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Vážený zákazníku, 
děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu značky PHILCO. Aby vám tento spotřebič dobře sloužil, 
přečtěte si prosím všechny pokyny v této uživatelské příručce. 
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Před použitím si přečtěte všechny pokyny a vysvět
livky. Postupujte přesně podle pokynů. Uložte poky
ny k obsluze tak, aby byly v případě potřeby po ruce. 
Pokud tento spotřebič někomu prodáte nebo věnu
jete, předejte novému majiteli vždy i tyto pokyny 
k obsluze. 

& UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH! 

~ UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU! 
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ČÁST1:BEZPEČNOSTNÍPOKYNY 

Bezpečnostní pokyny 
Varování! 
Aby nedošlo k ohrožení života nebo poškození majetku vás či 
ostatních, dodržujte tyto bezpečnostní pokyny. 

• Tento produkt spadá do I. kategorie elektrických spotřebičů a je 
určen pouze pro sušení textilií, které byly vyprány vodou v do
mácnosti. Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti používané 
elektrické energie při provozu! 

• Je nutno používat zdroj energie se spolehlivým uzemněním. Jeho 
uzemňovací vodič musí být zakopán pod zemí a nesmí být připo
jen k veřejným sítím, jako jsou městský vodovodní systém nebo 
plynový rozvod apod. Uzemňovací a nulový vodič musí být rozli
šeny a nesmí být vzájemně propojeny. 

• Napájecí vodič musí splňovat požadavky IEC a musí být dimenzo
ván na větší proud, než 16 A. Aby byla zajištěna bezpečnost vás 
i vaší rodiny, proveďte v případě, že zdroj energie ve vaší domác
nosti nesplňuje výše uvedené požadavky, okamžitě nápravu. 

• Nevkládejte větší náplň, než je doporučeno. Dodržujte maximální 
objem náplně. Viz příslušná kapitola v této uživatelské příručce. 

• Pokud byly pro čištění použity průmyslové chemikálie, je zakázá
no tuto bubnovou sušičku používat. 

• V této bubnové sušičce nesušte nevyprané prádlo. 
• Prádlo, které bylo znečištěno látkami, jako například stolní olej, 

aceton, líh, benzín, petrolej, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk 
nebo odstraňovač vosku, je před sušením v této bubnové sušičce 
nutno vyprat v horké vodě s extra velkým množstvím pracího pro
středku. 
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• Položky, jako například pěnová pryž (latexová pěna), koupací če
pice, nepromokavé textilie, oblečení s gumovými částmi a odě
vy nebo polštáře s pěnovými pryžovými podložkami, nesmí být 
v této bubnové sušičce sušeny. 

• Avivážní prostředky a podobné produkty musí být používány 
v souladu s pokyny výrobce aviváže. 

• Konečná fáze cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), 
aby prádlo získalo teplotu, která nezpůsobí jeho poškození. 

• často čistěte filtr, který zachytává vlákna. 
• Nedovolte, aby se vlákna hromadily v okolí této bubnové sušičky. 
• Zajistěte dostatečné odvětrávání, abyste zabránili zpětnému 

proudění plynů do místnosti od spotřebičů spalujících jiná paliva, 
včetně otevřeného ohně. 

• Odpadní vzduch nesmí být vyveden do komína, který se používá 
k odsávání výparů z plynového kotle nebo spotřebičů spalujících 
jiná paliva. 

• Tento spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, po
suvné dveře nebo dveře s pantem, který je na opačné straně, než 
pant sušičky. Nesmí se stát, že bude blokováno plné otevřené dví
řek této bubnové sušičky. 

• Olejem znečištěné prádlo se může samovolně vznítit, zvláště když 
je vystaveno vysoké teplotě, jako například v bubnové sušičce. 
Takové prádlo se zahřeje a v oleji dojde k oxidační reakci. Oxida
ce způsobuje teplo. Pokud teplo nemůže unikat, prádlo se může 
natolik rozehřát, že se vznítí. Skládání, stohování nebo skladování 
prádla znečištěného olejem může zabránit uniku tepla a způsobit 
tak nebezpečí vzniku požáru. 

