POKYNY PRO UŽIVATELE
El. sušička Whirlpool - 3LCED9100

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OBSLUHY:
1. Před každým použitím vyčistěte zachycovač textilního prachu.
2. Roztřiďte a vložte prádlo/oděvy (max. 9,0 kg).
3. Uzavřete dvířka.
4. Zvolte FABRIC SETTING (nastavení tkaniny).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Nepoužívejte tuto sušičku bez usazeného
zachycovače textilního prachu.
• Nepoužívejte tuto sušičku, pokud se pro čištění
používaly průmyslové chemikálie.
• Tato sušička se nesmí používat k vysušení
rozpouštědel nebo přípravků pro suché čištění.
• Neotevírejte dvířka, za chodu sušičky, protože
by se zastavila.
• Konečná část cyklu bubnové sušičky probíhá
bez tepla (cyklus ochlazování), aby se zaručilo,
že prádlo vytáhnete při teplotě, která ho
nepoškodí.
• VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte bubnovou
sušičku před ukončením cyklu sušení; pokud
se tak stane, ihned oděvy vytáhněte a
rozprostřete je, aby teplo mohlo rychle
uniknout.
• Tato sušička není určena k tomu, aby ji
používaly osoby (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby s nedostatkem
zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod
dozorem osoby, zodpovědné za jejich
bezpečnost, která jim bude vydávat pokyny.
• Děti by měly být pod dozorem, aby se
zabránilo tomu, že si budou se sušičkou
hrát.
• Nesušte v sušičce nevyprané prádlo ani oděvy

• Olejem potřísněné kusy se mohou samovolně
vznítit, zejména jsou-li vystaveny zdrojům tepla,
jako je bubnová sušička. Tyto kusy se zahřejí a
dojde k oxidační reakci s olejem. Oxidace
uvolňuje teplo. Pokud teplo nemůže unikat, kusy
oděvů budou stále teplejší a nakonec se vznítí.
Uložení několika kusů oděvů, potřísněných
olejem, na sobě může zabránit unikání tepla a
může vést k nebezpečí vzniku požáru.
• Pokud je nezbytné, aby byly do sušičky umístěny
oděvy nebo prádlo, potřísněné rostlinným olejem
(na vaření) anebo přípravky péče o vlasy, měly by
být nejprve vyprány v horké vodě se speciálním
pracím prostředkem - tím se nebezpečí omezí, ale
zcela se nevyloučí.
• Prádlo nebo kusy oděvů, které byly znečištěny
takovými látkami jako aceton, alkohol, benzín,
petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a
odstraňovače vosků, by měly být před usušením
v sušičce nejprve vyprány v horké vodě
s přidáním speciálního pracího prostředku.
• Takové kusy jako latexová pěna, koupací čepice,
vodotěsné textilie, kusy oděvů s pryžovou zadní
částí a oděvy nebo polštáře s pěnovou náplní, by
se v sušičce sušit neměly.
• Aviváže nebo podobné výrobky by měly být
používány v souladu s pokyny výrobce
těchto materiálů.
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