorinated greenhouse gases as a refrigerant. They are hermetically sealed. Designation: R 134a

 Do not damage, remove or bypass the safety features and control elements of the
tumble dryer.

 Only operate the tumble dryer when all removable outer panels are in place so that it is
impossible to touch an electrical component or moving part.
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en - Warning and Safety instructions
Correct use
 The tumble dryer may only be operated when the heat-pump module is installed and
connected to the tumble dryer.
Always ensure sufficient room ventilation (see installation instructions).

 Ensure that the heat-pump is connected to the tumble dryer correctly and without any
gaps. It should not be possible to gain access between the machines. This will otherwise
pose a danger of injury.

 This tumble dryer can only be used by people with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience or knowledge, if they are supervised whilst using it or
have been shown how to use it in a safe way by an authorised person.

 Children under 8 years of age must be kept away from the tumble dryer unless they are
constantly supervised.

 Children aged eight and older may only use the tumble dryer without supervision if they
have been shown how to use it in a safe manner. Children must be able to understand and
recognise the possible dangers caused by incorrect operation.

 Children must not be allowed to clean or maintain the tumble dryer unsupervised.
 Children should be supervised in the vicinity of the tumble dryer. Never allow children to
play with the tumble dryer.

 Always close the tumble dryer door after each drying cycle. This will prevent:
– Children climbing into the tumble dryer or hiding things in it.
– Pets or other small animals climbing into the tumble dryer.

 During the drying process, the door glass and the frame around the drum door will get
hot. Please be aware that the laundry may also be hot if it is removed from the tumble
dryer before the end of the drying programme.
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Safety measures in the event of leaking refrigerant
 The heat-pump coolant circuit contains a non-toxic, odourless refrigerant (R134a). If released into the atmosphere it is rapidly volatised. Because it is heavier than air, it can displace oxygen and pose a danger of asphyxiation in small unventilated rooms.

 If any damage is found on the copper pipes on the heat-pump, stop using the machine
and vacate the room immediately.
– Warn other people present of the danger.
– Please see the safety data sheet for further information on how to handle this refrigerant.
– Call Service.

Preventing problems
 Empty all pockets to prevent the risk of flammable items such as lighters, matches,
candles and cosmetics getting into the tumble dryer.

 Always make sure that the tumble dryer drum is stationary before reaching in to remove
laundry. Do not touch a drum that is still rotating. Reaching into a moving drum poses a
significant danger of injury.

 Many drying programmes include a cooling phase for the laundry. These drying programmes are only finished once the cooling phase is complete. This ensures that the laundry items do not remain at a high temperature and do not become damaged.
Only unload the tumble dryer once the drying programme has come to a complete finish.
Otherwise, a fire risk is posed by hot laundry self-igniting when it is stored or packaged.

 Never use the tumble dryer without the fluff filters in place. Otherwise there is a risk of
fire.
A damaged fluff filter must be replaced immediately. Otherwise, the air paths and heating
may become clogged with fluff. If this is the case, it is no longer possible to guarantee that
the tumble dryer will operate without issues.

Using accessories
 Only use genuine original Miele accessories and spare parts with this appliance. Using
accessories or spare parts from other manufacturers will invalidate the warranty and Miele
cannot accept liability.
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en - Description of the machine
PT 8257/8337 WP
b

g

a
f
h
c

d

e

i

a Emergency off switch

The emergency off switch should only be activated in the event of danger or in order to
prevent danger. When this switch is activated, the machine is immediately switched off
and put in a safe condition. Once the danger has been averted, the switch can be unlocked again by turning the knurled washer to the right.
b Fascia panel
c Drum door

The drum door is opened by pulling on the door handle.
d Fluff filter compartment cover

The fluff filter compartment cover is opened by pulling on the handle.
e Machine feet (4 units)

To ensure that the tumble dryer is aligned horizontally and evenly, its height can be adjusted by turning the machine feet.
f Electrical connection

The permitted supply voltage is specified on the data plate of the tumble dryer.
g Air outlet vent

The hot air that is blown out from the heat exchanger to cool it warms the room air.
h Air intake vent
i Condensate drainage
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en - Description of the machine
Controls

a Display

When the tumble dryer is switched on, the welcome screen will appear briefly followed
by the programme list. The most recently started programme is pre-selected (highlighted).
b Function buttons

These buttons are allocated specific functions, which vary according to the machine
status. The current functions of these buttons are shown in the display via the buttons.
After the button is activated, the selected function remains highlighted in the display.
Alternatively, the function buttons can be reprogrammed to “Direct button assignment”.
In this case, the first 6 programmes in the programme list can be selected directly using
buttons 1–6.
c  button

The light ring around the button flashes when a selected programme can be started. The
selected programme starts when the start button is pressed. After a programme has
been started, the display content can be shown as before by pressing the start button
again.
d PC optical interface

Using PC software, data can be transmitted to and from the controls to a PC.
e Selector dial

The outer ring is used to select the display and input fields. Pressing the inner button allows changes to be made to the display selection and input fields and also confirms
these changes.
f Card reader

If the machine is programmed for card operation, only drying programmes on the card
can be selected. The card must be inserted into the card reader in the direction of the
arrow.
g  button

Switches the machine on.
h  button

Switches the machine off.
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en - Description of the machine
Function buttons
 Stop/end
Pressing this function button stops the current programme or ends the currently stopped
programme.
 Block plus
The corresponding programme block (e.g. Pre-drying) is added to the programme.
 Functions
Another language can be temporarily selected by pressing this button.
 Start time
If this button is pressed before the programme is started, the start time can be set individually for the programme.
 Information
Programme information is shown in the display after this button is pressed.
 Skip
Pressing this button allows the current programme to be skipped or a programme block to
be repeated.
 Back to previous display
The previous display is shown by pressing this button.
 Information on previous/next line
Some of the messages in the display are more than one line long. Touch the  or  arrow
button to read them in full.
 Save
Any saved settings are accepted by pressing this button.
 Programme locked
The current programme is locked by pressing this button. After 1 minute, the locked programme can no longer be stopped or cancelled by pressing the Stop/end button .
 Programme unlocked
Pressing this button unlocks a locked programme.
 Operating data
The operating data is displayed when this button is pressed.
 Data transfer

Operator programme card
Initially, there are no programmes on this card. Please refer to the programming instructions for information on how data is transferred from the controls to the card.
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If a card with saved programmes is placed in the card reader before the programme is
started, the controls no longer access the internal programme memory. The content of
the card is read and displayed as a programme list with the reference “Card operation”.

The card can hold a maximum of 30 programmes consisting of 6 blocks each. The back of
the card can be labelled.
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en - Drying
Not all fabrics are suitable for drying in a tumble dryer. Please observe the symbols on the
fabric care label.
Symbols on care labels:
–  Dry at normal temperature
–  Dry at low temperature
–  Do not tumble dry
Tip: For even drying results and to avoid damaging fabrics, sort the laundry by fibre and
weave.
 Only tumble dry items that have a care label stating that they are suitable for tumble
drying.
Tumble drying unsuitable fabrics poses a fire hazard.
The following fabrics must not be tumble dried:
– Fabrics which contain a large proportion of rubber, foam rubber or rubber-like materials.
– Fabrics treated with inflammable detergents.
– Items which have been splashed with hair lacquer, hair spray, nail varnish remover or
similar substances.
– Items soiled with oil, grease and similar residues, e.g. kitchen linen and linen used in
beauty clinics.
– Items such as mop heads and floor cloths containing residual wax or chemicals.
– Damaged items that contain fillings, e.g. pillows and jackets.
– Fabrics contaminated by greases and oils that have not been adequately washed. Use a
heavy-duty detergent for very heavily soiled items (e.g. workwear). Please seek advice
from the detergent manufacturer in this regard.
Drying woollen or linen fabrics
Woollen items and fabrics containing wool have a tendency to become matted.
 Use the “Woollens” programme only to dry woollen items and fabrics containing wool.

Pure linen has a tendency to roughen if tumble dried.
 Please follow the manufacturer's instructions.

Protect the drum from damage (scratches and dents).
 Before placing items in the tumble dryer wrap any large metal parts such as buckles,

hooks, clasps and zips etc. with a cloth.
Items with closed metal zips can cause the moisture sensing electrodes in the drum ribs to
be bridged. This can lead to the drying process running on for too long or to not finish at
all.
 Dry these items with the zip open.

Loopknit and woven textiles (e.g. t-shirts) have a tendency to shrink depending on quality.
This can be made worse by over-drying.
 Do not use the “Cottons Extra Dry” programme for these items.
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Starched laundry can be machine dried. Select the most appropriate programme for ironing by hand.
 Sort the laundry according to the level of dryness required.

It is not necessary to sort according to size.
Small items can find their way into duvet covers and pillow cases during the drying programme.
 Close or fasten duvet covers and pillow cases before drying them.

Underloading is uneconomical. Overloading will impair the drying result and the laundry
finish.
 Dry using the maximum load for the programme whenever possible.
 Rinse laundry in the washing machine using hot water in the final rinse.

This reduces the residual moisture level and maintains heat in the laundry which helps
keep processing time down, thus saving energy.

Before commissioning
 Wipe the inside of the drum with a soft, dry cloth before loading the tumble dryer with

laundry.

Switching on the tumble dryer
 Switch the machine on at the main switch (on site).
 Press the  button on the tumble dryer.

M

The welcome screen will be displayed.
PROFESSIONAL
PT 8xx7

Welcome

After the welcome screen, the programme list appears in the display. The most recently
started programme is pre-selected (highlighted).
1

Cottons extra dry

0%

2

Cottons dry

0%

3

Cottons damp

20%





Loading laundry into the tumble dryer
 Open the drum door on the tumble dryer.
 Unfold the pre-sorted laundry and place loosely into the drum.

The laundry must not contain any objects (e.g. dispenser containers).
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Load capacities (dry weight)
PT 8257 WP

PT 8337 WP
Drum volume

250 l

325 l
1, 2, 3, 4, 5 Cottons

10–13 kg

13–16 kg
6, 7, 8 Minimum iron

5 kg

6.6 kg
9 Woollens

4 kg

5.2 kg
10 Delicates

2 kg

2.6 kg
11, 12 Timed drying programme

10–13 kg

13–16 kg
13, 14 Proofing, Outerwear

5–6.6

6.6–9

Closing the drum door
 Shut the drum door with a gentle swing.

Be careful not to trap any items in the door when closing it.
Fabrics could be damaged if they are trapped.

Selecting a programme
The tumble dryer is equipped with an electronic scanning system that constantly monitors
the moisture content of the laundry. As soon as the selected drying level is reached, the
laundry is cooled and the drying process is ended automatically. Different drying programmes can be selected for different types of fabric and depending on the further treatment required.
1

Cottons extra dry

0%

2

Cottons dry

0%

3

Cottons damp

20%





 Select the required drying programme by rotating the selector dial.

The selected drying programme remains highlighted.
 Confirm the selected drying programme by pressing the inner button on the selector dial.
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Selecting the additional “Block+”  function
(Not for standard programmes)
2
0 %

Cottons dry

10,0 / 13,0 kg

Drying

70 °C

Cooling down









Example display after programme confirmation

 Press the  function button to add the required programme block to the drying pro-

gramme (e.g. Pre-drying).
The  field remains highlighted after the function button is pressed.
2
0 %

Cottons dry

10,0 / 13,0 kg

Drying

70 °C

Cooling down









Example display with Block+ function selected

The function can be de-selected by pressing the function button again.

Starting a drying programme without making changes
If you do not want to make any further changes to the drying programme:
 Press the  button to start the drying programme.

The drying programme is now running.

Making changes to the drying programme before starting it
The following steps describe how to make changes to the parameters, such as load capacity, temperature or residual moisture, before the programme starts.
 First press the selector dial to confirm the selected programme.
2
0 %

Cottons dry

10,0 / 13,0 kg

Drying

70 °C

Cooling down







The maximum load capacity appears in the top right-hand side of the display. You now
have the option of making changes to the drying programme.

16

en - Drying
Changing the load capacity
Before the programme starts, you can enter the corresponding load manually by taking the
following steps:
 Rotate the selector dial until the entry field for the load capacity is selected.
2
0 %

Cottons dry

10,0

Drying

13,0 kg

70 °C

Cooling down






 Press the selector dial to confirm the selection.

The load capacity can now be changed by rotating the selector dial.
 Rotate the selector dial until the corresponding load has been set.
 Press the selector dial again to confirm the set load.

You have now changed the load capacity.
Changing the temperature
Before the programme starts, you can individually set the temperature for the drying programme by taking the following steps:
The temperature can be set in 1 °C intervals from cold, 30–80 °C.
 Rotate the selector dial until the entry field for the temperature is selected.
2
0 %

Cottons dry

13,0 kg

Drying

70 °C

Cooling down





 Press the selector dial to confirm the selection.

The temperature can now be changed by rotating the selector dial.
 Rotate the selector dial until the required temperature has been set.
 Press the selector dial again to confirm the set temperature.

You have now changed the temperature for the drying programme.
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Changing the residual moisture target
Before the programme starts, you can individually set the residual moisture target for the
fabrics by taking the following steps:
The residual moisture target can be set in 1 % intervals from -4 % to 40 %.
 Rotate the selector dial until the entry field for the residual moisture target is selected.
2
0 %

Cottons dry

13,0 kg

Drying

70 °C

Cooling down





 Press the selector dial to confirm the selection.

The residual moisture target can now be changed by rotating the selector dial.
 Rotate the selector dial until the required residual moisture target has been set.
 Press the selector dial again to confirm the set residual moisture target.

You have now changed the residual moisture target for fabrics.
Starting a drying programme
Once you have made all the required changes, you can start the modified drying programme.
 Press the  button.

The drying programme is now running. The programme sequence is shown in the display.
2
0 %

Cottons dry
>40 % 

Drying
Cooling down

Finish at




12:35


Example of programme sequence display

In the second display line (Drying in the above example display), the current residual moisture (>40 %) and the  symbol (= heating activated) are also displayed. The next programme block is shown in the 3rd display line.
The time for the end of programme is shown to the right of the display (here: Finish
at 12:35).
The end of programme display has an autonomous learning function. Several programme
sequences are therefore required for the exact time.

End of programme
2

Cottons dry

Programme finished
Anti-crease

Finish at




Example of end of programme display
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en - Drying
The end of programme is indicated by a message in the display. At the same time, a
buzzer sounds for several seconds. The anti-crease phase is then started.
In the anti-crease phase, the drum will rotate at brief intervals to keep the laundry from
creasing.

Removing the laundry
 The laundry may only be removed from the tumble dryer once the drying programme
has come to a complete finish (i.e. not before the end of the cooling phase).
Hot laundry can self-ignite and cause a fire when folded or put away.
 Pull the door handle to open the drum door.
 Remove the laundry.

Ensure that you do not leave any items of laundry in the drum.
Otherwise, these items of laundry could be damaged by overdrying when the tumble
dryer is next used.

Checking the fluff filter
The fluff filter must be checked for contamination after each drying process.
 Pull the door handle to open the fluff filter compartment.
 Check whether the fluff filter is dirty and clean it if necessary.
 Close the fluff filter compartment again.

An opened fluff filter compartment poses a trip hazard.
2

Cottons dry

Programme finished
Warning: lint filter blocked.



Example display when fluff filter is dirty

The following message appears in the display when the fluff filter is dirty: Warning: lint filter
blocked.. In such a case, the fluff filter must be cleaned immediately after the end of programme.
If the message is still displayed after the fluff filter has been cleaned, the heat exchangers
must be checked via the rear service panel and cleaned if necessary (see “Cleaning and
maintenance”).

Switching off the tumble dryer
Switch off the tumble dryer if no further drying programmes are to be run.
 Close the drum door.
 Press the  button.

The tumble dryer is now switched off.
 Then switch off at the main switch (on site).
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en - Drying in programme card or coin operation mode
Programme card operation mode
Cards with one programme are intended for a particular model of machine. Blank cards
can be used in any machine.
 Press the  button to switch on the tumble dryer.

