Bruksanvisning
Varmrulle for profesjonell bruk
PM 1210
PM 1214
PM 1217

Bruksanvisningen skal leses før oppstilling installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.
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Aktivt miljøvern
Retur og gjenvinning av transportemballasjen
Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med
sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.
Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av gamle apparater
Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De innholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og deler, som har vært nødvendige for apparatets
funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restavfall.

Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike apparater.
Apparatene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk
ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle apparatene. Sørg
for at apparatene oppbevares barnesikkert til de kjøres bort.
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Sikkerhetsregler og advarsler
Les bruksanvisningen før du tar varmrullen i bruk for første gang. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen.
På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.
Dersom flere personer skal læres opp i bruk av varmrullen, sørg for at sikkerhetsreglene
er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.
Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

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

 Denne rullen skal bare brukes til rulling av tekstiler som er vasket i vann, og som ifølge
produsentens vedlikeholdsetikett tåler varmrulling.

 Det dreier seg om en varmrulle som er beregnet for profesjonell bruk. Den er ikke beregnet for bruk i husholdninger. Hvis varmrullen er oppstilt på et område som er tilgjengelig
for allmennheten, må driftslederen, ved hjelp av egnede tiltak, sørge for at det ikke kan
oppstå farlige situasjoner for brukeren som følge av restrisiko (f.eks. defekt kabel osv.).

 Varmrullen er ikke beregnet for utendørs bruk.
Teknisk elektrisk sikkerhet
 Maskinen skal ikke oppstilles i rom hvor det befinner seg rengjøringsmaskiner som benytter PER- eller KFK-holdige løsningsmidler.

 Varmrullen må kun benyttes i tørre rom.
 Bruk rullen bare når alle de avtagbare kabinettdelene er påmontert, slik at det ikke er
mulig å berøre strømførende, bevegelige eller varme maskindeler.

 Sikkerhetsinnretningene og betjeningselementene må ikke skades eller fjernes. Sørg for
at de blir brukt!

 Ikke foreta endringer på varmrullen, uten at det uttrykkelig er godkjent av Miele.
 Maskiner som har ødelagte betjeningselementer eller skadet ledningsisolasjon, må ikke
brukes før skadene er utbedret.

 Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren. Reparasjoner
skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

 Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til varmrullene, blir oppfylt.

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

 Rullen er skilt fra det elektriske anlegget bare når hovedbryteren eller sikringen (på stedet) er utkoblet.

Bruk av maskinen
 Varmrullen må ikke være i drift uten tilsyn.
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Sikkerhetsregler og advarsler
 Personer som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet
eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene rullen på en sikker måte, må ikke bruke denne
maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av varmrullen. Ikke la barn leke med
varmrullen.

 Når rullen er oppvarmet, og når den er i bruk, er det fare for forbrenning hvis du berører
kanten på strykesålen på uttakssiden.

 Ikke innstill høyere rulletemperatur enn det som er oppgitt på vedlikeholdsetiketten til
tekstilene som skal rulles. Hvis den innstilte rulletemperaturen er for høy, kan tekstilene antennes.

 Ved rulling av tekstiler som består av flere lag; ikke stikk fingrene inn mellom lagene for å
strekke ut tøyet. Det er fare for at du ikke får trukket hendene bort fra den varme strykesålen i rett tid. Dette gjelder også for lommer; stikk ikke fingrene inn der den åpne siden ligger mot den varme strykesålen.

 Den fleksible tekstilføringen for tekstiluttaket på baksiden (opsjon), må kun endres forfra.
 Sørg for god belysning når tøyrullen er i drift.
 Hold arbeidsområdet rundt varmrullen fritt for gjenstander.
 Sørg for å ha et brannslukningsapparat klart til bruk. Ved rulling ved for høy temperatur,
og ved rulling av tekstiler som ikke er egnet for rulling eller ikke er vasket i vann, er det fare
for brann!