• Pokud je nezbytné umístit do této bubnové sušičky prádlo zne
čištěné rostlinným nebo kuchyňským olejem nebo výrobky pro 
péči o vlasy apod., je třeba takové prádlo nejdříve vyprat v hor
ké vodě s extra velkým množstvím pracího prostředku - tím toto 
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riziko snížíte, ale úplně neodstraníte. 
• Tento spotřebič je zakázáno během normálního používání nebo 

údržby převracet. 
• Odstraňte všechny předměty z kapes, jako například zapalovače 

a zápalky. 
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omeze

nými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem 
nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče 
a rozumí nebezpečí hrozícímu v případě nesprávného používání. 
Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí 
provádět děti bez dohledu dospělé osoby. (Toto varování platí 
pouze pro EVROPSKÝ trh) 

• Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, 
jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, 
aby bylo vyloučeno jakékoli nebezpečí. 

• Tento spotřebič je určen pouze pro použití uvnitř budov. 
• Otvory nesmí být zakryté kobercem. 
• Děti mladší 3 let musí být v blízkosti tohoto spotřebiče pod neu

stálým dozorem. 
• Pokud si všimnete neobvykle vysoké teploty spotřebiče, okamži

tě odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. 
• Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dět0 s omezenými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo oso
by s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozo
rem nebo pokud nebyly poučeny o bezpečném používání tohoto 
spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí 
být neustále pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály. 
(Toto varování neplatí pro EVROPSKÝ trh) 
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Varování! 
Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu 
sušení, jinak se uvolní příliš mnoho tepla, které může způsobit 
poškození. 

Správná likvidace tohoto produktu: 

~ -
Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být 
v zemích EU likvidován vyhozením do běžného do
movního odpadu. Aby nedošlo k poškození životní
ho prostředí nebo lidského zdraví neřízenou likvidací 
odpadu, recyklujte produkt řádným způsobem a pod
pořte tak opětovné použití materiálů. Vyřazený pro
dukt prosím odevzdejte ve sběrném dvoře nebo kon
taktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Prodejce 
může tento produkt převzít a zajistit jeho ekologickou 
recyklaci. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
• Při odpojování spotřebiče ze síťové zásuvky netahejte silou za na

pájecí kabel. 
• Nepřipojujte/neodpojujte zástrčku síťového napájecího kabelu 

mokrýma rukama. 
• Nepoškozujte napájecí kabel ani jeho zástrčku. 

Nebezpečí zranění 

• Nerozebírejte a neinstalujte sušičku bez instrukcí nebo bez dohledu. 
• Neinstalujte tuto sušičku na pračku bez příslušného instalačního 

dílu. (Pokud chcete instalovat sušičku na pračku, musíte zakoupit 
příslušný instalační díl a požádat o instalaci výrobce, jeho servis
ního technika nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nehro
zilo žádné nebezpečí.) 
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• Neopírejte se o otevřená dvířka sušičky. 
• Nepokládejte na tuto sušičku pyrotoxin, jako například svíčky, 

elektrický vařič, apod. 

Nebezpečí poškození 
• Při sušení nepřekračujte jmenovitou kapacitu. 
• Neprovozujte tuto sušičku bez dvířek filtru a základny filtru. 
• Nesušte oblečení, které není odstředěné. 
• Nevystavujte sušičku přímému slunečnímu světlu a používejte ji 

pouze uvnitř budov. 
• Neinstalujte sušičku do vlhkého a mokrého prostředí. 
• Před čištěním a údržbou vždy odpojte zástrčku napájecího kabe-

lu ze síťové zásuvky a neumývejte sušičku přímo vodou. 

Nebezpečí výbuchu 
Nesušte prosím oblečení obsahující hořlavé látky, jako například 
ropu nebo líh, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. 

CZ-7 

Copyright©2018, Fast ČR, a. s. Revize 03/2018 



ČÁST 2: INSTALACE 

Popis produktu 

Horní deska 

Ovládací panel 

Zásobník 

Napájecí kabel Dvířka 

Buben 

Filtr vláken 

Přívod vzduchu 

Rukojeť 

Kryt pro údržbu 

Příslušenství 
Následující části jsou volitelné pro konkrétní modely. 
Pokud vaše sušička obsahuje následující části, použijte rukavice a nainstalujte je podle následujícího postupu. 

