
Tvätt- och torkinformation till 
Mieles tvättstugemaskiner

Så här torkar man bäst i Mieles tvättstugor
Den snabbaste och samtidigt mest energieffektiva torkningen av  
textilier görs i torktumlare. Dessutom blir det färdiga resultatet mjukt  
och ”fluffigt”, eftersom textilierna rör sig i en kraftig luftström under  
hela torkprocessen. 
Det förekommer fortfarande en åsikt att Torktumlare sliter på plaggen  
och att plaggen krymper. Detta stämmer inte!
Konsumentverket och alla textilforskningsinstitut har konstaterat att av  
det totala slitaget på ett plagg sker till ca 70% vid användning, ca 20% 
i tvättmaskinen och endast ca 10% i torktumlaren. 
Tumla inte ylle och ylleblandningar; dessa textilier krymper, 100% linne;  
kan “ruggas”i torktumlare. 

Rengör luddfiltret efter Er, annars förlängs torktiden. 

Kan dunjackor torkas i torktumlare?

Om dunjackan har tvättats i tvättmaskinen måste den torkas i tork- 
tumlaren för att återfå sin form. Dunjackor är väldigt tjocka och måste  
därför torkas i flera omgångar enligt följande:
Lägg in dunjackan med några tennisbollar  som behövs för att  
“banka ut” dunet. Välj programmet “Strykfritt/Extra torrt” med tillvalet  
”låg temperatur”samt starta tumlaren
När tumlaren har torkat klart måste jackan vändas “ut-och-in” och  
samma torkprogram köras en gång till. Om det nu fortfarande finns  
fukt kvar vänds jackan återigen “ut-och-in” och programmet “Varmluft” 
startas.  

För ytterligare information ang Mieles utrustning ring Miele AB,  
kundtjänst på tel 08-562 29 000. 

Torkning i torkskåp

Torkskåpet är utrustat med automatisk fuktavkänning och stannar när  
tvätten är torr, vilket minimerar miljöpåverkan. Häng de tjocka plaggen  
högst upp i torkskåpet.
Undvik, om möjligt, att hänga plaggen dubbelvikta.
Undvik att öppna skåpet innan det stannar för då förlängs torktiden.
Hängs nya plagg i under torkprocessen förlängs torktiden.



Så här tvättar man bäst i Mieles tvättstugemaskiner

2 Rätt tvättmängd
   För mest ekonomisk och miljöanpassad tvättning
   bör maskinen belastas ”maximalt”.  
   Tabellen nedan visar hur du kan hitta”maximal”  
   belastning för olika tvättprogram.

3 Doserar rätt mängd tvättmedel 
Moderna tvättmedel är ofta s.k. ”kompakttvättmedel”,  
vilket innebär att det behövs mycket liten doseringsmängd. 
Följ alltid doseringsrekommendationen på tvättmedels- 
paketet. Överdosera inte! Tvättresultatet blir sämre, 
maskinen riskerar att skölja sämre och du får onödigt  
dyra tvättmedelskostnader.  
Tänk på att om du har mindre tvättgods än ”max 
belastning” enligt tabell på föregående sida skall du  
använda mindre tvättmedel än vad som rekommen- 
deras för max. belastning i de olika programmen. 

4 Välj tvättprogram

Välj det program och den temperatur som nu  
passar till den försorterade tvättposten. Om tvätten 
är hårt smutsad kan förtvätt väljas till. 
Den inbyggda centrifugeringen har i varje program
anpassats till vad textilierna mår bäst av.  
Fin-/strykfri tvätt har mindre centrifugering än vit-/kulörtvätt. 
Tvättas bomull på Fin-/strykfritt program  
bli torktiden mycket längre. 

 

5 Starta maskinen 

Starta maskinen på panelen.
Med Mieles patenterade skontrumma blir tvätten ren  
mera skonsamt och med mindre vatten än en äldre  
maskin. 

Detta skonar kläder och miljön.
 

Textilsymbol Programval Max. belastning

Kulörtvätt 
Vittvätt

Full trumma 
Underarmen får plats mellan 
textilierna och trummans tak

Strykfri tvätt

Halv trumma 
Textilier i nivå med de övre 
gångjärnet på dörrluckan

Fintvätt/Syntet
Mindre än halv trumma
Textilier i nivå med de nedre 
gångjärnet på dörrluckan

Ylle
Mindre än halv trumma
Textilier i nivå med de nedre 
gångjärnet på dörrluckan

Miniprogram
Halv trumma 
Textilier i nivå med de övre 
gångjärnet på dörrluckan

1  Sortera tvätten efter:

•  Material

•  Temperatur

•  Färg

•  Töm alla fickor

•  Lägg BH i speciell tvättpåse