 En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av varmrullen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) kun må utføres av fagfolk hvis de garanterer forutsetningene for riktig og sikker bruk av varmrullen. Nasjonale sikkerhetsforskrifter, -normer og -bestemmelser må følges.

Bruk av tilbehør
 Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent
av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

 For betalingssystemet må varmrullen absolutt festes til gulvet gjennom føttene for å sikre den mot å velte.

Regler for rullearbeid
 Kun pålitelige personer over 18 år bør arbeide på innleggssiden. De må være fullt opplært før de betjener rullen.

 Bruk tettsittende klær! Løstsittende klær (f.eks. vide ermer, snorer, bånd, slips og halstørklær) kan bli trukket inn av valsen.

 Ta av ringer og armbånd før rullearbeidet starter.
 Ikke brett eller glatt ut tøyet nær tøyinntaket; gjør det lengst mulig unna på innføringsbordet. Pute og dynetrekk føres inn med den åpne siden først. Hold ikke i innvendige hjørner eller i hempen på skjorter eller forklær.
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Sikkerhetsregler og advarsler
 Beskyttelsesinnretningen må daglig kontrolleres slik at den fungerer slik den skal. Varmrullen kan kun startes når beskyttelsesinnretningen er i orden. Bare da kan skader, forbrenninger og kvestelser unngås.

 Før rullen settes i revers; pass på at ingen kan utsettes for fare.
Dersom flere personer skal læres opp i bruk av varmrullen, sørg for at sikkerhetsreglene
er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.
Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.
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Maskinbeskrivelse

a Betjeningspanel (touchdisplay)

g Fotbryter «FlexControl»

b Innføringsbord

h Tøyavtager

c Fingerbeskyttelse

i Høydejusterbare skruføtter

d Valse

j Sokkel (opsjon)

e Mulde med deksel

k Tekstilkasse

f Utføringsbord
Opsjon

PM 1210

Opphengsstang

PM 1214

PM 1217

X

Fleksibel tekstilføring

X

Lamellbevikling

X

Sokkel

X

X

X
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Maskinbeskrivelse
Touchdisplay
Tastene velger du med et lett fingertrykk på touchdisplayet. Den aktuelle tasten markeres
med en strek under.
























Slik ser displayet ut ved valg av rulletemperatur

a Tast 

Slår på og av varmrullen.
b Tast 

Setter rulleprosessen på pause.
c Tast 

Starter rulleprosessen. Tasten blinker når
rulleprosessen kan startes.
d Tast 

Valgmodus for rulletemperaturen.
e Temperaturtast 

For tekstiler av perlon/kunstsilke.
f Temperaturtast 

For tekstiler av silke/ull.
g Temperaturtast 

For tekstiler av bomull/lin.
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h Tast 

Øker rulletemperaturen.
i Tast 

Senker rulletemperaturen.
j Tast 

Favorittprogram
k Tast *

Serviceposisjon for gjennomføring av vedlikeholdsarbeider. For aktivering hhv. deaktivering må tasten holdes inne i minst
3 sekunder.
*synlig eller ikke synlig avhengig av maskintype
l Tast 

Modus for rengjøring og voksing av strykesålen. For aktivering hhv. deaktivering
må tasten holdes inne i minst 3 sekunder.

Maskinbeskrivelse























Slik ser displayet ut ved valg av valsehastighet

a Tast 

Slår på og av varmrullen.
b Tast 

Setter rulleprosessen på pause.
c Tast 

Starter rulleprosessen. Tasten blinker når
rulleprosessen kan startes.
d Tast .