The welcome screen will appear in the display.
Only one suitable programme card may be inserted into the card reader. Do not use any
other objects.
Otherwise, the card reader can become damaged.

Inserting the programme card into the card reader

 Insert the card into the card reader.
Card operation
17

Fire service

45 °C

18

Minimum iron

60 °C





Example display: programme list in card operation

A list with the programmes on the card now appears in the display.
Selecting a programme
 Select the required drying programme by rotating the selector dial.

The selected drying programme remains highlighted.
 Confirm the selected drying programme by pressing the inner button on the selector dial.
 Press the  button to start the programme.

The selected drying programme is now running.
After the  button has been pressed, the programme card can be removed from the card
reader. The programme will be deleted at the end of the programme.

20

en - Drying in programme card or coin operation mode
Resolving programme card errors
If the programme card is inserted into the slot the wrong way round, the following message
will appear in the display:


Card fault
Card incorrectly inserted in card reader.


 Remove the programme card from the card reader.
 Reinsert the right side of the programme card into the card reader.

If the programme card is not suitable for this model of machine, the following message will
appear in the display:
Card operation
Programmes on the card are only suitable
for machine type ??.



Example display: programmes unsuitable for this model of machine on the programme card

 Remove the programme card from the card reader.
 Use a programme card suitable for the available machine model.

Laundry load card operation
A laundry load that requires a special process is assigned to a card with the corresponding
programme. Only this one programme is found on this programme card.
This function can be activated via the Card access menu option in the Supervisor level. The
tumble dryer controls will then only accept programme cards for laundry loads (on which
there is one programme). The internal programmes in the tumble dryer can no longer be
accessed.

Drying with payment system C 4060/C 4065/C 4070
When drying with a payment system, the following operating steps must be observed in
the same order to avoid losing money or tokens.
1. Load the laundry and close the drum door.
2. Press the  button.
3. Select a programme
4. Insert money or token into the payment system.
5. Press the  button.
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en - Additional functions
Changing the language
Before starting the programme, the language can be changed temporarily with the
 function button.
1

Cottons extra dry

0%

2

Cottons dry

0%

3

Cottons damp

20%





 Press the  function button.

The following will appear in the display:
Settings

Back

<-

Main menu

Language
Supervisor level





 Press the selector dial to confirm the Language option.
Settings

Back

<-

Language

english (GB)
español





 Select the required language by rotating the selector dial.
 Press the selector dial to confirm the selected language.

If the machine is not operated for 5 minutes, or if a programme is not started within this
time, the language is reset to the original language setting.

Setting a start time
A later drying start time can be allocated to a programme using the  function button.
Once the programme has been selected, the start time can be selected via the  function
button.
2
0 %

Cottons dry

10,0 kg

Drying

70 °C

Cooling down






Example display after the programme selection

 Press the  function button.
2

Cottons dry

Start time: 16 :10

13,0 kg
Start date:

2.9.2017

After selection press the start button.
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The current time and date are now shown in the display. The entry field for hours is highlighted.
Setting the start time
 Press the selector dial to select the hour.

The start time (hour) can now be modified.
 Rotate the selector dial to change the hour.
 Press the selector dial to confirm your selection.
 Rotate the selector dial until the field for minutes is highlighted.
 Press the selector dial to select the minutes.

The start time (minutes) can now be modified.
 Rotate the selector dial to change the minutes.
 Press the selector dial to confirm your selection.

Setting the start date
 Rotate the selector dial until the Start date: (day) entry field is highlighted.
 Press the selector dial to select the day.

The start date (day) can now be modified.
 Rotate the selector dial to change the day.
 Press the selector dial to confirm your selection.
 Change the month and year of the start date if necessary.

The required start time is now set.
Starting the programme at the set start time
 Press the  button.
2
0 %

Cottons dry

13,0 kg

Drying

16:15-2.9.2017

Start:

6:00-3.9.2017





Example display: current time, date and set start time

The programme will start at the time set.
If the drum door is then opened again, the  button must be pressed again.
Cancelling the start time
 If you do not want to accept the set start time, press either the  or  function button

again.

Stopping a programme
 Press the  button to stop the current drying programme.

23

en - Additional functions
2

Cottons dry

Programme stop
Press the start button.





The programme is stopped. The programme can be continued by pressing the  button.

Cancelling a programme
 Press the  button twice in succession to cancel the current drying programme.

The programme is cancelled.

Skipping a programme (skipping programme blocks)
Parts of the programme can be skipped or repeated by taking the following steps:
 Press the  function button to stop the current drying programme.

The programme is stopped.
2

Cottons dry

Programme stop
Press the start button.





 Press the  function button.

The current programme area or programme block is shown in the display.
Change order

-> 2 Cottons dry

Programme stop
Area 1

Drying







 Select the Area menu option by rotating the selector dial.

The Area menu option is now highlighted.
 Press the selector dial to confirm the selection.
 Select Area 1 Drying or Area 2 Cool down using the selector dial.
 Press the selector dial to confirm the selection.
Area 1

Drying

Block 1

Drying






 Select the Block menu option by rotating the selector dial.

The Block menu option is now highlighted.
 Select Block 1–10 Drying or Block 1–10 Cool down using the selector dial.
 Press the selector dial to confirm the selection.
 Press the  function button to save the settings.
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 Now press the  button to skip or press the  function button to cancel skipping and

to return to the programme stop.

Displaying programme information
2

Cottons dry

Start date and time

10.9.2017

Start time 9:47









 Press the  function button during the programme sequence.

Further information on the drying programme is now shown in the display:
Time after start
Time left

0 h 23 min

0 h 11 min

Programme finished
Area 1

Drying

Block 1

Drying

10:21 Clock

Actual exhaust air temp. 59 °C
Peak load
Anti-crease



No
3 s /87 s /60 min

Recirculation/vent baffle
2



Recirc. air



Cottons dry
Block end signal

Yes





 Press the  function button to return to the programme sequence.
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Standard programmes
Drying programme

Suitable fabrics

1 Cottons extra dry 0 %
(Normal)

Multi-layer and especially thick fabrics made from cotton/
linen that are not fully dried with the Cottons dry programme.

2 Cottons dry 0 %
(Normal)

Single and multi-layer cotton/linen fabrics.
PT 8257: 10–13 kg
PT 8337: 13–16 kg

3 Cottons damp 20 %
(Machine iron)
4 Cottons damp 25 %
(Machine iron)

Maximum load size
(dry weight)

Cotton and linen fabrics that are to be ironed.

5 Cottons damp 40 %
(Machine iron)
6 Minimum iron dry 0 %
(Normal)
7 Minimum iron damp 10 %
(Machine iron)

Minimum iron fabrics made of synthetic, cotton or mixed
fibre.

PT 8257: 5.0 kg
PT 8337: 6.6 kg

9 Woollens handcare
(5 minutes)

Woollen fabrics.

PT 8257: 4.0 kg
PT 8337: 5.2 kg

10 Delicates 20 %

Delicate synthetic, cotton or mixed fibre fabrics.

PT 8257: 2.0 kg
PT 8337: 2.6 kg

11 Timed drying cool air
(15 minutes)

Fabrics that need airing.

12 Timed drying hot air
(20 minutes)

For drying small loads or for airing individual items.

13 Proofing
(Normal)

Fabrics suitable for tumble drying, e.g. microfibre fabrics,
skiwear, outerwear, fine, close weave cotton garments
(poplin), tablecloths.
This programme includes an additional proofing fixing
phase. Only use proofing agents which are suitable for use PT 8257: 5.0–6.6 kg
on membrane textiles. These agents contain fluorochemPT 8337: 6.6–9.0 kg
ical compounds.
Caution: fire hazard! Fabrics proofed with paraffinic
agents must not be tumble dried.

14 Outerwear

Outerwear which is suitable for tumble drying.

8 Minimum iron damp 20 %
(Machine iron)

PT 8257: 10–13 kg
PT 8337: 13–16 kg

Special programmes for duvets
Drying programme

Suitable fabrics

Down duvets
(Drying to 0 % residual moisture,
airing, cooling down)

Down duvets and pillows.

Synthetic duvets
(Drying to 0 % residual moisture,
airing, cooling down)

Synthetic duvets and pillows.

Natural fibre blankets
(3 minutes drying, cooling down)

Natural fibre duvets and blankets.
Natural fibre duvets must not be fully dried in the tumble
dryer, as otherwise there is a risk of the fibres becoming
matted. We recommend only partial drying.
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Maximum load size
(dry weight)

PT 8257: 10 kg (approx. 1 duvet or 2 pillows)
PT 8337: 13 kg (approx. 3 pillows or
1 pillow + 1 duvet)
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Special programmes for contract cleaners
 There is a risk of fire if items are not cleaned sufficiently and if they are contaminated
by residues (wax or chemicals).
Wash heavily soiled items thoroughly: use sufficient detergent and select a high temperature.
If in doubt, wash the laundry items several times.
Drying programme

Suitable fabrics

Mops
(Drying to 0 % residual moisture,
cooling down)

Cotton mops

Microfibre mops

Microfibre mops

Cleaning cloths
(Drying to 0 % residual moisture,
cooling down)

Microfibre cloths, dusters

Maximum load size
(dry weight)
PT 8257: 10 kg
PT 8337: 13 kg

PT 8257: 5.6 kg
PT 8337: 7.0 kg

Special programmes for the fire brigade
Drying programme

Suitable fabrics

Maximum load size

Face masks
45 minutes drying, cooling down

Face masks with head straps
Face masks may only be tumble dried if they are held in
place in the drum by special holders (optional accessories).

PT 8257: 4 holders/8 masks
PT 8337: 4 holders/12 masks

Protective clothing
Drying to 0 % residual moisture,
airing, cooling down

Protective suits (e.g. Nomex® fire-fighting apparel), overalls, jackets, trousers
For an optimised drying result, rotate the items to the left.

PT 8257: approx. 1–
2 suits (1 jacket +
2 pairs of trousers or
2 jackets)
PT 8337: approx.
2 suits (2 jackets +
2 pairs of trousers or
3 jackets)

Reproof protect. clothing
Drying to 0 % residual moisture,
airing, cooling down

Fabrics treated with a proofing agent.
Only use proofing agents which are suitable for use on
membrane textiles. These agents contain fluorochemical
compounds.
Caution: fire hazard! Fabrics proofed with paraffinic
agents must not be tumble dried.

PT 8257: 5.0–6.6 kg
PT 8337: 6.6–9.0 kg

Special programmes for dry cleaners
Drying programme

Suitable fabrics

Maximum load size
(dry weight)

WetCare sensitive
For non-washable outerwear
3 minutes loosening, cooling down

PT 8257: 4–5 kg
PT 8337: 5–6.6 kg

WetCare silks
Drying to 15 % residual moisture,
cooling down

Non-washable outerwear which creases easily

PT 8257: 4–5 kg
PT 8337: 5–6.6 kg

WetCare intensive
Drying to 0 % residual moisture,
cooling down

Washable outerwear

PT 8257: 5–6.6 kg
PT 8337: 6.6–9 kg
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Special programmes for riding stables
Metal buckles, hook and eye fasteners must be removed before tumble drying begins.
If they are not, the fabrics and tumble dryer drum could become damaged.
Drying programme

Suitable fabrics

Horse blankets
Drying to 0 % residual moisture,
airing, cooling down

Horse blankets, saddle-cloths, gaiters, hoof boots, bandages, textile halters

Woollen horse blankets
5 minutes drying, cooling down

Horse blankets containing a high proportion of wool
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Maximum load size
(dry weight)
PT 8257: 10 kg (approx. 7 saddle-cloths
or 2 summer blankets
or 1 winter blanket)
PT 8337: 13 kg (approx. 9 saddle-cloths
or 2–3 summer
blankets or 1–2 winter
blankets)

en - Optional modules
Operating data
Operating data can be read or deleted with the Operating data module. To do so, the
 function button must be pressed before a programme starts or after it ends.
1

Cottons extra dry

0%

2

Cottons dry

0%

3

Cottons damp

20%







After the  function button has been pressed, the following message appears in the display:
Operating data module
Total data
Programme data







You now have the following options:
–

Total data

Show data that is collected and added together from all programmes.
–

Programme data

Show data that is recorded during the course of a programme.
–

Delete data

–

Module

Delete total data and programme data.
–

Total data

Only delete total data.
–

Programme data

Only delete programme data.
The function can be de-selected by pressing the  function button again.
If the data storage capacity in the Operating data module is full, a message appears when
the  button is pressed to inform you that operating data will be overwritten.
The display returns to the previous menu without starting a programme when
– the  function button is pressed.
– the  button is not activated within 30 seconds.
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Total data menu option
Operating data module
Total data
Programme data







After the Total data menu option has been selected and confirmed with the selector dial,
the data is displayed in a list:
 Total data
Operating data module
Total time power on 200.987 h
Operating hours

123456 h







Example display: Total data

The following data is displayed in this list:
–

Total time power on

–

Operating hours

–

Duration heating active

–

Duration drive motor active

–

Programme starts

–

Programme stops

–

Programme cancellations

–

Load

–

Energy

Programme data menu option
Operating data module
Programme data
Delete data







After the Programme data menu option has been selected, the following appears in the display:
 Programme data
Operating data module
1

Cottons extra dry

0 %

2

Cottons dry

0 %







Example display: Programme data

Rotate the selector dial to select the programme for which data is to be displayed. When
the selector dial is pressed, the list of all programme starts appears with date and start
time (here: programme 1 Cottons extra dry).
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Programme data 

1

Cottons extra dry

Date:

21.05.2017

Start time:

11:30

Date:

21.05.2017

Start time:

12:30







Example display: List of all programme starts by programme 1 Cottons extra dry

The required programme start can now be selected from the list and confirmed with the
selector dial.
Programme data 

1

Date:

Start time:

21.05.2017

Cottons extra dry
11:30

Name Sheridan







Further data can be selected and displayed using the selector dial.
Delete data menu option
Operating data module
Programme data
Delete data







After the Delete data menu option has been selected, the following appears in the display:
 Delete data
Operating data module
Module21.02.2017
Total data

12.07.2009







With the Module menu option, the total data and programme data are deleted from the operating data.
With the Total data menu option, only the total data will be deleted from the operating data.
With the Programme data menu option, only the programme data will be deleted from the
operating data.
After a menu option has been selected and confirmed with the selector dial, you are
prompted to enter a password.
Password:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789







After a password has been entered or after a card has been inserted for the Supervisor
level, you will reach the menu option. An additional security question appears here.
Delete operating data?
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The data is deleted by pressing the  function button.

Information on peak-load negotiation
 Access to the internal wiring of the tumble dryer is not permitted if the Miele peakload interface is bypassed.
The heat-pump dryer can be incorporated into energy management, even if the low energy
consumption of this tumble dryer means that switching it off is unnecessary.
Depending on the function, switching off the appliance externally during the drying process
when the heat-pump is in use reduces the service life of the appliance. When this tumble
dryer is integrated into a peak-load management system, it must be ensured that the system is not switched off.
Information on operational state is made available via the Miele peak-load interface. The
energy consumption of all appliances that cannot be switched off in the energy management system must be stored by the control system.

32

en - Problem solving guide
Error messages
 Repairs should only be carried out by a Miele authorised technician.
Unauthorised or incorrect repairs can cause unforeseen danger to users.
If an error occurs in a programme or a language, this is identified in the display by the
 symbol and the programme or language can no longer be selected.
1

Cottons extra dry

0%

2

Cottons dry

0%

3

Cottons damp

20% 


Settings

Back

<-

Language

english (GB)
español 





The controls run a system analysis each time the appliance is switched on and each time
it returns to the programme list. All modules and their sensors, data from the operating
system, drying programmes and languages are checked.
If an error occurs in a currently selected language, the following error message appears:


Data fault
Function restricted.
Language defect.



Malfunctions occurring before or after the start of a programme will flash in the display.
Fault diagnosis
Message

Cause and remedy

The display remains dark.

There is no power to the tumble dryer.
 Check the mains plug, main switch and fuses (on site).

Fan fault

The motor temperature is too high.
 Allow the motor to cool down.

Programme stopped. Press
start. Motor overheating.
Machine fault
Call the Service Department if
mains interruption does not
work.