Držák hadice (volitelné) 

Kondenzační vypouštěcí hadice (volitelné) 

Instalace 

Pomocí kleští odstraňte 
vypouštěcí hadici 
z konektoru hadice. 
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Připojte 

externí 
vypouštěcí 

hadici. 

Položte držák hadice do umyvadla nebo jakéhokoli 
dřezu. 
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Přeprava 
Při přepravě buďte opatrní. Nedržte spotřebič za žádnou vyčnívající část. Dvířka spotřebiče nepoužívejte jako 
rukojeť při přepravě. 

Umístění instalace 
1. Doporučujeme z praktického hlediska instalovat sušičku do blízkosti vaší pračky. 
2. Tato bubnová sušička musí být nainstalována na čisté místo, kde se nehromadí nečistoty. Je třeba zajistit 

volnou cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče. Neblokujte přední přívod vzduchu ani mřížky přívodu vzdu
chu v zadní části spotřebiče. 

3. Abyste zajistili minimální vibrace a hluk během provozu sušičky, je třeba ji umístit na pevný a rovný povrch. 
4. Nohy sušičky nesmí být nikdy odstraňovány. Neomezujte volný prostor u podlahy koberci s vysokým vla

sem, prkny, apod. Toto může způsobit nárůst teploty, který může negativně ovlivnit chod spotřebiče. 

Vyrovnání spotřebiče 
Jakmile je spotřebič umístěn na trvalém místě, zkontrolujte pomocí vodo
váhy, zda je sušička absolutně rovná. Pokud není, vyrovnejte ji pomocí na
stavitelných noh. 

Připojení ke zdroji energie 
1. Ujistěte se, že napětí zdroje energie odpovídá napětí uvedenému v elektrických specifikacích sušičky. 
2. Nepřipojujte tuto sušičku k připojovací napájecí desce, univerzální zástrčce nebo zásuvce. 
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ČÁST 3: POUŽITÍ 

Rychlé spuštění 

Poznámka! 
Před použitím prosím zajistěte, aby byl spotřebič správně nainstalován . 

... 
připojte naplňte zavřete dvířka 

Sušení 

@] ) ~ ) § ) B 
zapnuto vyberte program vyberte funkci spusťte 

nebo výchozí 
funkci 

Po sušení 

Ozve se zvukový signál nebo se zobrazí„0:00". 

otevřete dvířka vytáhněte zásobník vylijte kondenzát vyčistěte filtr vypněte napájení 
a vyjměte prádlo 

Poznámka! 
Pokud používáte zásuvku s vypínačem, vypněte pomocí vypínače přímo napájení. 
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Před každým sušením 

Pozor! 
Před prvním cyklem mohou být v sušičce zbytky prachu a maziva z procesu výroby a přepravy, a proto, aby 
nedošlo k znečištění vašeho oblečení, postupuje následovně: 

Vložte do bubnu čisté hadříky. 
Připojte zdroj energie. 
Vyberte program„Rychlý" a stiskněte tlačítko„Start/Pauza". 
Po dokončení tohoto programu pomocí postupu „Čištění a údržba" na straně 19 očistěte filtr vláken 
a vzduchový kondenzátor. 

1. Před čištěním nechte prádlo řádně odstředit v pračce. Odstředění na vysoké otáčky pomůže zkrátit dobu 
sušení a snížit tak spotřebu elektrické energie. 

2. Pro dosažení rovnoměrných výsledků sušení roztřiďte prádlo podle typu tkaniny a programu sušení. 
3. Před sušením zapněte všechny zipy, háčky a očka, knoflíky a zajistěte pásky apod. 
4. Nesušte oblečení příliš dlouho, neboť příliš dlouhé sušení může způsobit snadné pomačkání. 
S. Nesušte oděvy obsahující pryžové nebo podobné pružné materiály. 
6. Dvířka lze otevřít až poté, co je program sušičky dokončen, aby nedošlo k opaření vaší pokožky horkou 

párou nebo nadměrně zahřátou sušičkou. 
7. Pravidelně čistěte filtr vláken a vyprazdňujte zásobník po každém použití, abyste zabránili prodloužení 

doby sušení a zvýšení spotřeby energie. 
8. Nesušte toto oblečení po procesu chemického čištění. 