Skifter til valg av valsehastighet
e Hastighetstast 

Lav valsehastighet
f Hastighetstast 

Middels valsehastighet
g Hastighetstast 

Høy valsehastighet

h Tast 

Øker valsehastigheten
i Tast 

Reduserer valsehastigheten
j Tast 

Favorittprogram
k Tast *

Serviceposisjon for gjennomføring av vedlikeholdsarbeider. For aktivering hhv. deaktivering må tasten holdes inne i minst
3 sekunder.
*synlig eller ikke synlig avhengig av maskintype
l Tast 

Modus for rengjøring og voksing av strykesålen. For aktivering hhv. deaktivering
må tasten holdes inne i minst 3 sekunder.
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Maskinbeskrivelse
Displaysymboler

1 

7 

Forvalg og visning av temperaturen i °C/°F

Løft opp fingerbeskyttelsen
2 

Oppvarming aktivert/rulletemperaturen
stiger

8 

Forvalg og visning av valsehastigheten
9 //

3 

Servicevisning rengjøring og voksing

Valsehastigheter
10

4 

Oppvarming deaktivert/rulletemperaturen 11
synker
5 

Generell feil
6  hhv. 

kontinuerlig innføring av tekstilene på venstre hhv. høyre side.
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Drift med betalingsautomat
°C/°F

Veksle mellom temperaturenhet i °C
eller °F

Maskinbeskrivelse
Fingerbeskyttelse
Fingerbeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning som skal kontrolleres daglig før rullearbeidet
starter.
 Fare for skade hvis fingerbeskyttelsen ikke fungerer slik den skal.
Hvis fingerbeskyttelsen ikke fungerer slik den skal, kan det føre til alvorlig kroppsskade.
Slå straks av varmrullen.
Kontakt omgående Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.
Sørg for at varmrullen ikke kan settes igang av andre personer og gjør dem oppmerksom
på at det kan være farlig.
Varmrullen går først i normal driftsmodus etter at varmrullen er slått på og fingerbeskyttelsen er aktivert slik den skal. Hvis ikke, kobler varmrullen seg ut igjen etter en liten stund.

Løft opp fingerbeskyttelsen én gang når symbolet  blinker.

Hvis fingertuppene kommer mellom valsen og fingerbeskyttelsen, stoppes valsen straks og
strykesålen skilles fra valsen. Symbolet  lyser kontinuerlig. Rullen kobles inn igjen, ved å
trykke på tasten .
Ikke bruk fingerbeskyttelsen med hensikt for å avbryte rulleprosessen under drift.
Trykk alltid på tasten  for å avbryte rulleprosessen.
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Maskinbeskrivelse
Opphengsstang
(ekstrautstyr for PM 1214)
Heng de rullede tekstilene på den utsvingbare opphengsstangen, så slipper du bretter.

Fleksibel tekstilføring med tekstilutføring på baksiden
(ekstrautstyr for PM 1217)
Med den fleksible tekstilutføringen blir de rullede tekstilene ført ut på baksiden der de kan
tas ut. Den egner seg spesielt godt for store tekstiler som laken/trekk eller bordtekstiler.
 Mekanismen for den fleksible tekstilutføringen skal kun betjenes fra forsiden på maskinen.
Ikke ta på kanten av strykesålen. Det er fare for forbrenning.
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Klargjør tekstilene
Restfuktighet
for å oppnå et godt resultat og en optimal rullekapasitet, bør tekstilene som skal rulles, ha følgende restfuktighet. Dette avhenger imidlertid av type varmrulle:
PM 1214, PM 1217: 15-25 % restfuktighet
PM 1210: 15 % restfuktighet
Den ideelle restfuktigheten avhenger av tekstilenes beskaffenhet.

Sorter tekstilene
Sorter tekstilene etter type og tekstil før rullearbeidet starter. Se tekstilenes vedlikeholdsetikett. Vi anbefaler å sortere tekstilene i følgende rekkefølge:
Tekstiltype
Perlon, nylon osv.

Symbol

Temperatur



100-110 °C



111-150 °C



151-180 °C

etter det
ull, silke
deretter
bomull, lin

Stivede tekstiler skal alltid rulles til slutt.
Ellers kan eventuelle stivelsesrester på strykesålen påvirke rullingen
av de andre tekstilene.
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Første igangsetting
Rengjøring og voksing før første igangsetting
Før første igangsetting må strykesålen rengjøres og vokses (se kapittel «Rengjøring og stell»).
 Rengjør strykesålen ved å kjøre gjennom en renseduk over hele val-

sebredden.
 Deretter må du vokse den rengjorte strykesålen med et voksklede

og rullevoks. Vær gjerrig med voksen.
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Bruk
Klargjøring for bruk
 Skru på hovedbryteren for strømforsyningen på stedet.
 Trykk på tasten , for å slå på varmrullen.