A tumble dryer error occurred.
 Disconnect the tumble dryer from the power supply, wait
a moment and then reconnect the power supply.
 If the error is still showing in the display, call Service.
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Message
Drive motor fault
Programme stopped. Press
Start. Motor overheated due
to overloading.

Power cut
Programme stopped. Press
the start button.
Card fault
Card incorrectly inserted in
card reader.

System fault
Call the Service Department if
mains interruption does not
work.

Cause and remedy
The tumble dryer has been overloaded.
 Allow the motor to cool down.
 Take out some of the laundry to be dried, if necessary.
Always ensure that the maximum load of the tumble
dryer is not exceeded.
 Press the  button to continue the drying programme.
 If the error is still showing in the display, call Service.
The power supplied is interrupted.
 Press the  button to continue the drying programme.
 If the error is still showing in the display, call Service.
The programme card has been inserted into the card reader
the wrong way round.
 Remove the programme card.
 Push the correct side of the programme card into the
card reader.
A system error has occurred.
 Disconnect the tumble dryer from the power supply, wait
a moment and then reconnect the power supply.
 If the error is still showing in the display, call Service.

Problem

Cause and remedy

Condensate is escaping
from an unexpected location.

The drain is dirty.
 Inspect the drain and remove any soiling if necessary.
The drain can be accessed via the rear service panel in
the floor area.

The efficiency of the
tumble dryer decreases.

The fluff filter in the tumble dryer is dirty.
 Check the fluff filter in the tumble dryer for soiling and
clean it if necessary.
The heat exchangers in the heat-pump are dirty.
 Clean the heat exchangers (e.g. with a vacuum cleaner).
The connection between the tumble dryer and the heatpump unit is leaking.
 Check whether the connection between the tumble dryer
and the heat-pump unit is leakproof.
 Call Service, if necessary.
Insufficient ventilation
 Ensure that the air intake to the heat-pump and the ventilation openings are not sealed or blocked by objects.
Room temperature too high (>45 °C)
 Ensure adequate ventilation of the installation site.
 If necessary, connect the tumble dryer to external ducting with a fresh air supply.

34

en - Problem solving guide
Problem

Cause and remedy
The heat-pump dryer is designed for a room temperature of
up to 43 °C. Trouble-free operation above this temperature
is sometimes possible. If the temperatures are constantly
above 45 °C, an external cool air supply must be provided.
You can reduce the wear and tear sustained by the heatpump dryer by ensuring that the heat exchangers are always free from fluff and other soiling.

Service
In the event of a malfunction, contact Miele Service.
When contacting the Service Department, please quote the model, serial number (SN) and
material number (mat. no.) of your machine.

This data is found on the data plate: at the top in the door ring when the drum door is
open, on the inside of the fluff flap or on the back of the machine at the top.
Please also pass on the error message appearing in the display to the Service Department.
Use only genuine Miele original spare parts. The Service Department will also require
model, serial number (SN) and material number (mat. no.) in this case.
Additional technical data for the machine is given on the data plate affixed to the rear wall
of the machine.
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Fluff filter
 Never operate the heat-pump dryer without the fluff filter in place.
Otherwise, the air paths, heating and ducting will become clogged with fluff. This poses
a fire hazard.
Replace a damaged fluff filter immediately.
A fluff filter collects fluff released by textiles. The fluff filter must be cleaned at least once
per working day as well as in accordance with the corresponding message in the display.
In the event of a heavy build-up of fluff, the fluff filter should be cleaned several times per
day.
The fluff filter must not be removed for cleaning. Take care not to damage the fluff filter.

 Open the fluff filter compartment.
 Remove the fluff from the fluff filter using your hands.

Do not use pointed or sharp-edged objects to clean the fluff filter.
Otherwise, the fluff filter may become damaged.
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Tumble dryer
The tumble dryer must be switched off at the main switch (on site) before any cleaning or
maintenance work.
 Do not use a pressure washer or hose to clean the tumble dryer.
Otherwise, there is a risk of death due to electric shock.
 Clean the tumble dryer casing, control panel and plastic parts with a mild cleaning agent

or with a soft, damp cloth only. Wipe dry with a soft cloth.
Abrasive cleaning agents must not be used to clean the tumble dryer.
 The tumble dryer drum must be wiped clean with a soft, damp cloth after drying items

that have been starched.
 Check the seal.
 Check the latches on the drum door, fluff compartment and service panel.
 Check the joint between the tumble dryer and heat-pump.

The air intake to the heat-pump and the ventilation openings are located at the back of
the machine and on the machine lid.
Under no circumstances should these vents be sealed or covered by blankets or towels.
Keep the area around the heat-pump dryer – in particular the air intake – clear of fluff.

 Push the cover of the air intake vent upwards.
 Remove the cover in a forward direction.
 Clean the louvres using a brush or vacuum cleaner.
 Then re-cover the air intake vent.

Miele Service must check the interior of the tumble dryer and the impellers in the ventilation openings for fluff deposits once per year and clean the machine if necessary.
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Heat exchanger
While the heat-pump is running, fluff, cleaning agent residue and other components contained in the steam collect in the heat exchangers. Soiling of the heat exchangers reduces
heat transfer to the air and minimises the efficiency of the system. The heat exchangers
must therefore be checked and cleaned at regular intervals.
A cleaning nozzle for water hoses with a ¾" screw connection is included in the scope of
delivery for the heat-pump dryer.
 Water may only be used to clean the heat exchangers (behind the service panel).
Other areas of the heat-pump dryer must never be cleaned with water.
This poses a risk of death due to electric shock.
Ensure that the tumble dryer is disconnected from the mains supply before cleaning the
heat exchangers.
 Disconnect the system from the mains supply.
 Open the service panel on the back of the heat-pump.

 There is a trip hazard and risk of injury when opening the service panel.
Store the service panel in a safe location.

Position of the condensate tray

 Clean the condensate tray to remove coarse soiling.

This prevents the drain from becoming blocked.
 Maintenance must always be conducted in a timely and professional manner.
Otherwise, there is a potential risk of loss in performance, faults and fire.
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Verunreinigungen. Sie verhindern dadurch ein Verstopfen des Ablaufes.
Achten Sie darauf, dass die Lamellen sich nicht verbiegen oder beschädigt werden.

ter der Wartungsklappe) erlaubt. Für den Trockner
und die weiteren Teile ist eine Reinigung mit Wasser nicht zulässig. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
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,Bei nicht zeit -und fachgerechter Wartung sind
Leistungsverluste, Funktionsstörungen und Brandgefahr nicht auszuschließen.

Area of the heat exchangers to be cleaned – behind the service panel (at the back of the machine)

– Säubern Sie die Wärmetauscher mit einer Bürste
 Using
a brush, clean
the heat
exchangers
im gekennzeichneten
Bereich
(Pfeile).
Setzen Siein the area marked with arrows. Take care not
Sammelschale
anschließend
wieder ein, bevor
todiebend
or damage
the louvres.
Sie mit dem Spülen beginnen.
 Screw the supplied cleaning nozzle onto a water hose with a ¾" screw connection.
– Spülen Sie die Wärmetauscher gründlich mehrere
 Rinse
out
heat
exchangers
thoroughly
Minuten
mitthe
einem
Wasserstrahl
(max.
4 bar) aus.for several minutes using a hose (≤ 4 bar). WaBenutzen
Sie
dafür
den
Schlauch
mit
Düse.
ter may only enter the machine in the area of the heat exchangers marked with a grey
Ein Wassereintrag
ist nur im beschriebenen Beframe
(see graphic).
reich der Wärmetauscher zulässig (Rahmen).

Pressure washers as well as detergents containing chlorine, sand, soda and acid are not
permitted.

29

– Ensure that the cleaning water is sufficiently drained to prevent the tumble dryer or installation site from flooding.
– Remove any soiling which is not rinsed out.
– Clean the condensate tray and check the drain for blockages.
– Seal the heat exchangers with the service panel before restarting the system.
– Before switching on the power supply, ensure that no electrical parts have come into
contact with the rinse water.
– To protect the louvres, avoid direct contact and wear gloves to avoid being cut.
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Installation requirements
The heat-pump dryer must only be installed and commissioned by a Miele Service engineer or a Miele-authorised Service dealer.

 The heat-pump dryer must be installed in accordance with all relevant regulations and
applicable standards.

 This heat-pump dryer must only be operated in a room that has sufficient ventilation and
which is frost-free.

General operating conditions
This heat-pump dryer is intended only for use in a commercial environment and must only
be operated indoors.
Ambient temperature for optimum heat-pump operation:
+15 °C to +43 °C
The ambient temperature for the heat-pump dryer must be at least 10 °C.
At lower ambient temperatures, there is a risk of ice forming on the lower heat exchanger. This can also result in unexpected condensate formation.
Depending on the nature of the installation site, sound emissions and vibrations may occur.
Tip: Have the installation site inspected and seek the advice of a professional in instances
where increased noise may cause a nuisance.

Transport
The tumble dryer and heat-pump must be separated from one another before being transported. The machines may be damaged if they are transported without being separated.
The tumble dryer and the heat-pump may not be transported without transport pallets.
Suitable transport aids must always be used during transportation.
Tilting the heat-pump by more than 30° should be avoided as much as possible.
After the heat-pump has been transported, it should be left for approximately one hour before commissioning. If the heat-pump is subjected to especially strong vibrations or is tilted
by more than 30°, downtime can increase by up to 24 hours.
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At the next installation site, the tumble dryer and the heat-pump must be lifted from the
transport pallet using suitable lifting gear.

Installing the heat-pump
Before the heat-pump dryer is used for the first time, the tumble dryer and heat-pump
must be connected with one another. The following steps describe how to install the heatpump on the tumble dryer:
 Firstly, set up the heat-pump at the designated installation site. When installing the heat-

pump dryer, please note that the specified minimum distance from the wall of at least
500 mm must be observed.
The air intake vent and the condensate drain are found on the back of the heat-pump.
Before installation, position the heat-pump at the installation site in such a way that the
air intake vent and the condensate drain are not pointing in the direction of the tumble
dryer.
 Position the tumble dryer parallel in front of the heat-pump, leaving a little distance

between the two. The rear of the tumble dryer must be facing the heat-pump.
 Remove the tumble dryer lid.
 Feed the electrical connection cable through the heat-pump and connect it to the tumble

dryer (see Electrical connection).
 Insert the plug into the socket on the tumble dryer.

 Position the tumble dryer in front of the heat-pump air openings.
 Align the tumble dryer and heat-pump above the machine feet horizontally and parallel to

one another.
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 Tilt the heat-pump backwards slightly and move the tumble dryer towards the heat-

pump until the lower clamping lug on the heat-pump is above the lower bevelled edge on
the tumble dryer.

 Now carefully tilt the heat-pump forwards again so that the clamping lug hooks in behind

the bevelled edge on the tumble dryer.

a Tumble dryer

b Heat-pump

The clamping lug connects the heat-pump to the tumble dryer. Once this step is complete,
the tumble dryer should no longer be able to move away.
 Put the tumble dryer lid on top of the tumble dryer and clamp the upper clamping lug of

the heat-pump beneath the tumble dryer lid.

42

en - Installation and connection
 Then firmly screw on the tumble dryer lid.

a Tumble dryer

b Heat-pump

Installation
 Place the heat-pump dryer on a totally level, secure and horizontal surface that is able to

withstand the specified floor load.
The floor load created by the heat-pump dryer is concentrated and transferred to the installation footprint via the machine feet. A base is not required. However, an uneven floor
surface must be compensated for.
 Place the heat-pump dryer as close as possible to a cold water connection so that you

can easily clean the heat exchangers with a hose, if required (water pressure up to a
maximum of 4 bar is permitted).

y 906 mm

x 1400 mm
z PT 8257: 1205 mm / PT 8337: 1393 mm
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 To facilitate any future maintenance work, a maintenance corridor with a width of at least

500 mm must be set up behind the machine and must be accessible at all times. The
distance between the machine and any walls must not fall below the specified minimum
values.
 Adjust the heat-pump dryer screw feet until the machine is level. After the machine has

been aligned, screw the washers tightly to the base plate using a screwdriver.

Tip: Use a spirit level to ensure correct alignment.

Securing the machine
 The tumble dryer must be secured to the floor by fitting the tensioning strips supplied

over the machine feet.

Fittings supplied are for bolting the machine to a concrete floor. For other types of flooring, please purchase suitable fastening materials separately.
If the heat-pump unit is tilted up to a maximum of 30° during transportation, it must be left
to stand for at least one hour after it has been installed before the heat-pump dryer can be
operated.
If the heat-pump unit was tilted by an angle exceeding 30° or if it was subjected to strong
vibrations, the machine must be left to stand for 24 hours before commissioning.
After transportation and installation, downtime of at least one hour is required before
connecting the tumble dryer to the electricity supply.
Insufficient downtime before commissioning can damage the heat-pump.
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Electrical connection
The electrical connection must be established by a qualified electrician.

 The electrical connection may only be made to an electrical system provided in accordance with all appropriate local and national legislation, regulations and guidelines. Please
also observe the regulations set out by your insurance provider and energy supplier, accident prevention regulations, as well as recognised codes of practice.

 Reliable and safe operation of this tumble dryer is only ensured if it has been connected
to the mains electricity supply.
The required supply voltage, power rating and fuse rating can be found on the data plate
on the tumble dryer. Ensure that the supply voltage complies with the voltage quoted on
the data plate before connecting the tumble dryer to the mains.
Connection to a supply voltage other than the one quoted on the data plate can damage
the tumble dryer if the voltage is too high.

 If more than one voltage is specified on the data plate, the tumble dryer can be converted for connection to the relevant input voltage. This conversion must be performed by
Miele Service or by an authorised Service dealer. During the conversion, the wiring instructions given on the wiring diagram must be followed. The heater rating must also be adapted on the machine.

EL
SLA

Electrical connection
Peak-load negotiation

The tumble dryer can either be hard-wired or connected using a plug-and-socket connection in accordance with IEC 60309-1. For a hard-wired connection, an all-pole isolation
device must be available at the installation site.
An isolation device is a switch which ensures a contact opening of more than 3 mm.
These include circuit breakers, fuses and relays (IEC/EN 60947).
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If the mains supply cannot be permanently disconnected, the isolation device (including
plug and socket) must be safeguarded against being switched on either unintentionally or
without authorisation.
Tip: We recommend connecting the tumble dryer to the power supply via a plug and
socket so that it is easier to conduct electrical safety checks (e.g. during maintenance or
repair work).

 The tumble dryer must not be connected to devices such as timers which would switch
it off automatically.

 If it is necessary to install a residual current device (RCD) in accordance with the local
regulations, a residual current device type A can be used.

AL

Extracted air (air outlet vent)

ZL

Supply air (air intake vent)

KA

Condensate drainage

Air intake vent
During tumble dryer operation, the installation site must constantly be supplied with sufficient cool, fresh air. If the ambient temperature frequently exceeds 45 °C, the cooling circuit in the heat-pump must be connected to external air intake and outlet vent ducting to
ensure that heat-pump functionality is not impaired.
Air is supplied via the air intake vent on the rear of the heat-pump dryer. This vent must
always be kept clear and must not be covered.
During operation, fluff can be drawn in through the air intake vent.
Fluff sucked into the dryer will settle on the heat exchangers and impair the efficiency of
the heat-pump.
Keep the area (in particular the air intake to the heat-pump) as clear of fluff as possible.
Clean the heat exchangers regularly.
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Air outlet vent
Because the heat-pump dryer operates with a closed air circuit, separate exhaust ducting
is not required.
The warm air expelled from the machine as a result of cooling down the heat-exchanger
warms the room air. It is essential to ensure the room has adequate ventilation, e.g. by
providing ventilation openings that cannot be closed whilst the machine is in use. Insufficient ventilation in the room increases the time required for drying, which in turn will increase the amount of energy required for the drying process.
The ventilation openings must, on no account, be closed or blocked by objects.