Referenční hmotnost suchého oblečení (jednotlivě) 

{(fl) 
Oblečení ze 

gJ Bunda I Ručníky 
směsových Džíny Q tkanin 

(přibl. 800 g 
(přibl. 800 g) 

a deky (přibl. 

(přibl. 800 g) 
bavlny) 900 g bavlny) 

Samostatné Pracovní 
Tričko 

o prostěradlo @ oblečení ~ Noční úbor ~ 
s dlouhým 
rukávem 

(přibl. 600 g (přibl. 1 (přibl. 200 g) 
(přibl. 300 g 

bavlny) 120g) 
bavlny) 

~ 
Tričko s krátkým 

Krátké Ponožky 

rukávem (přibl. ~ kalhoty ~ (přibl.S0g 

180 g bavlny) 
(přibl. 70 g smíšené 

bavlny) tkaniny) 

Poznámka! 
Nikdy sušičku nepřetěžujte. 
Není určena pro textilie s kapající vodou. Mohlo by dojít k poškození sušičky nebo i požáru. 
Nevhodná pro hedvábí nebo vlněné textilie. 
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Věnujte pozornost používání sušičky, pokud je materiál oblečení nevhodný pro sušení v sušičce nebo obsahuje 
některý z následujících symbolů: 

• • J8I: ]Z[ 
Sušit Normální Nesušit normálně 

Nesušit v sušičce 
v bubnové sušičce 

LJ [ill] E] ~ 
Sušit na šňůře/sušit 

Sušit odkapáváním 
Sušit ve vodorovné 

Ve stínu 
zavěšené poloze 

o (8) 
@ ® 

Čistit chemicky Čistit chemicky 

Čistit chemicky Nečistit chemicky 
normálním normálním cyklem 

cyklem s jakýmkoli pouze s ropným 
rozpouštědlem rozpouštědlem 

Ovládací panel 

Rychlá sufení •~ 
Můj program & 

Džíny Do skříně 

M" Standard 0 

S ortovrn K žehlení * (š:> stiskn~te na3,ek.pronastaverií Můjpmgra.m 

Košile R chi' * Rych lé ,ušení Signál 

!lil ~ ,';!: ~~ ISlt.. 
Doskřfně 

1B Filler Full l!l * Standard 

Osvěžení 

Dětské oblečení 

Odložený start I Prodloužení I Úrovel'isušenf l Rychlésušení I 
dobysul<',r.í {P 

Signál I Anti-Crease 

'--- {ji __/ 

0 Zap.Nyp. 
Zapnutí nebo vypnutí produktu. 

f) Start/Pauza 
Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo pozastavení cyklu sušení. 

E) Speciální funkce 
Tato tlačítka se používají pro nastavení doplňkových funkcí. 

C, Displej 
Displej zobrazuje nastavení, odhadovanou zbývající dobu a stavové zprávy vaší sušičky. 

0 Programy 

Zap.Nyp. 

Start/Pauza 

Cyklus sušičky si můžete vybrat podle vašich potřeb tak, aby bylo sušení oblečení co nejefektivnější. 
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EE Filtr 
Když svítí JE'; vyčistěte prosím po zastavení sušičky filtr. 

lD Nádržka 
Když svítí,,ID'; vyprázdněte prosím po zastavení sušičky zásobník. 