Det røde symbolet  blinker.
 Aktiver fingerbeskyttelsen ved å løfte den litt.

Varmrullen går over i normal driftsmodus.
Varmrullen gjøres bare klar til bruk når fingerbeskyttelsen er aktivert
slik den skal. Hvis ikke, kobler varmrullen seg ut igjen etter en liten
stund.
Det røde symbolet  vises og strykesålen varmes opp.

Rulling
 Vent til strykesålen har nådd minimumstemperaturen.

Tasten  begynner å blinke, så snart minimumstemperaturen er
nådd.
Varmrullen er klar til bruk når den innstilte temperaturen er nådd og
symbolet  ikke lyser mer.
 Trykk på den blinkende tasten , for å sette i gang varmrullen.

Rulleprosessen starter.
Tips: La valsen rotere i ca. 5 minutter, slik at temperaturene på strykesålen og valsen tilpasser seg.
 Fare for forbrenning på kanten av strykesålen når rullen er varm.
Kabinettet er merket med etiketter som advarer mot faren for forbrenning.
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Bruk
Rulletemperatur

Still inn temperaturen på strykesålen etter hva slags type tekstiler du
skal rulle.
Tekstiltype

Symbol

Temperatur

Forhåndsinnstilt
verdi

Perlon/kunstsilke



100-110 °C

110 °C

Silke/Ull



111-150 °C

125 °C

Bomull/lin



151-185 °C

180 °C

Temperaturtaster

Temperaturvalget kan enten gjøres via temperaturtastene eller via tastene  eller –.
Hvis du stiller temperaturen fra en høy temperatur til en lavere temperatur, må du deretter la strykesålen avkjøles. I dette tilfellet blir oppvarmingen av rullen koblet ut. Samtidig signaliserer det røde symbolet  at den aktuelle temperaturen på strykesålen er for høy. Så snart
symbolet  slukker, er den valgte temperaturen nådd.
Stille inn rulletem-  Trykk på tasten   i betjeningspanelet for å komme til valg av
peratur
temperatur.
Tasten   markeres med en strek under.
 Trykk nå på en av de tre temperaturtastene.

(f.eks. temperaturtast )
Den valgte temperaturtasten vises med en strek under, og strykesålen
varmes opp hhv. kjøles ned til den aktuelle temperaturen.
Endre verdien til
 Trykk den aktuelle temperaturtasten for å endre verdien.
en temperaturtast
Temperaturtasten vises med en strek under når den er trykket, og den
aktuelle verdien vises.
 Trykk tasten  eller – til du har nådd verdien du ønsker å lagre på

temperaturtasten.
 Hold deretter den understrekede temperaturtasten inne til den blin-

ker én gang.
Den nye verdien er nå lagret under temperaturtasten.
Tips: La valsen rotere i ca. fem minutter uten tekstiler, slik at temperaturen på strykesålen og valsen tilpasser seg før du starter rullearbeidet.
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Bruk
Valsehastighet

PM 1210/PM 1214:
Symbol

Valsehastigheter

m



Lav valsehastighet

1,5-2,2



Middels valsehastighet

2,3-3,2



Høy valsehastighet

3,3-4

Symbol

Valsehastigheter

m



Lav valsehastighet

1,5-2,4



Middels valsehastighet

2,5-3,4



Høy valsehastighet

3,5-4,5

/min

PM 1217:
/min

Hastighetstaster

Du kan enten stille inn valsehastigheten med hastighetstastene eller
med tastene  eller –.
Innstilling av valsehastighet

 Trykk på tasten . for å komme til valg av valsehastighet.