Condensate drainage
The heat-pump in this tumble dryer operates according to the principle of condensation.
A separate floor drain must be provided in the installation room for condensate produced
during the drying process.
The condensate drainage point is located at the back of the heat-pump dryer. Condensate
can be fed via a downwards pointing pipe to the floor drain. It must be ensured that condensate cannot flow back into the machine.
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 Accessory parts may only be fitted when expressly approved by Miele. If other parts are
used, warranty, performance and product liability claims will be invalidated.

Payment system
The tumble dryer has the option of being controlled by a payment system (e.g. for operation in self-service launderettes). Payment systems for cash-free transactions and payment
systems with mechanical or electronic coin validator are available from Miele as optional
accessories for individual target groups.
The programming required for connecting a payment system must be carried out by
Miele Service or an authorised Miele dealer only. An external power supply is not required
for a payment system.

XKM RS 232 communication module
The serial interface RS-232 can be retrofitted to the tumble dryer via an XKM RS 232 communication module (optional accessory available from Miele). The communication module
must only be used with Miele Professional machines that are fitted with an appropriate slot
for the module.
The data interface provided via communication module XKM RS 232 complies with
SELV (Safety Extra Low Voltage) in accordance with EN 60950.
Devices connected to this interface must also be SELV-compliant.
Communication module XKM RS 232 is supplied with a connection cable and a
D-sub-connector.
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en - Dimensions
PT 8257 WP

PT 8337 WP
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en - Technical data
PT 8257 WP

PT 8337 WP

Height

1400 mm

1400 mm

Width

906 mm

906 mm

Depth

1205 mm

1393 mm

Depth with door open

1835 mm

2023 mm

Weight

315.5 kg

328.5 kg

Drum volume

250 l

325 l

Maximum load (dry weight)

13 kg

16 kg

Supply voltage

See data plate

See data plate

Fuse rating (on site)

See data plate

See data plate

Power rating

See data plate

See data plate

Test certifications awarded

See data plate

See data plate

Max. floor load in operation

3615 N

3745 N

Product safety standard

IEC 335-1, IEC 335-2-11, IEC 335-2-40

Sound pressure level, EN ISO 11204

<70 dB (A)

<70 dB (A)

Sound power level, EN ISO 9614-2

<80 dB (A)

<80 dB (A)
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1. Preparing the laundry
Not all fabrics are suitable for tumble drying.
Please observe the symbols on the fabric care label.
 = Dry at normal temperature
 = Dry at low temperature
 = Do not tumble dry
 Sort the laundry according to fibre and weave type.

2. Switching on the tumble dryer and loading the laundry
 Press the  button.
 Pull the door handle to open the drum door.
 Load the laundry into the drum.
 Close the drum door.

3. Selecting the drying programme
Standard programmes:
–

1 Cottons extra dry 0 %

–

2 Cottons dry 0 %

–

3 Cottons damp 20 %

–

4 Cottons damp 25 %

–

5 Cottons damp 40 %

–

6 Minimum iron dry 0 %

–

7 Minimum iron damp 10 %

–

8 Minimum iron damp 20 %

–

9 Woollens handcare 5 min

–

10 Delicates 20 %

–

11 Timed drying cool air 15 min

–

12 Timed drying hot air 20 min

–

13 Proofing

–

14 Outerwear

 Select a programme by rotating the selector dial.
 Confirm the selected programme by pressing the selector dial.

The  button flashes.

4. Starting a drying programme
 Press the  button.

The selected drying programme is started.
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5. Removing the laundry at the end of the programme
The end of the programme is shown in the display and the buzzer sounds.
2

Cottons dry

Programme finished
Anti-crease

Finish at






12:35


 Pull the door handle to open the drum door.
 Remove the laundry from the drum.

6. Switching off the tumble dryer
If no more laundry is to be processed:
 Close the drum door.
 Press the  button.

The tumble dryer is now switched off.
 Check the fluff filter and clean it if necessary.
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nl - Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Afvoer van het verpakkingsmateriaal
De verpakking beschermt de droger tegen
transportschade. Het verpakkingsmateriaal
is uitgekozen met het oog op een zo gering
mogelijke belasting van het milieu en de
mogelijkheden voor recycling.

Tips om energie te besparen
U heeft een zeer moderne warmtepompdroger gekocht. Dit apparaat verbruikt
ca. 50 % minder energie dan een conventionele droogautomaat met elektrische verwarming.

De volgende aanwijzingen helpen u het
Door hergebruik van verpakkingsmateriaal
energieverbruik nog verder te verlagen:
wordt er op grondstoffen bespaard en wordt
– Centrifugeer de was in de wasautomaat
er minder afval geproduceerd. Uw vakhanmet het maximale centrifugetoerental.
delaar neemt de verpakking over het algemeen terug.
– Spoel het wasgoed tijdens het laatste
spoelen in de wasautomaat met warm
Het afdanken van een apparaat
water. De restvochtigheid is dan geringer
en het wasgoed heeft een hogere restOude elektrische en elektronische apparawarmte. Dit bespaart veel tijd en energie
ten bevatten meestal nog waardevolle matetijdens het drogen.
rialen. Ze bevatten echter ook schadelijke
stoffen die nodig zijn geweest om de appa- – Sorteer het wasgoed:
raten goed en veilig te laten functioneren.
- op vezel-/weefselsoort,
Als u uw oude apparaat bij het gewone afval
- op de gewenste droogtegraad,
doet of er op een andere manier niet goed
- op restvochtigheid.
mee omgaat, kunnen deze stoffen schade– Maak zoveel mogelijk gebruik van de
lijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
maximale beladingscapaciteit van de
Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het
droogautomaat. Bij een te lege trommel is
gewone huisafval.
het energieverbruik relatief hoog. Een te
volle trommel beïnvloedt het droogresultaat en leidt tot onnodige slijtage.

Zorg ervoor dat uw oude apparaat overeenkomstig de regionale voorschriften wordt afgevoerd. Miele biedt een recyclingsysteem
aan. Uw vakhandelaar of distributiecentrum
kan u hierover informeren.
Het afgedankte apparaat moet buiten het
bereik van kinderen worden opgeslagen.

– Een schone pluizenzeef (pluizenfilter) en
schone warmtewisselaars vergroten de efficiency van het droogproces. Hierdoor
neemt de programmaduur af en verbruikt
u minder energie.
– Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de automaat staat opgesteld.

Tip: Vooral de bedrijfsmiddelen van de
warmtepomp zijn aan voorwaarden gebonden.
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Verantwoord gebruik
 De droger is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
De droger voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter
persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.
Lees de gebruiksaanwijzing voor u de droger voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van
de droger. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

 Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen
en dat volgens het wasetiket geschikt is voor droogautomaten. Ieder ander gebruik kan
gevaarlijk zijn. Miele is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door ander
gebruik dan hier aangegeven of door foutieve bediening.

 Vanwege mogelijk brandgevaar mag het volgende wasgoed niet in de droger worden
gedroogd:
– Textiel dat niet is gewassen.
– Textiel dat niet grondig genoeg is gereinigd en olie-, vet- of andere resten bevat (bijvoorbeeld wasgoed uit keukens of schoonheidssalons met resten van spijsolie, olie, vet en
crème). Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd, bestaat er zelfs na afloop van het
droogprogramma en buiten de droger nog gevaar voor brand.
– Textiel dat brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van aceton, alcohol,
wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentine, was, wasremover of chemicaliën (bijvoorbeeld allerlei soorten schoonmaakdoekjes).
– Textiel dat met industriële chemicaliën is gereinigd (bijvoorbeeld bij chemische reiniging).
– Textiel dat resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat.
Was ernstig vervuild textiel extra grondig om brandgevaar te voorkomen.
Doseer meer wasmiddel en kies een hogere wastemperatuur.
Was het wasgoed zo nodig meerdere keren.

 Als de droogautomaat in een vrij toegankelijke ruimte staat opgesteld, moet de exploitant veiligstellen dat de automaat zonder risico kan worden gebruikt.

 De droger mag niet op niet-stationaire locaties (zoals schepen) worden gebruikt.
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Technische veiligheid
 Alleen Miele of een geautoriseerde vakhandelaar mag de automaat plaatsen en in gebruik nemen.

 Controleer vóórdat de droogautomaat wordt geplaatst of deze zichtbaar beschadigd is.
Een beschadigd apparaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.

 De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt
aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is
geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman controleren. De fabrikant
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende
of beschadigde aarddraad.

 De droger is alleen dan spanningsvrij als:
– de stekker uit de contactdoos is getrokken of
– de hoofdschakelaar of de elektrische zekering (ter plaatse) is uitgeschakeld.

 Als de bedieningselementen of isolatie van de kabels beschadigd zijn, mag u de droger
niet gebruiken totdat deze is gerepareerd.

 Reparaties aan de droogautomaat mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
Alleen van die onderdelen kan worden gegarandeerd dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die Miele stelt.

 Plaats de droger niet in één ruimte met reinigingsautomaten waarin oplosmiddelen worden gebruikt die CFK's bevatten. Vrijkomende dampen kunnen bij verbranding in zoutzuur
worden omgezet, waardoor aanzienlijke schade aan het wasgoed en apparaat kan ontstaan. Bij opstelling in gescheiden ruimtes mag er geen luchtuitwisseling plaatsvinden.

 Zorg ervoor dat er uitsluitend schone frisse lucht naar uw droger wordt aangevoerd. De
aangevoerde lucht mag geen chloor- en fluordampen of dampen van andere oplosmiddelen bevatten.

 De luchtaanzuigopening bevindt zich aan de achterkant van de droger. De opening voor
de luchtafvoer bevindt zich in het bovenblad. U mag deze openingen in geen geval afsluiten of afdekken met voorwerpen (bijvoorbeeld wasmanden, dekens of doeken) (zie de installatiehandleiding).

 Bewaar en gebruik in de buurt van de droger geen benzine, petroleum of andere licht
ontvlambare stoffen. Er bestaat anders brand- en explosiegevaar.

 De droger moet tijdig en vakkundig worden onderhouden. Anders kunnen de prestaties
ervan afnemen en kunnen storingen en brandgevaar niet worden uitgesloten.

 Deze droger bevat gefluoreerde broeikasgassen als koudemiddel (koelmiddel). Het systeem is hermetisch afgesloten. Aanduiding: R134a

 De veiligheidsfuncties en de bedieningselementen van de droger mogen niet worden
beschadigd, verwijderd of omzeild.
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 Gebruik het apparaat alleen wanneer alle afneembare delen van de ommanteling gemonteerd zijn, zodat niemand in aanraking kan komen met onderdelen die onder spanning
staan of draaien.

Veilig gebruik
 De droger mag alleen worden gebruikt als de warmtepompmodule is aangesloten en
met de droger is verbonden.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de droger staat (zie de installatiehandleiding).

 Zorg ervoor dat de warmtepomp op de juiste wijze met de droger is verbonden en dat
zich daarbij geen spleet vormt. Het mag niet mogelijk zijn om tussen de apparaten te grijpen. Anders bestaat er gevaar voor letsel.

 Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of
gebrek aan kennis van de droger niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de
droger alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een
verantwoordelijk persoon.

 Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
 Kinderen vanaf acht jaar mogen de droger alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten
hoe ze de droger veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

 Kinderen mogen de droger niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
 Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de droger bevinden. Laat
kinderen nooit met de droger spelen.

 Sluit de deur nadat u de droger hebt gebruikt. Zo voorkomt u dat
– kinderen proberen in de droger te klimmen of er voorwerpen in verstoppen;
– huisdieren in de droger klimmen.

 Tijdens het drogen worden het kijkglas en de rand van de vuldeur heet. Let erop dat het
wasgoed ook heet kan zijn als het voor het einde van het droogprogramma uit de droger
wordt gehaald.
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Veiligheidsmaatregelen bij koelmiddelverlies
 Het koelcircuit van de warmtepomp bevat een niet-giftig, geurloos koelmiddel (R134a)
dat snel vervluchtigt als het vrijkomt. Het middel is zwaarder dan lucht en kan zo zuurstof
verdringen. Daardoor bestaat in kleine, niet-geventileerde ruimtes verstikkingsgevaar.

 Neem het apparaat niet in gebruik en verlaat direct de ruimte als u beschadigingen aan
de koperleidingen van de warmtepomp constateert.
– Wijs aanwezige personen op het gevaar.
– Meer informatie over de omgang met het koelmiddel vindt u in het veiligheidsinformatieblad.
– Neem contact op met de Miele Service.

Problemen voorkomen
 Haal alle zakken van de kleding leeg, zodat er geen ontvlambare voorwerpen (zoals aanstekers, lucifers, kaarsen of cosmetica) in de droger terechtkomen.

 Controleer voordat u het wasgoed uit de trommel neemt altijd of de trommel stilstaat.
Grijp nooit in een nog draaiende trommel. Het is zeer gevaarlijk om uw hand in een nog
draaiende trommel te steken.

 Veel droogprogramma's bevatten een afkoelfase voor het wasgoed. Deze droogprogramma's zijn pas na de afkoelfase volledig beëindigd. Daardoor wordt gewaarborgd dat
het wasgoed niet heet blijft en daardoor beschadigd wordt.
Haal het wasgoed altijd pas uit de droger als het droogprogramma volledig is beëindigd.
Als heet wasgoed wordt opgeruimd of verpakt, bestaat er brandgevaar door zelfontbranding.

 Gebruik de droger nooit als de pluizenzeven niet zijn gemonteerd. Anders bestaat er
brandgevaar.
Een beschadigde pluizenzeef moet meteen worden vervangen. Anders kunnen de luchtkanalen en de verwarming door pluizen verstopt raken. In dat geval kan niet meer worden gegarandeerd dat de droger goed werkt.

Gebruik van accessoires
 Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen.
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PT 8257/8337 WP
b

g

a
f
h
c

d

e

i

a Noodschakelaar

De noodschakelaar mag alleen in het geval van gevaar worden gebruikt of om gevaar af
te wenden. Als de schakelaar wordt bediend, wordt de machine direct uitgeschakeld en
in een veilige toestand gebracht. Als het gevaar is geweken, kan de schakelaar weer
ontgrendeld worden door de gekartelde schijf naar rechts te draaien.
b Bedieningspaneel
c Deur

Door aan de deurgreep te trekken, opent u de deur.
d Klep pluizenzeef

Door aan de greep te trekken, opent u de klep van de pluizenzeef.
e Machinevoeten (4 stuks)

Om de droger waterpas af te stellen, kan de hoogte worden ingesteld door aan de machinevoeten te draaien.
f Elektrische aansluiting

De toegestane aansluitspanning is vermeld op het typeplaatje van de droger.
g Luchtafvoeropening

De bij het koelen van de warmtewisselaar vrijkomende warme lucht verwarmt de lucht in
het vertrek.
h Luchtaanzuigopening
i Condensafvoer
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Bedieningselementen

a Display

Na het inschakelen van de droger verschijnt kort een welkomstscherm en daarna de
programmalijst. Het laatst gekozen programma is alvast geselecteerd (gemarkeerd).
b Functietoetsen

Deze toetsen hebben bepaalde functies, die overeenkomstig de machinestatus variëren.
De actuele functies van deze toetsen worden op het display boven de toetsen weergegeven. Als een toets wordt bediend, blijft de geselecteerde functie op het display gemarkeerd.
De functietoetsen kunnen eventueel ook worden omgeprogrammeerd naar “Directe
toetsbezetting”. U kunt de eerste 6 programma's van de programmalijst dan rechtstreeks via de toetsen 1 - 6 kiezen.
c Toets 

De ringverlichting knippert als u een gekozen programma kunt starten. Druk op de starttoets om het gekozen programma te starten. Als u na de start van een programma opnieuw op de starttoets drukt, wordt de displayinhoud weergegeven zoals die voor de
programmastart was.
d Optische interface pc

Met bepaalde pc-software kunnen gegevens worden overgedragen van de besturing
naar een pc en omgekeerd.
e Programmaschakelaar

Met de buitenste ring worden de displayselectie- en invoervelden gekozen. Door op de
binnenste knop te drukken, kunnen de displayselectie- en invoervelden worden vrijgegeven om te worden gewijzigd en kunnen ze na de wijziging worden bevestigd.
f Kaartlezer

Als de machine is geprogrammeerd voor gebruik met kaarten, dan kunnen alleen de
droogprogramma's worden gekozen die op de kaart staan. De kaart moet in de pijlrichting in de kaartlezer worden ingevoerd.
g Toets 

Schakelt de machine in.
h Toets 

Schakelt de machine uit.
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Functietoetsen
 Stop/Einde
Als u deze functietoets indrukt, wordt het lopende programma gestopt of het al gestopte
programma beëindigd.
 Blok plus
Het betreffende programmablok (bijvoorbeeld voordrogen) wordt aan het programma toegevoegd.
 Functies
Door deze toets in te drukken, kan tijdelijk naar een andere taal worden omgeschakeld.
 Starttijd/-datum
Als deze toets voor de start van het programma wordt ingedrukt, dan kan de starttijd voor
het programma individueel worden ingesteld.
 Informatie
Als u deze toets indrukt, wordt op het display informatie over het programma weergegeven.
 Versneld doorlopen
Als u deze toets indrukt, kan het lopende programma versneld worden doorlopen of kan
een programmablok worden herhaald.
 Terug naar het vorige display
Door deze toets in te drukken, wordt de vorige displayweergave opgeroepen.
 Aanwijzing dat er een vorige/volgende regel is
Enkele meldingen op het display beslaan meer regels. Door op de pijltoetsen  of  te
drukken, krijgt u deze helemaal te zien.
 Opslaan
Als u deze toets indrukt, worden gewijzigde instellingen overgenomen.
 Programma vergrendeld
Als u deze toets indrukt, wordt het lopende programma vergrendeld. Het vergrendelde programma kan na 1 minuut niet meer worden gestopt of afgebroken door de Stop/Eindetoets  in te drukken.
 Programma ontgrendeld
Als u deze toets indrukt, wordt een vergrendeld programma weer ontgrendeld.
 Bedrijfsgegevens
Als u deze toets indrukt, verschijnen de bedrijfsgegevens op het display.
 Gegevensoverdracht

Programmakaart exploitant
Op deze kaart staan eerst nog geen programma's. Hoe u gegevens van de besturing naar
de kaart overbrengt, kunt u vinden in de programmeerhandleiding.
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Als u voor de start van een programma een kaart met programma's in de kaartlezer
steekt, maakt de besturing geen gebruik meer van het interne programmageheugen. De
inhoud van de kaart wordt gelezen en verschijnt als programmalijst op het display met de
melding “Kaartgebruik”.