0/0 Odložený start 

G Prodloužení doby sušení 

[j/[P: Dětský zámek 

8:88 Indikátor zbývajícího času/Chybová zpráva 

man111 
Stav fáze cyklu 

BfflMIII 

1B Filter Vyčistěte filtry (varován O 

Full [J Vyprázdněte zásobník na vodu (varován O 

'I, -•-, I' 
úroveň suchosti (čtyři stupně) c+Ht -~ ·* ) 

-é:- -d- -"©- -"ó:-•,• •,• •,• •,• 

'I, 
• P,- Indikátor rychlého sušení 

~~/c(]>l) Indikátor zvukového signálu 

~/P-J Režim proti pomačkání 

Cr:::;/o Můj program 

Volič programů 
1. Stiskněte tlačítko [Zap.Nyp.] a po rozsvícení LED displeje vyberte otočením knoflíku programu požadova

ný program. 
2. Vyberte doplňkovou funkci [Odložený start], [Prodloužení doby sušeníl, [Úroveň sušeníl, [Rychlé sušeníl, 

[Signál] nebo [Anti-Crease]. 
3. Stiskněte tlačítko [Start/Pauza]. 

Spuštění programu 
Po spuštění programu se začne otáčet buben, stavový indikátor v oblasti displeje bude postupně blikat a zob
razený zbývající čas se bude automaticky měnit. 
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Ukončení programu 
1. Po ukončení programu se buben přestane otáčet, ozve se zvukový signál, na displeji se zobrazí„Q:Q[l'' a sta

vový indikátor fáze posledního cyklu bude blikat. Pokud uživatel nevyjme během 1 minuty náplň (viz
strana 1 S), sušička spustí funkci [Anti-crease]. Stiskněte prosím tlačítko [Zap.Nyp.] pro vypnutí napájení
a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

2. Pokud se sušička během sušení neočekávaně zastaví a zobrazí informace (viz strana 20), vyřešte problém
pomocí části„Zobrazení a řešení chyb".

Další funkce 

Pokyny k funkci [Odložený start] 0/ 0
Tato funkce se používá pro odložení času sušení oblečení v rámci 24 hodin. čas odloženého startu znamená, 
že se program spustí po uplynutí x hodin. Po spuštění odložení programu se na displeji začne odpočítávat čas 
a bude blikat ikona odloženého startu. Detailní kroky 
1. Vložte prádlo do sušičky a ujistěte se, že jsou dvířka správně uzavřena.
2. Stiskněte tlačítko [Zap.Nyp.] a pak otočením knoflíku voliče programů vyberte požadovaný program.
3. Podle potřeby můžete vybrat funkce [Anti-Crease] nebo [Signál].
4. Stiskněte tlačítko [Odložený start].
5. Opakovaným stisknutím tlačítka [Odložený start] vyberte dobu odloženého startu.
6. Pak stiskněte tlačítko [Start/Pauza] pro spuštění sušičky. Sušení se automaticky spustí, jakmile uplyne na

stavená doba odloženého startu.
7. Pokud znovu stisknete tlačítko [Start/Pauza], funkce odloženého startu se pozastaví.
8. Pokud chcete funkci„Odložený start" zrušit, stiskněte tlačítko [Zap.Nyp.].

Pokyny k funkci [Prodloužení doby sušení] 
Když je vybrán program Teplý vzduch, Studený vzduch nebo Osvěžení, tlačítko [Prodloužení doby sušeníl lze 
použít k úpravě doby sušení v krocích po 1 O min. 

Pokyny k funkci [Úroveň sušení] 
Používá se pro nastavení účinnosti sušení prádla. Úroveň sušení má čtyři stupně. 
Každým stupněm se doba sušení prodlouží o 5 minuty. 
1. Funkci úrovně sušení můžete aktivovat pouze před spuštěním programu.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko [Úroveň sušeníl a vyberte dobu sušení.
3. S výjimkou programů [Bavlna K žehleníl [Rychlý] [Syntetika K žehleníl [Dětské oblečeníl [Teplý vzduch]

[Studený vzduch] [Osvěženíl mohou všechny zbývající programy používat funkci [Úroveň sušeníl.

,,,

Pokyny k funkci [Rychlé sušení] ➔�-l-
Používá se pro výrazné zkrácení doby sušení; tuto funkci mohou používat programy [Bavlna Do skříně] [Bavlna 
Standard] [Mix] [Džíny]. 