Tasten markeres med en strek under.
 Trykk på en av de tre tastene.

(f.eks. tasten )
Den valgte hastighetstasten markeres med en strek under og rullen
roterer med tastens verdi.
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Bruk
Endre verdien til
en hastighetstast

 Trykk på den aktuelle hastighetstasten for å endre verdien.

Hastighetstasten vises med en strek under når den er trykket, og den
aktuelle verdien vises.
 Hold tasten  eller – inne til du har nådd valsehastigheten du øns-

ker å lagre på tasten.
 Hold hastighetstasten inne til den blinker en gang.

Den nye valsehastigheten er nå lagret på tasten.
Tekstilinnføring

 Trykk på tasten  for å starte rulleprosessen.

Strykesålen føres mot valsen som starter å rotere.
 Rulletøy med knapper skal føres inn i varmrullen slik at
knappene vender mot valsen og blir trykket inn i rullekledet under
rullingen.
Ellers er det fare for at knappene blir ødelagt eller revet av under
innføring.
Legg et klede over glidelåser, metallknapper og metallkroker for å
beskytte strykesålen.
Spenner av metall- og kunststoff samt ekstremt tykke knapper
(f.eks. kuleknapper), må aldri rulles.

 Legg tekstilet parallelt med valsen foran på innføringsbordet.
 Glatt det ut.
 Før tekstilet så jevnt som mulig inn i varmrullen.

Ikke rull små tekstiler på samme sted hver gang, bruk hele valsebredden.
Ved rulling på samme side hele tiden, avgis varmen kun på én side
og beviklingen slites på samme sted. Hvis tekstilene hele tiden føres inn i rullen på den samme siden, avgis det et signal og det røde
symbolet  hhv.  vises.
Bruk hele valsebredden og fordel små tekstiler jevnt over hele innføringsbordet.

20

Bruk
Rullepause

 Trykk på tasten  for å gå i pausemodus, når varmrullen er koblet

inn.
I pausemodus stopper valsen og strykesålen føres tilbake. I begynnelsen forblir oppvarmingen innkoblet.
 Trykk på tasten  for å fortsette rullearbeidet.

Varmrullen er klar til bruk i pausemodus. Når rullen ikke har vært benyttet på en stund (denne tiden kan stilles inn, fabrikkinnstilling =
10 minutter), kan temperaturen reduseres til en verdi på mellom 50 70 °C (fabrikkinnstilling 60 °C).
Verdiene kan stilles inn i servicenivå av Mieles serviceavdeling eller
annet Miele-autorisert personell.
Hvis varmrullen ikke brukes på en stund, går varmrullen over i
standbymodus etter en innstillbar tid.
Standbymodus

Standbymodus er koblet ut fra fabrikken. Den kan aktiveres av Mieles
serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell i servicenivået.
Du kan innstille hvor lang tid det skal ta før varmrullen går i standbymodus når den ikke er i bruk. Den kan programmeres fra 1 til 30 minutter. Varmrullen kan kobles inn igjen, ved å trykke på tasten .
I standbymodus blir valsen stående, mens valsen heves. Oppvarmingen kobles ut.

Fotbryter «FlexControl»

Valsen kan stanses ved å aktivere den mobile fotbryteren. På denne
måten unngår du innføringsfeil.

Stoppe valsen

 Tråkk på fotbryteren under rulleprosessen.

Valsen stopper. Strykesålen forblir senket.
 Fjern foten fra fotbryteren igjen for å fortsette rulleprosessen.

Valsen starter automatisk å rotere igjen. Rulleprosessen fortsetter.
Som et alternativ, kan Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell stille inn fotbryteren slik at strykesålen forlater pausemodus og valsen begynner å rotere når fotbryteren blir aktivert (husholdningskobling).
Tøyavtagere

Tekstilene skilles fra strykesålen ved hjelp av tøyavtageren.
 De rullede tekstilene kan være svært varme når de kommer ut
av strykesålen.
Fare for forbrenning!
Bruk ev. vernehansker.
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Bruk
Etter at rullearbeidet er avsluttet
 La valsen fortsette å rotere med lav temperatur i ca. 5 minutter etter

rulling, slik at beviklingen kan tørke helt.
 Slå av varmrullen ved å trykke på tasten .