De kaart kan maximaal 30 programma's van elk 6 blokken bevatten. De achterkant van de
kaart kan worden beschreven.
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Niet alle textielsoorten mogen in een droger worden gedroogd. Houdt u zich daarom aan
de aanwijzingen van de fabrikant op het wasetiket.
Betekenis van de symbolen op het wasetiket:
–  Drogen met normale temperatuur
–  Drogen met lage temperatuur
–  Niet machinaal drogen
Tip: Als u het wasgoed op textielsoort sorteert, bereikt u een gelijkmatiger droogresultaat
en voorkomt u beschadigingen aan het textiel.
 Droog uitsluitend textiel dat volgens het etiket geschikt is voor machinaal drogen.
Als u textiel droogt dat niet geschikt is voor machinaal drogen, bestaat brandgevaar!
Droog in de automaat geen textiel
– dat (schuim)rubberen of rubberachtige onderdelen bevat;
– dat in aanraking is geweest met brandbare reinigingsmiddelen;
– dat resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat;
– met olie-, vet- of vergelijkbare verontreinigingen, zoals keukentextiel en wasgoed met
cosmeticaresten;
– met resten van bijvoorbeeld was of chemicaliën, zoals mops en reinigingsdoekjes;
– met een vulling, waarbij het textiel beschadigd is, zoals kussens of jassen;
– dat niet voldoende is gereinigd en nog vet- of olieresten bevat. Behandel sterk verontreinigd textiel (zoals werkkleding) met speciale wasmiddelen. Neem voor meer informatie
hierover contact op met de leverancier van uw reinigingsmiddelen.
Drogen van wollen of linnen wasgoed
Wasgoed van wol of mengsels met wol kan gaan vervilten.
 Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma “Wol”.

Zuiver linnen kan in de droogautomaat ruw worden.
 Neem daarom de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Voorkom beschadigingen aan de trommel van de droogautomaat (krassen, deuken, etc.).
 Wikkel vrij grote metalen delen (zoals gespen, haakjes, oogjes en ritsdelen) voor het dro-

gen in een doek.
Bij wasgoed met een gesloten metalen rits bestaat het gevaar dat de elektrode voor de
restvochtherkenning bij de trommelribben wordt overbrugd. Dit kan tot gevolg hebben dat
het droogproces niet of te laat wordt beëindigd.
 Droog dergelijk wasgoed alleen met geopende ritssluiting.

Machinaal gebreid textiel (zoals tricot) kan krimpen. Intensief drogen kan dit effect versterken.
 Kies voor dergelijk wasgoed niet het programma “Witte/bonte was Droog Plus”.
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Gesteven wasgoed kan in een droogautomaat worden gedroogd. De juiste vochtigheid
(restvochtwaarde) voor het strijken of mangelen bereikt u door een geschikt programma te
kiezen.
 Sorteer het wasgoed op de gewenste droogtegraad.

U hoeft niet op grootte te sorteren.
In dekbedovertrekken en kussenslopen kan klein wasgoed terechtkomen.
 Knoop dekbedovertrekken en slopen dicht.

Bij een te lege trommel is het energieverbruik relatief hoog. Een te volle trommel beïnvloedt
het droogresultaat en leidt tot onnodige slijtage.
 Maak zoveel mogelijk gebruik van de maximale beladingscapaciteit.
 Spoel het wasgoed tijdens het laatste spoelen in de wasautomaat zo mogelijk met warm

water.
Door de geringere restvochtigheid en de restwarmte van het wasgoed neemt de droogtijd
af en bespaart u energie.

Vóór het eerste gebruik
 Reinig de binnenkant van de trommel met een zachte, droge doek, voordat u wasgoed in

de droger stopt.

Droger inschakelen
 Schakel de hoofdschakelaar (ter plaatse) in.
 Druk op de droger op de toets .

M

Op het display verschijnt het welkomstscherm.
PROFESSIONAL
PT 8xx7
Welkom

Na het welkomstscherm verschijnt de programmalijst. Het laatst gekozen programma is alvast geselecteerd (gemarkeerd).
1

Witte/bonte was droog +

0%

2

Witte/bonte was droog

0%

3

Witte/bonte was vochtig

20%





Wasgoed in de droger stoppen
 Open de deur van de droger.
 Leg het gesorteerde wasgoed losjes in de trommel.

Er mogen zich geen voorwerpen in het wasgoed bevinden (bijvoorbeeld doseerreservoir
voor de was).
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Vulgewicht (droge was)
PT 8257 WP

PT 8337 WP
Trommelinhoud

250 l

325 l
1, 2, 3, 4, 5 Witte/Bonte was

10–13 kg

13–16 kg
6, 7, 8 Kreukherstellend

5 kg

6,6 kg
9 Wol

4 kg

5,2 kg
10 Speciaal/Synthetisch

2 kg

2,6 kg
11, 12 Tijdprogramma

10–13 kg

13–16 kg
13, 14 Impregneren, Outdoor

5–6,6

6,6–9

Deur sluiten
 Zwaai de deur rustig dicht.

Let er bij het sluiten van de deur op dat er geen wasgoed beklemd raakt.
Het wasgoed kan daardoor beschadigen.

Programma kiezen
De droger heeft een elektronisch aftastsysteem dat het vochtgehalte van het wasgoed
constant controleert. Zodra de gekozen droogtegraad is bereikt, wordt het wasgoed afgekoeld en wordt het droogproces automatisch beëindigd. Er kunnen verschillende droogprogramma's worden gekozen voor verschillende soorten textiel en afhankelijk van de gewenste verdere behandeling.
1

Witte/bonte was droog +

0%

2

Witte/bonte was droog

0%

3

Witte/bonte was vochtig

20%





 Draai de programmaschakelaar op het gewenste droogprogramma.

Het gekozen droogprogramma blijft gemarkeerd.
 Bevestig het gekozen droogprogramma door op de binnenste knop op de programma-

schakelaar te drukken.
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Extra functie  “Blok+” kiezen
(Niet bij de standaardprogramma's)
2
0 %

Witte/bonte was droog

10,0 / 13,0 kg

Drogen

70 °C

Afkoelen









Displayvoorbeeld na bevestiging van het programma

 Druk op de functietoets  om het gewenste programmablok (bijvoorbeeld voordrogen)

aan het droogprogramma toe te voegen.
Nadat u op de functietoets hebt gedrukt, blijft het veld  gemarkeerd.
2
0 %

Witte/bonte was droog

10,0 / 13,0 kg

Drogen

70 °C

Afkoelen









Displayvoorbeeld met gekozen Blok+-functie

U kunt de functie weer uitzetten door opnieuw op de functietoets te drukken.

Droogprogramma zonder aanpassingen starten
Als u verder geen aanpassingen in het droogprogramma wilt aanbrengen:
 Druk op de toets  om het droogprogramma te starten.

Het droogprogramma werkt het programma nu af.

Droogprogramma voor de start aanpassen
In de volgende stappen wordt beschreven hoe u voor de start van het programma nog parameters kunt aanpassen, zoals vulgewicht, temperatuur of restvocht.
 Druk eerst op de programmaschakelaar om het gekozen programma te bevestigen.
2
0 %

Witte/bonte was droog

10,0 / 13,0 kg

Drogen

70 °C

Afkoelen







Rechtsboven op het display verschijnt het maximale vulgewicht. Nu heeft u de mogelijkheid om het droogprogramma aan te passen.
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Vulgewicht wijzigen
Voordat u het programma start, kunt u het vulgewicht met de volgende stappen handmatig
invoeren.
 Draai de programmaschakelaar totdat het invoerveld voor het vulgewicht is geselecteerd.
2
0 %

Witte/bonte was droog

10,0

Drogen

13,0 kg

70 °C

Afkoelen






 Druk op de programmaschakelaar om de keuze te bevestigen.

Het vulgewicht kan nu worden gewijzigd door de programmaschakelaar te draaien.
 Draai de programmaschakelaar tot u de gewenste beladingscapaciteit hebt ingesteld.
 Druk opnieuw op de programmaschakelaar om de ingestelde beladingscapaciteit te be-

vestigen.
Nu hebt u het vulgewicht gewijzigd.
Temperatuur wijzigen
Voordat u het programma start, kunt u de temperatuur voor het droogprogramma met de
volgende stappen individueel aanpassen.
U kunt de temperatuur instellen in stappen van 1 °C van koud, 30-80 °C.
 Draai de programmaschakelaar totdat het invoerveld voor de temperatuur is geselec-

teerd.
2
0 %

Witte/bonte was droog

13,0 kg

Drogen

70 °C

Afkoelen





 Druk op de programmaschakelaar om de keuze te bevestigen.

De temperatuur kan nu worden gewijzigd door de programmaschakelaar te draaien.
 Draai de programmaschakelaar tot u de gewenste temperatuur hebt ingesteld.
 Druk opnieuw op de programmaschakelaar om de ingestelde temperatuur te bevestigen.

Nu hebt u de temperatuur voor het droogprogramma gewijzigd.
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Gewenste hoeveelheid restvocht wijzigen
Voordat u het programma start, kunt u de gewenste hoeveelheid restvocht in het wasgoed
met de volgende stappen individueel aanpassen.
U kunt de gewenste hoeveelheid restvocht instellen in stappen van 1% van -4 tot 40%.
 Draai de programmaschakelaar totdat het invoerveld voor de gewenste hoeveelheid rest-

vocht is geselecteerd.
2
0 %

Witte/bonte was droog

13,0 kg

Drogen

70 °C

Afkoelen





 Druk op de programmaschakelaar om de keuze te bevestigen.

De gewenste hoeveelheid restvocht kan nu worden gewijzigd door de programmaschakelaar te draaien.
 Draai de programmaschakelaar tot u de gewenste hoeveelheid restvocht hebt ingesteld.
 Druk opnieuw op de programmaschakelaar om de ingestelde hoeveelheid restvocht te

bevestigen.
Nu hebt u de gewenste hoeveelheid restvocht in het wasgoed gewijzigd.
Droogprogramma starten
Als u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, dan kunt u het aangepaste droogprogramma starten.
 Druk op de toets .

Het droogprogramma werkt het programma nu af. Het programmaverloop wordt op het
display weergegeven.
2
0 %

Witte/bonte was droog
>40 % 

Drogen
Afkoelen

Einde om




12:35


Displayvoorbeeld programmaverloop

In de tweede regel op het display (in het hierboven getoonde displayvoorbeeld bij Drogen)
verschijnt bovendien de actuele hoeveelheid restvocht (>40%) en het symbool  (= verwarming ingeschakeld). In de 3e regel op het display verschijnt het volgende programmablok.
Rechts op het display verschijnt de eindtijd van het programma (hier Einde om 12:35).
De vermelding van het programma-einde heeft een zelflerende functie, daarom moeten er
meerdere programma's worden gedraaid voor een nauwkeurige tijdaanduiding.
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Programma-einde
2

Witte/bonte was droog

Programma-einde
Kreukbeveiliging

Einde om






12:35


Displayvoorbeeld programma-einde

Het einde van het programma wordt door een melding op het display weergegeven. Tegelijkertijd klinkt er gedurende enkele seconden een akoestisch signaal. Vervolgens wordt de
kreukbeveiliging gestart.
De trommel beweegt dan met korte tussenpozen om kreukvorming te voorkomen.

Trommel leeghalen
 Het wasgoed mag pas uit de droger worden gehaald als het droogprogramma volledig is beëindigd (dat wil zeggen niet voor beëindiging van de afkoelfase).
Als heet wasgoed wordt opgeruimd of verpakt, kan het door zelfontbranding brand veroorzaken.
 Trek aan de deurgreep om de deur te openen.
 Haal het wasgoed eruit.

Let erop dat er geen wasgoed in de trommel achterblijft.
Dit wasgoed kan anders tijdens een volgend droogprogramma beschadigd raken door te
intensieve droging.

Pluizenfilter controleren
Het pluizenfilter moet na elke keer drogen worden gecontroleerd op verontreinigingen.
 Trek aan de deurgreep om de klep van de pluizenzeef te openen.
 Controleer of de pluizenzeef verontreinigd is en reinig deze indien nodig.
 Sluit de klep van de pluizenzeef weer.

Als de klep van de pluizenzeef geopend is, loopt u het risico hierover te struikelen.
2

Witte/bonte was droog

Programma-einde
Let op! De pluizenzeef is verontreinigd.



Displayvoorbeeld als de pluizenzeef verontreinigd is

Als de pluizenzeef verontreinigd is, verschijnt de displaymelding Let op! De pluizenzeef is
verontreinigd.. In dit geval moet de pluizenzeef direct na het programma-einde worden gereinigd.
Als de melding na reiniging van de pluizenzeef niet verdwijnt, dan moeten ook de warmtewisselaars via het onderhoudspaneel aan de achterkant worden gecontroleerd en, indien
nodig, worden gereinigd (zie het hoofdstuk “Reiniging en verzorging”).
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Droger uitschakelen
Schakel de droger uit als u deze daarna niet meer gebruikt.
 Sluit de deur.
 Druk op de toets .

De droger is nu uitgeschakeld.
 Schakel vervolgens de hoofdschakelaar (ter plaatse) uit.
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Drogen met programmakaarten
Kaarten waarop een programma staat, zijn op een bepaald machinetype afgestemd. Onbeschreven kaarten kunnen universeel worden gebruikt.
 Druk op toets  om de droger in te schakelen.

Op het display verschijnt het welkomstscherm.
In de kaartlezer mag uitsluitend een geschikte programmakaart worden ingevoerd. Gebruik geen andere voorwerpen.
Anders kan de kaartlezer beschadigd raken.

