
Vaskesøjle

Det er beboerens pligt, at vedligeholde og rengøre vaskesøjlen i boperioden i hen-
hold til udleverede brugsanvisninger. Såfremt fejl på maskinerne skyldes fejlagtigt 
brug eller manglende vedligeholdelse, hæfter lejeren selv for betaling af reparation 
af maskinerne.

NB! Det er vigtig, at der sættes et bruseforhæng op fra gulv til loft for at 
beskytte maskinen.

Afkalkningsmiddel

Det anbefales at afkalke vaskemaskine jævnligt (se skemaet) med Mieles afkalk-
ningsmiddel som kan købes på ejendomskontoret

Doseringen er afhængig af:

– Tøjets tilsmudsningsgrad

Let snavset

Intet synligt snavs eller pletter. Tøjet

har f.eks. fået kropslugt.

Normalt snavset

Synligt snavs og/eller små synlige

pletter.

Stærkt snavset

Snavs og/eller pletter er meget synli-

ge.

– Tøjmængden

– Vandets hårdhedsgrad.

Hvis den aktuelle vandhårdhedsgrad

ikke kendes, kan den oplyses ved

henvendelse til det lokale vandværk.

Vandets hårdhedsgrad

Hårdheds-

område mmol/l °dH

blødt (I) 0 - 1,5 0 - 8,4

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

hårdt til meget

hårdt (III)

over 2,5 over 14

Komponenter - Vaskemiddel

Hvis der vaskes med flere forskellige

midler, foretages samlet dosering i føl-

gende rækkefølge i kammer �:

1. Vaskemiddel

2. Pletfjerner

På den måde skylles midlerne bedst

ind.

Vaskemiddel
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Afkalkningsmiddel

Det anbefales at afkalke vaskemaskinen jævnligt (se skemaet) med Mieles afkalk-

ningsmiddel (kan bestilles på www.miele-shop.dk eller ved telefonisk henvendelse

til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50, best.nr. 9792).

Mieles vejledende afkalkningshyppighed:

Afkalkning bør foretages

Hårdhed i °dH Karakteristik < 2 vaske/dag 2-4 vaske/dag > 4 vaske/dag

0 - 4 Meget blødt – – –

4 - 8 Blødt – – 1 gang årligt

8 - 12 Middelhårdt Hver 6. måned Hver 6. måned Hver 6. måned

12 - 18 Temmelig hårdt Hver 6. måned Hver 3. måned Hver 3. måned

� 18 Hårdt Hver 3. måned Hver 2. måned Hver måned

Hyppigheden af vejledende afkalkning er bestemt af vandets hårdhed og antallet

af vaske pr. dag.

Tromlerengøring

Hvis der vaskes med lave temperaturer

og/eller anvendes flydende vaskemid-

del, kan der opstå kim- og lugtdannelse

i vaskemaskinen. For at rengøre trom-

len og forhindre lugtdannelse bør der

en gang om måneden afvikles et pro-

gram med en temperatur på 60°C eller

højere med vaskemiddel i pulverform.

Kabinet og betjeningspanel

rengøres

�Træk stikket ud før rengøring.

�Vaskemaskinen må aldrig spules

med en vandslange.

� Rengør kabinettet og betjeningspa-

nelet med et mildt rengøringsmiddel

eller sæbelud, og eftertør det med en

blød klud.

� Rengør tromlen med et rengørings-

middel til rustfrit stål.

�Anvend ikke rengøringsmidler

med skurende virkning, rengørings-

midler med opløsningsmidler eller

glas- eller universalrengøringsmid-

ler, da de kan beskadige kunststof-

overflader og andre dele.

Sæbeskuffen rengøres

Af hygiejniske grunde bør hele sæbe-

skuffen rengøres regelmæssigt.

� Træk sæbeskuffen helt ud til "stop-

pet". Låseknappen trykkes ned, og

skuffen tages ud.

� Rengør sæbeskuffen med varmt

vand.

Rengøring og vedligeholdelse
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Rengøring og vedligeholdelse

Tromlerengøring
Hvis der vaskes med lave temperaturer og/eller anvendes flydende vaskemiddel,
kan der opstå kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen. For at rengøre tromlen
og forhindre lugtdannelse bør der en gang om måneden afvikles et program
med en temperatur på 60°C eller højere med vaskemiddel i pulverform.
Alternativt kan Miele Fresh & Clean købes på ejendomskontoret.

� Rengør hæverten.

1. Træk hæverten op af kammer �, og

rengør den under rindende varmt

vand. Røret, hvorpå hæverten an-

bringes, rengøres ligeledes.

2. Sæt hæverten på igen.

Rengør hæverten ekstra grundigt ef-

ter flere gange anvendelse af flyden-

de stivelse. Stivelse kan medføre til-

klæbning.

Rummet til sæbeskuffen rengøres

� Fjern med en flaskebørste sæbere-

ster og kalkaflejringer fra indskyl-

ningsdysen i sæbeskuffen.

Rengøring og vedligeholdelse

35

� Rengør hæverten.
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Rengøring af sæbeskuffe samt rummet til sæbeskuffen
Af hygiejniske grunde bør hele sæbeskuffen rengøres regelmæssigt.

Hvis du har yderligere spørgsmål til
drift og vedligeholdelse af dit Miele produkt
henvises der til Mieles brugsvejledning

Ishøj = Hårdt vand 