Strykesålen heves og viften går i 10 minutter for å avkjøle. Samtidig
blinker tasten .
 Skru av hovedbryteren på stedet.

 La rullede tekstiler avkjøles tilstrekkelig før det legges bort eller
stables.
Varme tekstiler er selvantennelige og kan føre til brann.

Rulling med betalingsautomat
 Trykk på tasten , for å slå på varmrullen.

Symbolet  blinker.
 Legg mynter eller polletter på betalingsautomaten.

Symbolet  slukker.
 Velg temperaturen som egner seg for tekstiltypen.
 Velg deretter ønsket valsehastighet.

Etter at kontrollampen  har slukket, er varmrullen klar til bruk og
nedtellingen av tiden du har kjøpt, starter.
 Trykk på tasten  for å starte rulleprosessen.

Strykesålen senkes og valsen starter å rotere.
Etter at tiden du har kjøpt er ute, begynner en etterløpstid. Starten
varsles med et akustisk signal.
 Du kan nå rulle det innførte tekstilet helt ut.

Hvis det tas en pause i rulleprosessen i løpet av etterløpstiden, må
det kjøpes mer rulletid, for å kunne starte rullen igjen.
Varigheten på etterløpstiden kan endres til en verdi på mellom
0-5 minutter av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert
personell.
Etter at etterløpstiden er over, heves strykesålen og valsen blir stående.
Symbolet  blinker. Du kan når som helst kjøpe mer rulletid.
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Henvisninger
Skifte temperaturenhet
Visning av temperaturenhet kan stilles om fra °C til °F.

Favorittinnstilling
Med tasten  er det mulig å lagre den kombinasjonen av temperatur
og valsehastighet som du bruker mest, slik at du kan hente den frem
raskt og enkelt.
Du kan lagre ønsket parameter ved å trykke lenge på tasten  til den
blinker én gang. Med et kort trykk på tasten  velger du de lagrede
verdiene. Når du forlater favorittfunksjonen, vises de innstilte funksjonene igjen.

Unngå rulling uten tekstiler
Trykk på tasten  for å sette varmrullen i pausemodus, eller koble ut
maskinen med tasten , når rullingen skal avbrytes for en bestemt
tid. På denne måten unngår du at maskinen går på tomgang (rulledrift
uten tekstiler), og både rullekledet og motoren belastes mindre.
Hvis varmrullen går uten tekstiler over lengre tid, tørker valsebeviklingen ut.
Det kan forringe beviklingens levetid betydelig.

Strømbrudd under rulling
Ved strømbrudd må du slå på varmrullen igjen med tasten , løfte
fingerbeskyttelsen, og trykke på tasten .

Toppbelastning-/energistyring (opsjon)
Varmrullen kan kobles til et toppbelastnings-/energistyringssystem
med et byggesett (ekstrautstyr). Hvis toppbelastnings-/energistyringssystemet er aktivt, kobles oppvarmingen av varmrullen ut og symbolene  hhv. . blinker. Takket være strykesålens restvarme kan rullingen fortsette til rullen går i pausemodus ().
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Henvisninger
Feilmeldinger
Når en feilmelding vises, avbrytes rulleprosessen, tasten  blinker og
det vises en firesifret feilkode i displayet. Ved å berøre den blinkende
tasten , kvitteres feilmeldingen (feilen lagres i feilminnet). Tasten 
blinker og rulleprosessen kan startes på nytt.
Feilkode

Feil

F°0
F1
F2
F8

Oppvarmingsfeil

F 20
F 24
F 25
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43

Elektronikkfeil

F 45
F 47
F 49
F 50
F 53

Driftsfeil/motorfeil

F 57

Viftefeil

F 61

Elektronikkfeil

F 99

Rulle sperret

F 104

Motor underspenning

F 108

Generell feil kompressor

F 120

Underspenning

F 4500-4512

Styringsfeil

Dersom feilmeldingen vises på nytt, gjenta handlingen eller slå av og
på varmrullen igjen. Hvis feilen fortsatt vises, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.
Ved feil, ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Mieleautorisert personell.