Programmakaart in de kaartlezer steken

 Steek de kaart in de kaartlezer.
Kaartgebruik
17

Brandweer

45 °C

18

Kreukherstellend

60 °C





Displayvoorbeeld: programmalijst bij gebruik met kaart

Op het display verschijnt nu een lijst met de programma's die zich op de kaart bevinden.
Programma kiezen
 Draai de programmaschakelaar op het gewenste droogprogramma.

Het gekozen droogprogramma blijft gemarkeerd.
 Bevestig het gekozen droogprogramma door op de binnenste knop op de programma-

schakelaar te drukken.
 Druk op de toets  om het programma te starten.

Het gekozen droogprogramma werkt het programma nu af.
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Nadat u op de toets  hebt gedrukt, kan de programmakaart uit de kaartlezer worden
gehaald. Als het programma is beëindigd, wordt het programma verwijderd.

Storingen programmakaarten verhelpen
Als u de programmakaart er ondersteboven heeft ingestoken, verschijnt de volgende melding op het display:


Kaartfout
Kaart verkeerd ingestoken.


 Verwijder de programmakaart uit de kaartlezer.
 Steek de programmakaart met de goede kant weer in de kaartlezer.

Als het om een programmakaart gaat die niet bij dit machinetype hoort, verschijnt de volgende melding op het display:
Kaartgebruik
De programma's op de kaart zijn alleen
geschikt voor machinetype ??.



Displayvoorbeeld: voor dit machinetype ongeschikte programma's op de programmakaart

 Verwijder de programmakaart uit de kaartlezer.
 Gebruik een programmakaart die geschikt is voor het aanwezige machinetype.

Partijen wasgoed
Voor een partij wasgoed die een speciaal wasproces nodig heeft, wordt een kaart gebruikt
waarop het betreffende programma staat. Op deze programmakaart staat uitsluitend dit
ene programma.
Op het exploitatieniveau kunt u deze functie via het menupunt Partij activeren. De besturing
van de droger accepteert dan alleen nog programmakaarten voor partijen wasgoed (waarop één programma staat). De interne programma's van de droger worden genegeerd.

Drogen met muntautomaat C 4060/C 4065/C 4070
Bij het drogen met een muntautomaat moeten de volgende stappen in dezelfde volgorde
worden uitgevoerd om te voorkomen dat er (waarde)munten verloren gaan.
1. Doe het wasgoed in de droger en sluit de deur.
2. Druk op de toets .
3. Kies een programma.
4. Gooi geld of een waardemunt in de muntautomaat.
5. Druk op de toets .
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Taal wijzigen
Voor de start van een programma kan de taal via de functietoets  tijdelijk worden gewijzigd.
1

Witte/bonte was droog +

0%

2

Witte/bonte was droog

0%

3

Witte/bonte was vochtig

20%





 Druk op de functietoets .

De volgende displayinhoud verschijnt:
Instellingen

Terug

Hoofdmenu

Taal

<-

Exploitatieniveau





 Druk op de programmaschakelaar om het menupunt Taal te bevestigen.
Instellingen

Terug

Taal

nederlands



<-

español





 Draai aan de programmaschakelaar om de gewenste taal te selecteren.
 Druk op de programmaschakelaar om de gekozen taal te bevestigen.

Als de droger daarna niet binnen 5 minuten wordt bediend of er wordt geen programma
gestart, dan wordt deze taalwijziging weer teruggezet naar de oorspronkelijke taalinstelling.

Starttijd/-datum instellen
Als u aan een programma een starttijd/-datum wilt toewijzen, dan kunt u met de functietoets  het gewenste moment voor het drogen instellen.
Na de keuze van het programma kan de starttijd/-datum via de functietoets  worden
vastgelegd.
2
0 %

Witte/bonte was droog

10,0 kg

Drogen

70 °C

Afkoelen






Displayvoorbeeld na keuze van het programma

 Druk op de functietoets .
2
Starttijd:

Witte/bonte was droog
16 :10

13,0 kg
Startdatum:

2.9.2017

Na invoeren starttoets indrukken.
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Op het display worden nu de actuele tijd en de datum weergegeven. Het invoerveld voor
uren is gemarkeerd.
Starttijd instellen
 Druk op de programmaschakelaar om een uur te kiezen.

De starttijd (uur) kan nu worden gewijzigd.
 Draai de programmaschakelaar om het uur te wijzigen.
 Bevestig uw keuze door op de programmaschakelaar te drukken.
 Draai de programmaschakelaar totdat het veld voor minuten is gemarkeerd.
 Druk op de programmaschakelaar om de minuten te kiezen.

De starttijd (minuten) kan nu worden gewijzigd.
 Draai de programmaschakelaar om de minuten te wijzigen.
 Bevestig uw keuze door op de programmaschakelaar te drukken.

Startdatum instellen
 Draai de programmaschakelaar totdat het invoerveld Startdatum: (dag) is gemarkeerd.
 Druk op de programmaschakelaar om de dag te kiezen.

De startdatum (dag) kan nu worden gewijzigd.
 Draai de programmaschakelaar om de dag te wijzigen.
 Bevestig uw keuze door op de programmaschakelaar te drukken.
 Verander eventueel ook nog de maand en het jaar van de startdatum.

De gewenste startdatum is nu ingesteld.
Programma op de starttijd/-datum starten
 Druk op de toets .
2
0 %

Witte/bonte was droog

13,0 kg

Drogen

16:15-2.9.2017

Start:

6:00-3.9.2017





Displayvoorbeeld: actuele tijd, datum en ingestelde starttijd/-datum

Het programma start op de ingestelde tijd/datum.
Als de deur vervolgens nog een keer wordt geopend, moet u opnieuw op de toets 
drukken.
Afbreken functie Starttijd/-datum
 U kunt ofwel opnieuw op de functietoets  of op de functietoets  drukken als u de

ingestelde starttijd/-datum niet wilt overnemen.

Programma stopzetten
 Druk op de toets  om het lopende droogprogramma stop te zetten.
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2

Witte/bonte was droog

Programmastop
Druk op de starttoets.





Het programma wordt gestopt. Door op toets  te drukken, kan het programma weer
worden voortgezet.

Programma afbreken
 Druk twee keer achter elkaar op de toets  om het lopende droogprogramma af te bre-

ken.
Het programma wordt afgebroken.

Programma snel doorlopen (programmablokken overslaan)
Met de volgende stappen kunnen delen van het programma worden overgeslagen of herhaald.
 Druk op de functietoets  om het lopende droogprogramma stop te zetten.

Het programma wordt gestopt.
2

Witte/bonte was droog

Programmastop
Druk op de starttoets.





 Druk op de functietoets .

Op het display wordt het actuele programmagedeelte of programmablok weergegeven.
Versneld doorlopen

-> 2 Witte/bonte was droog

Programmastop
Bereik 1

Drogen







 Draai aan de programmaschakelaar om het menupunt Bereik te selecteren.

Het menupunt Bereik is nu gemarkeerd.
 Druk op de programmaschakelaar om de keuze te bevestigen.
 Kies Bereik 1 Drogen of Bereik 2 Afkoelen met de programmaschakelaar.
 Druk op de programmaschakelaar om de keuze te bevestigen.
Bereik 1

Drogen

Blok

Drogen

1







 Draai aan de programmaschakelaar om het menupunt Blok te selecteren.

Het menupunt Blok is nu gemarkeerd.
 Kies Blok 1-10 Drogen of Blok 1-10 Afkoelen met de programmaschakelaar.
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 Druk op de programmaschakelaar om de keuze te bevestigen.
 Druk op de functietoets  om de instellingen op te slaan.
 Druk nu op de toets  om het programma versneld te laten doorlopen of druk op de

functietoets  om het versneld doorlopen af te breken en terug te gaan naar de programmastop.

Programma-informatie weergeven
2

Witte/bonte was droog

Startdatum
Starttijd

10.9.2017

9:47









 Druk tijdens het programmaverloop op de functietoets .

Het display geeft u nu de volgende informatie over het droogprogramma:
Tijd na start
Resttijd

0 h 23 min

0 h 11 min

Programma-einde

10:21 Uur

Bereik 1

Drogen

Blok 1

Drogen

Actuele temp. luchtafvoer 59 °C
Piekbelasting



Nee

Kreukbeveiliging

3 s /87 s /60 min

Klep recirculatie/afvoer
2



Recircul.



Witte/bonte was droog
Blokeindesignaal

Ja





 Druk op de functietoets  om terug te gaan naar het programmaverloop.
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Standaardprogramma’s
Droogprogramma

Geschikte textielsoort

1 Witte/bonte was droog + 0%
(Kastdroog)

Katoenen en linnen textiel dat uit meerdere lagen bestaat
en bijzonder dik is en bij het programma Witte/bonte was
droog niet helemaal droog wordt.

2 Witte/bonte was droog 0%
(Kastdroog)

Katoenen en linnen textiel dat uit één of meerdere lagen
bestaat.
PT 8257: 10-13 kg
PT 8337: 13-16 kg

3 Witte/bonte was vochtig 20%
(Mangeldroog)
4 Witte/bonte was vochtig 25%
(Mangeldroog)

Maximale beladingscapaciteit
(droog gewicht)

Katoenen en linnen textiel dat aansluitend moet worden
gemangeld.

5 Witte/bonte was vochtig 40%
(Mangeldroog)
6 Kreukherstellend droog 0%
(Kastdroog)
7 Kreukherstellend vochtig 10%
(Mangeldroog)

Kreukherstellend textiel van synthetische stoffen, katoen of PT 8257: 5,0 kg
gemengde weefsels.
PT 8337: 6,6 kg

8 Kreukherstellend vochtig 20%
(Mangeldroog)
9 Wol
(5 minuten)

Wollen textiel.

PT 8257: 4,0 kg
PT 8337: 5,2 kg

10 Fijne was 20%

Kwetsbaar textiel van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels.

PT 8257: 2,0 kg
PT 8337: 2,6 kg

11 Tijdprogramma koud
(15 minuten)

Textiel dat moet worden gelucht.

12 Tijdprogramma warm
(20 minuten)

Voor het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed of het
nadrogen van aparte stukken wasgoed.

13 Impregneren
(Kastdroog)

Wasgoed dat geschikt is voor de droger, bijvoorbeeld microvezels, ski- en outdoorkleding, fijne, dichte katoensoorten (poplin) en tafelkleden.
Dit programma heeft een extra fixeerfase voor het impregneren. Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen die geschikt zijn voor
membraanwasgoed. Deze middelen zijn gebaseerd op flu- PT 8257: 5,0-6,6 kg
PT 8337: 6,6-9,0 kg
orchemische verbindingen.
Voorzichtig brandgevaar! Droog in de automaat geen textiel dat is geïmpregneerd met middelen die paraffine bevatten.

14 Outdoor

Outdoorkleding van materiaal dat geschikt is voor de droger.
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PT 8257: 10-13 kg
PT 8337: 13-16 kg
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Speciale programma's voor dekbedden
Droogprogramma

Geschikte textielsoort

Dekbedden (dons)
(Drogen tot 0% restvocht, nadrogen, afkoelen)

Wollen textiel.

Dekbedden (synthetisch)
(Drogen tot 0% restvocht, nadrogen, afkoelen)

Synthetische dekbedden en hoofdkussens.

Dekbedden (natuurhaar)
(3 minuten drogen, afkoelen)

Natuurharen dekbedden en dekens.
Natuurharen dekbedden mogen niet helemaal in de droger
worden gedroogd, omdat deze anders kunnen vervilten.
Wij adviseren om deze alleen even kort te drogen.

Maximale beladingscapaciteit
(droog gewicht)

PT 8257: 10 kg (ca.
1 dekbed of 2 kussens)
PT 8337: 13 kg (ca.
3 kussens of 1 kussen
+ 1 dekbed)

Speciale programma's voor gebouwenreinigingsmiddelen
 Als de producten niet voldoende zijn gereinigd en resten (was of chemicaliën) bevatten, bestaat er brandgevaar.
Was ernstig verontreinigd wasgoed grondig: gebruik voldoende wasmiddel en kies een
hoge temperatuur.
Was het wasgoed bij twijfel meerdere keren.
Droogprogramma

Geschikte textielsoort

Mops
(Drogen tot 0% restvocht, afkoelen)

Katoenen mops

Microvezelmops

Mops van microvezels

Reinigingsdoeken
(Drogen tot 0% restvocht, afkoelen)

Doeken van microvezels, stofdoeken

Maximale beladingscapaciteit
(droog gewicht)
PT 8257: 10 kg
PT 8337: 13 kg

PT 8257: 5,6 kg
PT 8337: 7,0 kg

Speciale programma's voor de brandweer
Droogprogramma

Geschikte textielsoort

Maximale beladingscapaciteit

Veiligheidsmaskers
Drogen 45 minuten, afkoelen

Veiligheidsmaskers met hoofdriempjes
Veiligheidsmaskers mogen alleen worden gedroogd als deze met speciale houders (bij te bestellen accessoire) in de
trommel vastgezet kunnen worden.

PT 8257: 4 houders/8 maskers
PT 8337: 4 houders/12 maskers

Beschermende kleding
Drogen tot 0% restvocht, nadrogen, afkoelen

Beschermende pakken (bijvoorbeeld Nomex®-brandweerpakken) overalls, jassen, broeken
Droog de producten binnenstebuiten voor het beste droogresultaat.

PT 8257: ca. 1-2 pakken (1 jas + 2 broeken
of 2 jassen)
PT 8337: ca. 2 pakken
(2 jassen + 2 broeken
of 3 jassen)

Bescherm. kled. impr.
Drogen tot 0% restvocht, nadrogen, afkoelen

Wasgoed dat met een impregneermiddel is behandeld.
Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn
met impregneermiddelen die geschikt zijn voor membraanPT 8257: 5,0-6,6 kg
wasgoed. Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen.
PT 8337: 6,6-9,0 kg
Voorzichtig brandgevaar! Droog in de automaat geen textiel dat is geïmpregneerd met middelen die paraffine bevatten.

79

nl - Programma-overzicht
Speciale programma's voor textielreinigingsmiddelen
Droogprogramma

WetCare sensitive
Opschudden 3 minuten, afkoelen

Geschikte textielsoort

Niet-wasbare bovenkleding

Maximale beladingscapaciteit
(droog gewicht)
PT 8257: 4-5 kg
PT 8337: 5-6,6 kg

WetCare zijde
Niet-wasbare, kreukgevoelige bovenkleding
Kort drogen tot 15% restvocht, afkoelen

PT 8257: 4-5 kg
PT 8337: 5-6,6 kg

WetCare intensive
Wasbare bovenkleding
Drogen tot 0% restvocht, afkoelen

PT 8257: 5-6,6 kg
PT 8337: 6,6-9 kg

Speciale programma's voor maneges
Metalen gespen, ogen en haken moeten voor het drogen worden verwijderd.
Het wasgoed en de trommel van de droger kunnen anders beschadigd raken.
Droogprogramma

Geschikte textielsoort

Paardendekens
Drogen tot 0% restvocht, nadrogen, afkoelen

Paardendekens, zadeldekken, beenwindsels, bandages,
textielhalsters

Paardendekens wol
Drogen 5 minuten, afkoelen

Paardendekens met een hoog wolgehalte

80

Maximale beladingscapaciteit
(droog gewicht)
PT 8257: 10 kg (ca.
7 zadeldekken of
2 zomerdekken of
1 winterdek)
PT 8337: 13 kg (ca.
9 zadeldekken of
2-3 zomerdekken of
1-2 winterdekken)

nl - Optionele modules
Bedrijfsgegevens
Met de module Gebruiksgegevens kunnen bedrijfsgegevens worden gelezen of verwijderd.
Daarvoor moet u, voor het starten of na het beëindigen van een programma, op de functietoets  drukken.
1

Witte/bonte was droog +

0%

2

Witte/bonte was droog

0%

3

Witte/bonte was vochtig

20%







Nadat u op de functietoets  hebt gedrukt, verschijnt op het display de volgende melding:
Module gebruiksgegev.
Alle gegevens
Programmagegevens







U hebt nu de volgende keuzemogelijkheden:
–

Alle gegevens

Gegevens weergeven die van alle programma's zijn verzameld en berekend.
–

Programmagegevens

Gegevens weergeven die tijdens een programma worden geregistreerd.
–

Gegevens wissen

–

Module

Alle gegevens en programmagegevens verwijderen.
–

Alle gegevens

Alleen alle gegevens verwijderen.
–

Programmagegevens

Alleen programmagegevens verwijderen.
U kunt de functie weer uitzetten door nog een keer op de functietoets  te drukken.
Als het geheugen van de module Gebruiksgegevens vol is, verschijnt na het indrukken van
de toets  de melding dat bedrijfsgegevens worden overschreven.
De displayweergave gaat weer terug naar het vorige menu zonder programmastart als
– de functietoets  ingedrukt wordt;
– de toets  niet binnen 30 seconden wordt bediend.
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Menupunt Alle gegevens
Module gebruiksgegev.
Alle gegevens
Programmagegevens







Als u met de programmaschakelaar het menupunt Alle gegevens hebt gekozen en bevestigd, dan worden de gegevens in een lijst weergegeven:
Module gebruiksgegev.
Totale inschakeltijd
Bedrijfsuren

 Alle gegevens

200.987 h

123456 h







Displayvoorbeeld: Alle gegevens

In deze lijst worden de volgende gegevens getoond:
–

Totale inschakeltijd

–

Bedrijfsuren

–

Actieftijd verwarming

–

Actieftijd aandrijfmotor

–

Programmastarts

–

Programmastops

–

Programma-afbrekingen

–

Washoeveelheid

–

Energie

Menupunt Programmagegevens
Module gebruiksgegev.
Programmagegevens
Gegevens wissen







Na het kiezen van het menupunt Programmagegevens verschijnt het volgende display:
Module gebruiksgegev.