Pokyny k funkci [Signál]��/ c(l>l) 
Zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu. Ve výchozím nastavení je zvukový signál zapnutý. Stiskněte podle 
potřeby. Když je zvukový signál zapnutý: 
1. Stisknutí tlačítek doplňkových funkcí bude doprovázeno zvukovým signálem.
2. Když sušička běží, otočte knoflíkem voličem funkcí - sušička vás upozorní na nepovolenou volbu.
3. Po dokončení programu sušení zazní zvukový signál pro upozornění uživatele
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Pokyny k funkci [Anti-Crease] � 
Na konci cyklu sušení se aktivuje program proti pomačkání na 30 minut (výchozí čas) nebo až 120 minut (nutno 
nastavit). 
Indikátor [Anti-Crease] se v případě výběru této funkce rozsvítí. Tato funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prá
dlo můžete ze sušičky vyjmout kdykoliv během fáze proti pomačkání. Tuto funkci můžete zvolit ke všem 
programům s výjimkou [Studený vzduch], [Osvěžena .

Pokyny k funkci [Můj program] &
Používá se pro zvolení a uložení vašeho oblíbeného programu, který často používáte. 

1. Pomocí voliče programů vyberte požadovaný program a další funkce sušení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko [Ůroveň sušena na 3 sekundy, dokud se neozve zvukový signál a nedojde

k uložení požadovaného programu.
3. Otočením voliče programů do polohy [Můj program] můžete spustit vaše oblíbené programy. Pokud chce

te změnit nastavení [Můj program], zopakujte kroky 1 a 2.

Pokyny k funkci [Dětský zámek] � / ť.�
1. Tento spotřebič je vybaven speciální funkcí dětského zámku, která zabraňuje nežádoucímu ovládání tlačí

tek dětmi nebo provedení chybného ovládání.
2. Když sušička běží a není v pohotovostním režimu, stiskněte současně tlačítka [Anti-Crease] a [Signál] na 

minimálně 3 sekundy pro aktivaci funkce dětského zámku.
Když je funkce dětského zámku aktivní, zobrazuje se na displeji ikona dětského zámku a žádné tlačítko
s výjimkou tlačítka [Zap.Nyp.] nebude funkční.

Když je funkce dětského zámku aktivní, stiskněte současně tlačítka [Anti-Crease] a [Signál] na minimálně 3 
sekundy pro deaktivaci dětského zámku. 
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Tabulka programů sušení 

PDSCrown 

Hmotnost 
Odložený Prodloužení 

Program (max.) PoužitíNlastnosti 

8,0kg 
start doby sušení 

Pro bavlněné tkaniny a barevné bavlněné nebo lněné prádlo. 

Do skříně 
Pro sušení bavlněného prádla. úroveň sušení: extra 

Bavlna 
sušení. 

A N 

Standard 
8,0 kg Pro sušení bavlněného prádla. úroveň sušení: sušení do 

skříně. 
K žehlení Pro sušení bavlněného prádla. úroveň sušení: k žehlení. A N 

Pro prádlo, které je nutno rychle vysušit (např. prádlo 
Rychlý Rychlý 3,0 kg z akrylových vláken) nebo pro jednotlivé malé položky. A N 

Rovněž pro dodatečné sušení. 
Pro nežehlené prádlo vyrobené ze syntetických a směsových tkanin i bavlny. 

Do skříně 
Pro sušení silných nebo vícevrstvých syntetických tkanin. 
úroveň sušení: extra sušení. 

Syntetika Pro sušení tenkých syntetických látek, které nevyžadují 
Standard 3,5 kg žehlení, jako jsou košile, ubrusy, dětské oblečení, A N 

ponožkv. 
Pro sušení tenkých syntetických tkanin, které jsou rovněž 

K žehlení 
Dětské Dětské 

A N 

oblečení oblečení 
1,0 kg 

Džíny 6,0 kg 

Mix 3,0 kg 

Speciální Sportovní 3,0 kg A N 

Košile 3,0 kg 

určeny k žehlení, jako například pleteného zboží, košil 

 Pro sušení menšího množství dětského oblečení.. 