24

Rengjøring og stell
Rengjøring av strykesålen
Regelmessig rengjøring og stell av strykesålen er nødvendig for beskyttelse av valsedrift og bevikling. Følg henvisningene i Mieles rullepraksis. Etter hver rengjøring må strykesålen vokses. Dersom dette
ikke overholdes, fører det til en betydelig forringelse av levetiden.
Strykesålen i denne varmrullen er av aluminium.
Ikke bruk grovkornede skuremidler eller renseduker som er utstyrt
med slipepapir til rengjøring av aluminiumsstrykesåler.
Bruk kun Mieles rengjøringssett. Det inneholder Miele renseduk,
Miele voksklede og Miele rullevoks. Dette settet er ekstrautstyr.
Det kan danne seg avleiringer på strykesålen (f.eks stivelses- og vaskemiddelrester). Strykesålen må derfor rengjøres før arbeidet starter,
avhengig av hvor skitten den er.
Fra fab.-nr. 120610797 for PM 1210 og fab.-nr. 120610687 for
PM 1214 blir alle varmrullene i serien PM 1210, 1214, og 1217 levert
med symbolet for rengjøring og voksing (rødt symbol ).
Når det røde symbolet  starter å lyse, signaliserer det at strykesålen må rengjøres og vokses i rengjøringsmodus.
Starte rengjøringsprogrammet

 Hold tasten  inne i mer enn 3 sekunder.

Rullen befinner seg nå i rengjøringsprogrammet. I displayet vises
80 °C.
Hvis den aktuelle rulletemperaturen ligger over 80 °C, vises symbolet  og varmrulles avkjøles. Du kan starte rengjøringen når symbolet
slukker og displayet viser en rulletemperatur på 80 °C.

Rengjøring med
renseduken

 Bruk renseduken til rengjøring av strykesålen.

Hvis renseduken er smalere enn strykesålen, kan du ikke rense hele
bredden i en omgang. Da må du kjøre renseduken gjennom flere
ganger og over hele strykesålens bredde.
Tips: Avleiringer, som stivelsesrester, kan fjernes ved å føre en duk
som er dyppet i lunkent vann, gjennom rullen.
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Rengjøring og stell

①
②
③
a Lomme

c Bomullsbånd

b Rengjøringsbånd
 Legg renseduken på venstre side av innføringsbordet, slik at rengjø-

ringsbåndet vender mot strykesålen.
 La renseduken føres rett og jevnt gjennom rullen fra den venstre si-

den av innføringsbordet, til den kommer helt ut igjen på den andre
siden.
Rengjøringsbåndet løsner forurensningene. De myke bomullsbåndene
fjerner forurensningene og polerer strykesålen.

1.

2.

3.

Gjennomkjøringer av renseduken fra venstre mot høyre side av strykesålen

 Legg renseduken på innføringsbordet igjen, denne gangen skjøvet

litt mot høyre side. Rengjøringsbåndet må vende mot strykesålen.
 La renseduken føres på nytt gjennom varmrullen.
 Gjenta prosessen til du har kommet til høyre side av innføringsbor-

det, og har renset hele strykesålens bredde.
Etter hver rengjøring må strykesålen vokses.
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Rengjøring og stell
Voksing av strykesålen
For å starte voksmodus, hold tasten  inne i minst 3 sekunder og
trykk deretter på temperaturtasten .
Når rullen har nådd temperaturområdet , begynner tasten  å
blinke.
For å deaktivere voksmodus hold tasten  på nytt inne i minst
3 sekunder.
Når voksingen er vellykket og er gjennomført i minst 40 sekunder i
voksmodus, blir tidsintervallet for visning av symbolet for rengjøring
og voksing av strykesålen (= rødt symbol ) tilbakestilt igjen.
Voksing med
vokskledet

 Strø litt strøvoks i lommen på vokskledet.