 Programmagegevens

1

Witte/bonte was droog + 0 %

2

Witte/bonte was droog

0 %







Displayvoorbeeld: Programmagegevens

Door de programmaschakelaar te draaien, kunt u kiezen van welk programma de programmagegevens moeten worden getoond. Door op de programmaschakelaar te drukken, verschijnt er een lijst van alle programmastarts met datum en starttijd (hier van programma 1
Witte/bonte was droog +).
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Programmagegevens



1

Witte/bonte was droog +

Datum: 21.05.2017

Starttijd: 11:30

Datum: 21.05.2017

Starttijd: 12:30







Displayvoorbeeld: opsomming van alle programmastarts van programma 1 Witte/bonte was droog +

Uit deze opsomming van alle programmastarts kunt u nu met de programmaschakelaar de
gewenste programmastart selecteren en bevestigen.
Programmagegevens
Datum: 21.05.2017



1

Witte/bonte was droog +

Starttijd: 11:30

Naam Jansen







Met de programmaschakelaar kunt u ook andere gegevens selecteren en laten weergeven.
Menupunt Gegevens wissen
Module gebruiksgegev.
Programmagegevens
Gegevens wissen







Na het kiezen van het menupunt Gegevens wissen verschijnt het volgende display:
Module gebruiksgegev.

 Gegevens wissen

Module 21.02.2017
Alle gegevens 12.07.2009







Met het menupunt Module worden alle gegevens en de programmagegevens uit de bedrijfsgegevens verwijderd.
Met het menupunt Alle gegevens worden alleen alle verzamelde gegevens uit de bedrijfsgegevens verwijderd.
Met het menupunt Programmagegevens worden alleen de programmagegevens uit de bedrijfsgegevens verwijderd.
Als u met de programmaschakelaar een menupunt hebt gekozen en bevestigd, dan wordt
u verzocht uw wachtwoord in te voeren.
Password:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789







Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd of nadat de kaart voor het exploitatieniveau erin is
gestoken, komt u bij het menupunt. Hier verschijnt een extra beveiligingsvraag.
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Gebruiksgegevens werkelijk wissen?





Door op de functietoets  te drukken, worden de gegevens verwijderd.

Informatie over de piekbelastingsschakelaar
 Het is niet toegestaan om de interne bekabeling van de droger aan te passen en
daarbij de Miele-piekbelastingschakelaar te omzeilen.
De warmtepompdroger kan in een energiemanagement worden geïntegreerd, ook al is het
uitschakelen niet nodig gezien het lage energieverbruik van deze droger.
Functioneel leidt een externe uitschakeling tijdens een lopend droogproces met gebruik
van de warmtepomp tot een verlaging van de levensduur. Als u deze droger in een managementsysteem voor piekbelasting integreert, moet u erop letten dat de installatie niet mag
worden uitgeschakeld.
Informatie over de bedrijfstoestand is beschikbaar via de Miele-piekbelastingsinterface. Let
erop dat de energiebehoefte van alle niet-uitschakelbare apparaten in het energiemanagementsysteem in de besturingstechniek moet worden opgenomen.
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Foutmeldingen
 Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakman
worden uitgevoerd.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's opleveren voor de gebruiker.
Als er in een programma of een taal een fout optreedt, dan wordt deze op het display aangeduid met het symbool  en kan niet meer worden gekozen.
1

Witte/bonte was droog +

0%

2

Witte/bonte was droog

0%

3

Witte/bonte was vochtig

20% 


Instellingen

Terug

Taal

nederlands



<-

español 





De besturing voert elke keer na het inschakelen of wanneer wordt teruggegaan in de programmalijst, een systeemanalyse uit. Alle modules en sensoren, de gegevens van het besturingssysteem, de droogprogramma's en talen worden gecontroleerd.
Als er een fout optreedt in een al gekozen taal, dan verschijnt de volgende foutmelding.


Datafout
Beperkte functie.
Taal defect.



Als er voor of na de start van een programma storingen optreden, dan worden deze knipperend op het display weergegeven.
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Nuttige tips
Melding

Oorzaak en oplossing

Het display blijft donker.

De droger krijgt geen stroom.
 Controleer de stekker, de hoofdschakelaar en de zekeringen (ter plaatse).

Ventilatorfout

De motortemperatuur is te hoog.
 Laat de motor afkoelen.

Programmastop! Druk op de
starttoets. Motortemperatuur
te hoog.
Machinefout
Bel Miele als het probleem na
het onder- breken van de
spanning niet is verholpen.

Fout aandrijving
Programmastop! Druk op de
starttoets. Motor door overbelading te warm.

Spanningsonderbreking
Programmastop! Druk op de
starttoets.

Kaartfout
Kaart verkeerd ingestoken.

Systeemfout
Bel Miele als het probleem na
het onder- breken van de
spanning niet is verholpen.

De droger heeft een storing.
 Koppel de verbinding van de droger met de electriciteitsvoorziening los, wacht even en sluit de droger weer aan.
 Neem contact op met de Miele Service als het probleem
niet is verholpen.
De trommel is overvol.
 Laat de motor afkoelen.
 Haal eventueel een deel van het wasgoed uit de trommel. Let altijd op de maximale beladingscapaciteit van
de droger.
 Druk op de toets  om het droogprogramma voort te
zetten.
 Neem contact op met de Miele Service als het probleem
niet is verholpen.
Er is sprake van een stroomonderbreking.
 Druk op de toets  om het droogprogramma voort te
zetten.
 Neem contact op met de Miele Service als het probleem
niet is verholpen.
De programmakaart is ondersteboven in de kaartlezer gestoken.
 Verwijder de programmakaart.
 Steek de programmakaart met de goede kant in de
kaartlezer.
Er is sprake van een systeemfout.
 Koppel de verbinding van de droger met de electriciteitsvoorziening los, wacht even en sluit de droger weer aan.
 Neem contact op met de Miele Service als het probleem
niet is verholpen.

Probleem

Oorzaak en oplossing

Er loopt condens op een
niet daarvoor bedoelde
plek uit de machine.

De afvoer is verontreinigd.
 Controleer de afvoer en verwijder eventuele verontreinigingen. U kunt via het onderhoudspaneel onderaan aan
de achterkant bij de afvoer komen.
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Probleem

Oorzaak en oplossing

De droger wordt minder
efficiënt.

De pluizenzeef in de droger is verontreinigd.
 Controleer of de pluizenzeef van de droger verontreinigd
is en reinig deze indien nodig.
De warmtewisselaars in de warmtepomp zijn verontreinigd.
 Reinig de warmtewisselaars (bijvoorbeeld met een stofzuiger).
De verbinding tussen de droger en warmtepompeenheid is
lek.
 Controleer of de verbinding tussen de droger en warmtepompeenheid lek is.
 Neem indien nodig contact op met de Miele Service.
Onvoldoende ventilatie.
 Zorg ervoor dat het gedeelte van de warmtepomp waar
de lucht wordt aangezogen en de luchtafvoeropening
niet worden afgesloten of door voorwerpen worden afgedekt.
Te hoge ruimtetemperatuur (>45 °C)
 Zorg ervoor dat de ruimte waar de droger staat voldoende geventileerd wordt.
 Sluit de droger eventueel aan op een externe luchtaanvoer- en luchtafvoerleiding.
De warmtepompdroger is ontwikkeld voor een ruimtetemperatuur van maximaal 43 °C. U kunt de droger zonder problemen tijdelijk bij een hogere temperatuur gebruiken. Als
de temperatuur echter constant hoger is dan 45 °C, dan
moet er een externe koelluchtvoorziening worden aangebracht. U kunt de slijtage van de warmtepompdroger verminderen door ervoor te zorgen dat de warmtewisselaars
altijd vrij zijn van pluizen en andere verontreinigingen.

Miele Service
Neem bij storingen contact op met de Miele Service.
Vermeld daarbij het model, het serienummer (SN) en het materiaalnummer (mat.nr.).

Deze gegevens staan op het typeplaatje: dit vindt u als de deur is geopend bovenin de
deurring, aan de binnenkant van de pluizenklep of bovenaan op de achterkant van de machine.
Geef ook de op het display weergegeven foutmelding door aan de Miele Service.
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Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen als onderdelen moeten worden vervangen (geef ook hierbij het model, het serienummer [SN] en het materiaalnummer
(mat.nr.) door).
Meer technische gegevens van het apparaat vindt u op het typeplaatje op de achterkant.
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Pluizenzeef
 Gebruik de warmtepompdroger nooit zonder dat de pluizenzeef is aangebracht.
Anders kunnen de luchtkanalen, de verwarming en de luchtafvoer door pluizen verstopt
raken. Er bestaat brandgevaar.
Vervang een beschadigde pluizenzeef direct.
Een pluizenzeef vangt de pluizen op die tijdens het drogen loskomen. De pluizenzeef moet
elke werkdag minstens 1 keer worden gereinigd én wanneer de betreffende melding op het
display verschijnt. Als er veel pluisvorming is, moet de pluizenzeef meerdere keren per dag
worden gereinigd.
U mag de pluizenzeef niet verwijderen om deze te reinigen. Let erop dat de pluizenzeef niet
wordt beschadigd.

 Open de klep van de pluizenzeef.
 Verwijder de pluizen met de hand van de pluizenzeef.

Gebruik voor de reiniging geen scherpe of spitse voorwerpen.
Anders kan de pluizenzeef beschadigd raken.
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Droger
Schakel de droger met de hoofdschakelaar (ter plaatse) uit, voordat reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
 Voor de reiniging van de droger mag geen hogedrukreiniger of waterstraal worden
gebruikt.
Anders bestaat er levensgevaar door een elektrische schok.
 Reinig de ommanteling, het bedieningspaneel en de kunststof delen alleen met een mild

reinigingsmiddel of met een zachte, vochtige doek. Wrijf de delen vervolgens weer
droog.
U mag geen schuurmiddel gebruiken voor het reinigen van de droger.
 Veeg de trommel van de droger met een zachte, vochtige doek af als u gesteven was-

goed hebt gedroogd.
 Controleer de afdichting.
 Controleer de sluitingen van de deur, de klep van de pluizenzeef en het onderhoudspa-

neel.
 Controleer de verbinding tussen droger en warmtepomp.

Aan de achterkant van de droger en op het bovenblad bevinden zich het gedeelte waar
de lucht door de warmtepomp wordt aangezogen en de luchtafvoeropening.
U mag deze openingen in geen geval afsluiten of afdekken met dekens of doeken.
Houd de omgeving van de warmtepompdroger, met name het gedeelte voor de luchtaanzuiging, vrij van pluizen.

 Schuif de afdekking van de luchtaanzuigopening omhoog.
 Verwijder de afdekking naar voren toe.
 Reinig de lamellen met een veger of een stofzuiger.
 Dek de luchtaanzuigopening vervolgens weer af.
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De Miele Service moet één keer per jaar de gehele binnenruimte van de droger en de
ventilatievleugels van de luchtafvoeropening op pluizen controleren en indien nodig reinigen.

Warmtewisselaars
Tijdens het gebruik van de warmtepomp verzamelen zich op de warmtewisselaars pluizen, wasmiddelresten en andere bestanddelen uit de waterdamp. Als de warmtewisselaars verontreinigd raken, wordt de warmteovergang naar de lucht minder en daarmee de
efficiëntie van de installatie. Controleer en reinig de warmtewisselaars daarom regelmatig.
De leveromvang van de warmtepompdroger bevat een reinigingssproeier voor waterslangen met een ¾"-schroefaansluiting.
 U mag alleen de warmtewisselaars met water reinigen (het gedeelte achter het onderhoudspaneel). Andere delen van de warmtepompdroger mogen in geen geval met
water worden gereinigd!
Anders bestaat er levensgevaar door een elektrische schok.
Maak de droger beslist spanningsvrij voordat u de warmtewisselaars reinigt.
 Maak de installatie spanningsvrij.
 Open het onderhoudspaneel aan de achterkant van de warmtepomp.

 Let hierbij op, u kunt zich hieraan verwonden of erover struikelen.
Leg het onderhoudspaneel op een veilige plek neer.

Positie van de lekbak

 Verwijder de grove verontreinigingen van de lekbak.

Doordoor wordt voorkomen dat de afvoer verstopt raakt.
 Het is belangrijk dat het onderhoud tijdig en vakkundig wordt uitgevoerd.
Anders kunnen de prestaties ervan afnemen en kunnen storingen en brandgevaar niet
worden uitgesloten.
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Verunreinigungen. Sie verhindern dadurch ein Verstopfen des Ablaufes.
Achten Sie darauf, dass die Lamellen sich nicht vernl
- Reiniging en onderhoud
biegen oder beschädigt werden.

ter der Wartungsklappe) erlaubt. Für den Trockner
und die weiteren Teile ist eine Reinigung mit Wasser nicht zulässig. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

,Bei nicht zeit -und fachgerechter Wartung sind
Leistungsverluste, Funktionsstörungen und Brandgefahr nicht auszuschließen.

Te reinigen gedeelte van de warmtewisselaars achter het onderhoudspaneel (achterkant van het apparaat)

– Säubern Sie die Wärmetauscher mit einer Bürste
 Reinig
het (met pijlen)
aangegeven
gedeelte
im gekennzeichneten
Bereich
(Pfeile). Setzen
Sie van de warmtewisselaars met een borstel.
dielamellen
Sammelschale
anschließend
wieder
ein, bevorof beschadigd.
De
mogen
niet worden
verbogen
Sie mit dem Spülen beginnen.
 Schroef de meegeleverde reinigingssproeier op een waterslang met een ¾"-schroefaan– Spülen Sie die Wärmetauscher gründlich mehrere
sluiting.
Minuten mit einem Wasserstrahl (max. 4 bar) aus.
Benutzen
dafür den Schlauchgrondig
mit Düse.
 Spoel
de Sie
warmtewisselaars
gedurende meerdere minuten met een waterstraal (≤
Ein
Wassereintrag
ist
nur
im
beschriebenen
Be- toegestaan in het grijs omrande gedeelte van
4 bar) uit. Het gebruik van water is alleen
reich der Wärmetauscher zulässig (Rahmen).

de warmtewisselaars (zie afbeelding).