Pro sušení džínů a oblečení pro volný čas, které byly 
v pračce odstředěny při vvsokých otáčkách. 
Pokud nemůžete určit, z jakého materiálu je oblečení 
vyrobeno, vyberte volbu Mix. 
Pro sušení sportovního oblečení, tenkých tkanin, prádla z 
polyesteru, které se nežehlí. 
Pro sušení prádla, které se snadno udržuje, jako jsou 
košile a halenky, které se nemačkají a není třeba je 
složitě žehlit. Vložte oblečení volně do sušičky. Jakmile je 
vysušeno, povězte oblečení na ramínko 

Můj Můj 
- Definujte a uložte svůj oblíbený program. A -

program proqram 
Teplý Pro zahřívání oblečení od minimálně 1 O min. do 

vzduch maximálně 120 min. (v 1 O min. krocích). 

Studený 
Pro ochlazení oblečení bez proudění horkého vzduchu 

Prodloužení 
vzduch 

- od minimálně 1 O min. do maximálně 30 min. (v 1 O min. 
A A 

doby sušení krocích). 
Pro osvěžení oblečení, které bylo dlouho ponecháno 

Osvěžení -- v uzavřeném prostoru od minimálně 20 min. do 
maximálně 150 min. (v 1 O min. krocích). 

a Tento symbol znamená program pro test energetické účinnosti „standardní program bavlna'; který vy
hovuje platné normě EN 61121 a je nejvhodnější pro sušení normální náplně bavlněného prádla při jme
novité kapacitě náplně. 
Silné nebo vícevrstvé tkaniny, jako například ložní prádlo, džíny, bundy, apod., se nesuší snadno. 
Doporučujeme vybrat program Bavlna Do skříně. 
Protože nestejný materiál, silné a vícevrstvé oblečení nelze vysušit snadno, doporučujeme nastavit vhodný 
čas programu sušení, pokud jsou po dokončení programu některé části oblečení stále vlhké. 
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ČÁST S: INFORMAČNÍ LIST 

Značka Philco: PH I LC0
° 

� 

Značka Philco 

Číslo produktu PDC 8Crown 

Kapacita sušení (kg) - bavlna 8 

Kondenzační sušička oblečení ano 

Třída energetické účinnosti (A+++ ... nejvyšší účinnost, až D ... nejnižší 
B 

účinnost) 

Vážená roční spotřeba energie (kWh)* 560.9 

Automatická bubnová sušička ano 

Spotřeba energie (kWh) spotřeba energie ve„standardním programu pro 
4,74/2,57 

bavlnu s plnou a poloviční náplní" 

Příkon v režimu vypnuto (W) 0,1

Příkon v pohotovostním režimu (W) 0,8 

Vážené trvání„standardního programu pro bavlnu s plnou a poloviční 
111 

náplní" (min.) 

Vážené trvání„standardního programu pro bavlnu s plnou náplní" (min.) 140 

Vážené trvání„standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní" 
90 

(min.) 

Třída účinnosti kondenzace (A ... nejvyšší účinnost, až G ... nejnižší 
B 

účinnost) 

Průměrná účinnost kondenzace„standardního programu pro bavlnu 
81 

s plnou a poloviční náplní"(%) 

Průměrná účinnost kondenzace„standardního programu pro bavlnu 
81 

s plnou a poloviční náplní"{%) 

Průměrná účinnost kondenzace„standardního programu pro bavlnu 
81 

s plnou a poloviční náplní"(%) 

úroveň akustického výkonu„standardního programu pro bavlnu s plnou 
69 

a poloviční náplní" dB (re 1 pW) 

Použití volně stojící 

Rozměry cm (v x š x h) cm 84,5 X 59,5 X 61,5 

Hmotnost (kg) 41 

„Standardní program pro bavlnu" používaný s plnou a poloviční náplní je standardní program sušení, ke kterému 
se vztahují informace uvedené na informačním listě energetického štítku. Tento program je vhodný pro sušení 
standardně vlhkého bavlněného prádla a je nejefektivnějším programem z hlediska spotřeby energie. 
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