Ikke bruk for mye voks, slik at vokskledet blir for glatt.
 Lukk igjen lommen.
 Trykk på tasten  for å starte voksprosessen.
 Legg vokskledet med den gummierte siden ned (dvs. den gummi-

erte siden vender mot valsen) og la det trekkes inn i den varme maskinen (temperatur på strykesålen er ca. 180 °C).
Før aldri vokskledet med den gummierte siden opp (mot strykesålen).

1.

2.

3.

 Kledet føres inn i rullen fra venstre eller høyre i nødvendige avstan-

der over hele arbeidsbredden.
 Hold tasten  inne i minst 3 sekunder etter voksing.
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Rengjøring og stell
Voksmodus blir deaktivert.
Tips: For å opprettholde strykesålens glideevne, bør strykesålen vokses etter hver arbeidsdag.
Rengjøring må alltid utføres i rengjøringsprogrammet og voksing i
voksmodus, ellers vil ikke varmrullens vedlikeholdsintervall bli tilbakestilt. Vedlikeholdsintervallet vil bare bli tilbakestilt når rengjøringen
og voksingen er gjennomført komplett én gang i de aktuelle modusene.

Råd om bevikling
Før rengjøring og utskiftning av rullekledet, må du slå av varmrullen
og la den avkjøles før du tar av rullekledet.
Avtaging av rullekledet

 For PM 1217 med lamellbevikling er det kun Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell som får ta av eller
trekke av rullekledet.
Hvis du forsøker å ta av hhv. trekke av rullekledet selv, uten hjelp
fra Mieles serviceavdeling, er det fare for at lamellbeviklingen kan
bli skadet.
Før rullekledet tas av, må tøyavtagerne som ligger inntil valsen,
trekkes tilbake en etter en.
 Slå på varmrullen ved å trykke på tasten .
 Trykk på tasten  i mer enn 3 sekunder.

Strykesålen heves og låses i denne posisjonen.
 Drei valsen trinnvis bakover ved trykke på tasten - gjentatte ganger

(tastedrift).
 Ta enden på rullekledet og legg det på innføringsbordet.
 Trekk deretter rullekledet helt av ved å dreie valsen bakover.
 Trykk deretter på tasten  i mer enn 3 sekunder, for å deaktivere

serviceposisjonen igjen.
Når du tar av hhv. trekker av et rulleklede, kan det falle rester av stålull på innføringsbordet. Disse restene må fjernes.
Påsetting av rulle-  Slå på varmrullen ved å trykke på tasten .
kledet
 Velg den laveste temperaturen () og valsehastigheten ().
 Legg rullekledet parallelt med valsen på innføringsbordet og før det

inn i varmrullen.
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Rengjøring og stell
Når det er en luftspalte (glippe) på undersiden av strykesålen og
valsen (uttakssiden) på grunn av lang tids bruk, må varmrullen etterbevikles.
En etterbevikling eller ny-bevikling av valsen med stålull må kun utføres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell!
Diameteren til en ny- eller etterbeviklet valse (inkludert rullekledet)
må ikke være mindre enn følgende mål.
PM 1210, PM 1214

PM 1217

210-215 mm

250-255 mm

Innenfor disse målene skal valsen bevikles sylindrisk over hele bredden.
Ved fornyelse av valsebeviklingen bør Mieles serviceavdeling eller
annet Miele-autorisert personell kontrollere om kullbørstene i driftsmotoren skal skiftes ut.

Mieles serviceavdeling
Ved feil, ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Serviceavdelingen trenger varmrullens modell og
serienummer [SN].
Begge opplysningene finner du på typeskiltet på innsiden av høyre
sidestolpe.

Typeskiltets plassering
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