Het gebruik van hogedrukreinigers en reinigingsmiddelen die chloor, zand, soda of zuur
bevatten is niet toegestaan.
– Zorg dat het gebruikte water goed kan wegstromen, zodat de droger en de ruimte niet
nat worden.
– Verwijder alle verontreinigingen die niet zijn weggespoeld.
– Reinig de lekbak en controleer de waterafvoer op verstoppingen.
– Sluit de warmtewisselaars af met het onderhoudspaneel voordat u de installatie weer in
gebruik neemt.
– Controleer dat de elektrische onderdelen niet met het water in aanraking zijn geweest,
voordat u de spanning weer inschakelt.
– Om schade aan de lamellen te voorkomen, dient u deze niet direct aan te raken. Trek
handschoenen aan om snijwonden te voorkomen.
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Installatievoorwaarden
Alleen de Miele Service of een geautoriseerde vakhandelaar mag de warmtepompdroger
plaatsen en in gebruik nemen.

 De warmtepompdroger moet volgens de geldende voorschriften en normen worden geïnstalleerd.

 Gebruik de warmtepompdroger alleen in goed geventileerde, vorstvrije ruimtes.

Algemene voorwaarden voor het gebruik
Deze warmtepompdroger is uitsluitend voor professioneel gebruik en mag alleen binnen
worden gebruikt.
Omgevingstemperatuur voor een optimaal gebruik van de warmtepomp:
+15 °C tot +43 °C
De omgevingstemperatuur moet voor de warmtepompdroger minimaal 10 °C zijn.
Bij lagere omgevingstemperaturen bestaat het gevaar dat er zich ijs vormt op de onderste warmtewisselaar. Verder kan dit leiden tot onbedoelde condensvorming.
Afhankelijk van de plaats van opstelling kan de constructie van het gebouw geluiden en vibraties overnemen.
Tip: Wanneer strenge eisen aan het geluidsniveau worden gesteld, dient u een deskundige
in te schakelen.

Transport
De droger en warmtepomp moeten van elkaar worden losgehaald voordat ze worden vervoerd. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit tot schade aan de apparaten leiden.
De droger en de warmtepomp mogen niet zonder transportpallets worden vervoerd.
Bij een transport moeten altijd geschikte transporthulpmiddelen worden gebruikt.
Indien mogelijk moet worden voorkomen dat de warmtepomp meer dan 30° wordt gekanteld.
Nadat de warmtepomp is vervoerd, moet deze ongeveer een uur stilstaan voordat deze in
gebruik kan worden genomen. Als er sprake is van zware trillingen of wanneer de warmtepomp meer dan 30° is gekanteld, moet de warmtepomp langer stilstaan, te weten maximaal 24 uur.
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Op de toekomstige opstellocatie moeten de droger en de warmtepomp met geschikte hijsmiddelen van de transportpallet worden gehesen.

Montage warmtepomp
Voor de eerste ingebruikneming van de warmtepompdroger moeten de droger en warmtepomp met elkaar worden verbonden. In de volgende stappen wordt beschreven hoe u de
warmtepomp op de droger monteert:
 Plaats de warmtepomp eerst op de daarvoor bestemde opstellocatie. Let erop dat u bij

het plaatsen van de warmtepompdroger de aangegeven minimale afstand van 500 mm
tot de wand moet aanhouden.
De luchtaanzuigopening en de condensafvoer van de warmtepomp bevinden zich aan
de achterkant van de warmtepomp.
Plaats de warmtepomp voor de montage al meteen zodanig op de opstellocatie dat de
luchtaanzuigopening en de condensafvoer niet in de richting van de droger wijzen.
 Plaats de droger met wat ruimte ertussen parallel voor de warmtepomp. De achterkant

van de droger moet daarbij naar de warmtepomp zijn gekeerd.
 Verwijder het bovenblad van de droger.
 Leid de elektrische aansluitkabel door de warmtepomp en sluit deze aan op de droger

(zie het hoofdstuk Elektrische aansluiting).
 Steek de stekker van de verbindingskabel in de bus op de droger.

 Zet de droger voor de luchtopeningen van de warmtepomp.
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 Stel de droger en warmtepomp met behulp van de machinevoeten waterpas en parallel

ten opzichte van elkaar af.

 Kantel de warmtepomp iets naar achteren en beweeg de droger in de richting van de

warmtepomp tot het onderste klemlipje van de warmtepomp zich boven de onderste opstaande rand van de droger bevindt.

 Kantel de warmtepomp nu voorzichtig weer naar voren, zodat het klemlipje achter de op-

staande rand van de droger vasthaakt.

a Droger

b Warmtepomp

Het klemlipje verbindt de warmtepomp met de droger. Na deze stap mag het niet meer
mogelijk zijn om de droger los te rukken.
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 Leg het bovenblad op de droger en klem daarbij het bovenste klemlipje van de warmte-

pomp onder het bovenblad vast.
 Schroef vervolgens het bovenblad van de droger vast.

a Droger

b Warmtepomp

Plaatsing
 Zet de warmtepompdroger op een volkomen vlakke, vaste ondergrond die waterpas is

en bestand is tegen de vermelde vloerbelasting.
De door de warmtepompdroger veroorzaakte vloerbelasting oefent bij de machinevoeten
een puntbelasting uit op de ondergrond. Een fundering is niet noodzakelijk. Oneffenheden
van de vloer moeten echter worden geëgaliseerd.
 Zet de warmtepompdroger indien mogelijk in de buurt van een koudwateraansluiting, zo-

dat u de warmtewisselaars indien nodig gemakkelijk met een waterslang kunt reinigen
(waterdruk maximaal 4 bar).
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y 906 mm

x 1400 mm
z PT 8257: 1205 mm/PT 8337: 1393 mm

 Om het onderhoud later te vergemakkelijken, moet er achter het apparaat een onder-

houdsruimte met een breedte van minimaal 500 mm worden aangehouden. Deze moet
altijd toegankelijk worden gehouden. De aangegeven afstanden tot de wanden mogen
niet worden verkleind.
 Stel de warmtepompdroger met de machinevoeten (stelvoeten) waterpas. Draai de schij-

ven na het afstellen met een schroevendraaier vast op de bodemplaat.

Tip: Gebruik voor een juiste afstelling een waterpas.

Bevestiging
 Om schuiven tegen te gaan, moet u de droger met de bijgeleverde spanstrips via de ma-

chinevoeten op de vloer bevestigen.
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Het meegeleverde bevestigingsmateriaal met pluggen is bedoeld voor een betonnen
vloer. Voor andere vloerconstructies moet u specifiek bevestigingsmateriaal bestellen.
Als het warmtepompaggregaat tijdens het vervoer maximaal 30° is gekanteld, dan moet na
de plaatsing een stilstandtijd van minstens een uur in acht worden genomen, voordat de
warmtepompdroger in gebruik wordt genomen.
Als het warmtepompaggregaat meer dan 30° is gekanteld of aan ernstige trillingen is blootgesteld, dan moet u een wachttijd van 24 uur voor de ingebruikneming in acht nemen.
Na transport en plaatsing moet u de droger minstens een uur laten staan, voordat het
apparaat elektrisch wordt aangesloten.
Als het apparaat voor de ingebruikname niet voldoende lang heeft stilgestaan, dan kan
de warmtepomp beschadigd raken!

Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet door een elektricien worden uitgevoerd.

 Aansluiting mag alleen plaatsvinden op een elektrische installatie die voldoet aan de nationale wetten, verordeningen en richtlijnen, alsmede aan de lokale bepalingen en voorschriften. Daarnaast moeten de voorschriften van de energieleverancier en verzekeraar en
de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, alsmede de regels van de techniek.

 De droger kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als deze op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
De benodigde aansluitspanning, het opgenomen vermogen en de specificaties voor de
beveiliging staan op het typeplaatje van de droger. Controleer of de aanwezige spanning
overeenkomt met de spanningswaarden op het typeplaatje, voordat u de elektrische
aansluiting uitvoert!
Bij een afwijkende spanning kan de droger beschadigd raken door een te hoge elektrische spanning.

 Vermeldt het typeplaatje meerdere spanningswaarden, dan kan de droger worden aangepast voor de aansluiting op de betreffende ingangsspanning. Deze omschakeling mag
alleen door de Miele Service of een geautoriseerde vakhandel worden uitgevoerd. Hierbij
dienen de aanwijzingen op het schakelschema in acht te worden genomen. Daarnaast
moet de instelling voor het verwarmingsvermogen op het apparaat worden aangepast.
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EL
SLA

Elektrische aansluiting
Piekbelastingsschakelaar

De droger kan met een vaste aansluiting of met een stekkersysteem volgens IEC 60309-1
worden aangesloten. Bij een vaste aansluiting moet het apparaat ter plaatse een voorziening hebben, waarmee het met alle polen van de netspanning kan worden losgekoppeld.
De contactopening in uitgeschakelde toestand moet bij deze schakelaars minimaal 3 mm
bedragen. Daartoe behoren bijvoorbeeld installatieautomaten, zekeringen en relais
(IEC/EN 60947).
Het scheidingssysteem (inclusief de stekker) moet zijn beveiligd tegen onbedoeld en onbevoegd inschakelen als de permanente onderbreking van de energietoevoer niet te allen tijde kan worden bewaakt.
Tip: Sluit de droger bij voorkeur via een stekkersysteem aan. Elektrische veiligheidscontroles kunnen dan eenvoudiger worden uitgevoerd (bijvoorbeeld tijdens onderhoud en reparaties).

 Het is niet toegestaan installaties te gebruiken die de droger automatisch uitschakelen
(zoals tijdschakelklokken).

 Is volgens de voorschriften een aardlekschakelaar (RCD) vereist, dan kan een aardlekschakelaar van het type A worden gebruikt.
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AL

Luchtafvoer (luchtafvoeropening)

ZL

Luchttoevoer (luchtaanzuigopening)

KA

Condensafvoer

Luchtaanzuigopening
Als de droger in gebruik is, moet er altijd voldoende koele frisse lucht worden aangevoerd.
Wordt er vaak een omgevingstemperatuur van meer dan 45° C bereikt, dan moet het koelcircuit van de warmtepomp op een externe luchttoevoer en -afvoer worden aangesloten,
zodat de functie van de warmtepomp niet ongunstig wordt beïnvloed.
De luchttoevoer gebeurt via de aanzuigopening aan de achterkant van de warmtepompdroger. Deze opening moet altijd vrij zijn en mag niet worden afgedekt.
Tijdens het gebruik kunnen pluizen via de luchtaanzuigopening worden opgezogen.
Opgezogen pluizen blijven aan de warmtewisselaars hangen en beïnvloeden de functie
van de warmtepomp nadelig.
Houd de omgeving (met name het gedeelte voor de luchtaanzuiging van de warmtepomp) daarom vrij van pluizen.
Reinig de warmtewisselaars regelmatig.

Luchtafvoeropening
Voor de warmtepompdroger is vanwege het gesloten luchtcircuit geen aparte luchtafvoerleiding nodig.
De voor de koeling van de warmtewisselaar uitgeblazen warme lucht verwarmt de lucht in
het vertrek. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, bijvoorbeeld via niet-afsluitbare ventilatieopeningen. Als de ventilatie onvoldoende is, neemt de droogtijd toe, waardoor het energieverbruik van de automaat stijgt.
De luchtafvoeropening mag nooit worden afgesloten of door voorwerpen worden afgedekt!

100

nl - Plaatsen en aansluiten
Condensafvoer
De warmtepomp van deze droger werkt volgens het condensatieprincipe. Voor het condenswater dat bij het drogen ontstaat, moet er in de ruimte een aparte afvoer in de vloer
worden geïnstalleerd.
De condensafvoer bevindt zich aan de achterkant van de warmtepompdroger en kan met
verval via een buis naar de afvoer in de vloer worden geleid. U moet ervoor zorgen dat het
condenswater niet kan terugstromen naar de droger.
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 Accessoires mogen alleen worden aan- of ingebouwd als deze nadrukkelijk door Miele
zijn vrijgegeven. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

Muntautomaat
De droger kan optioneel via een betaalsysteem worden aangestuurd (bijvoorbeeld voor gebruik in zelfbedieningswasserettes). Als bij te bestellen Miele-accessoire kunt u kiezen voor
een betaalsysteem zonder contante betaling en voor betaalsystemen met mechanische of
elektronische muntproevers voor bepaalde doelgroepen.
Alleen de Miele Service of een Miele-vakhandelaar mag de programmering voor de aansluiting uitvoeren. Voor de aansluiting van een betaalsysteem is geen externe voeding nodig.

Communicatiemodule XKM RS 232
Via de optionele communicatiemodule XKM RS 232 (bij te bestellen Miele-accessoire) kan
de droger van de seriële data-interface RS 232 worden voorzien. De communicatiemodule
is alleen voor apparaten van Miele Professional die zijn voorzien van de desbetreffende
moduleschacht.
De via de communicatiemodule XKM RS 232 gerealiseerde data-interface voldoet aan
de SELV-eisen (extra lage veiligheidsspanning) volgens EN 60950.
Op deze data-interface mogen alleen apparaten worden aangesloten die eveneens aan
de SELV-eisen voldoen.
De communicatiemodule XKM RS 232 wordt samen met een verbindingskabel en een
D-sub-stekker geleverd.
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PT 8257 WP

PT 8337 WP
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PT 8257 WP

PT 8337 WP

Hoogte

1400 mm

1400 mm

Breedte

906 mm

906 mm

Diepte

1205 mm

1393 mm

Diepte bij geopende deur

1835 mm

2023 mm

Gewicht

315,5 mm

328,5 mm

Trommelinhoud

250 l

325 l

Maximale beladingscapaciteit (droog wasgoed)

13 kg

16 kg

Aansluitspanning

Zie typeplaatje

Zie typeplaatje

Vereiste zekering (ter plaatse)

Zie typeplaatje

Zie typeplaatje

Verbruik

Zie typeplaatje

Zie typeplaatje

Keurmerken

Zie typeplaatje

Zie typeplaatje

Maximale vloerbelasting als het apparaat in werking is

3615 N

3745 N

Gehanteerde normen inzake productveiligheid

IEC 335-1, IEC 335-2-11, IEC 335-2-40

Geluidsdrukniveau, EN ISO 11204

<70 dB (A)

<70 dB (A)

Geluidsvermogensniveau, EN ISO 9614-2

<80 dB (A)

<80 dB (A)
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1. Wasgoed voorbereiden
Niet al het wasgoed is geschikt voor machinaal drogen.
Houdt u zich daarom aan de aanwijzingen van de fabrikant op het wasetiket.
 = drogen met normale temperatuur
 = drogen met lage temperatuur
 = niet machinaal drogen
 Sorteer de was op vezel- en weefselsoort.

2. Droger inschakelen en wasgoed erin stoppen
 Druk op de toets .
 Trek aan de deurgreep om de deur te openen.
 Leg het wasgoed in de trommel.
 Sluit de deur.

3. Droogprogramma kiezen
Standaardprogramma’s
–

1 Witte/bonte was droog + 0%

–

2 Witte/bonte was droog 0%

–

3 Witte/bonte was vochtig 20%

–

4 Witte/bonte was vochtig 25%

–

5 Witte/bonte was vochtig 40%

–

6 Kreukherstellend droog 0%

–

7 Kreukherstellend vochtig 10%

–

8 Kreukherstellend vochtig 20%

–

9 Wol 5 min

–

10 Fijne was 20%

–

11 Tijdprogramma koud 15 min

–

12 Tijdprogramma warm 20 min

–

13 Impregneren

–

14 Outdoor

 Draai aan de programmaschakelaar om een programma te kiezen.
 Bevestig het gekozen programma door op de programmaschakelaar te drukken.

De toets  knippert.

4. Droogprogramma starten
 Druk op de toets .

Het gekozen droogprogramma wordt gestart.
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5. Trommel leeghalen na programma-einde
Het einde van het programma wordt op het display weergegeven en de zoemer klinkt.
2

Witte/bonte was droog

Programma-einde
Kreukbeveiliging

Einde om






12:35


 Trek aan de deurgreep om de deur te openen.
 Haal het wasgoed uit de trommel.

6. Droger uitschakelen
Als u de droger daarna niet meer gebruikt, gaat u als volgt te werk:
 Sluit de deur.
 Druk op de toets .

De droger is nu uitgeschakeld.
 Controleer de pluizenzeef en reinig deze indien nodig.
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